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KATILIM BANKACILIĞINDAKİ MURABAHA UYGULAMASININ İSLAMİ FİNANS 
PRENSİPLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Fatih ÜSTEK1 

 

ÖZET 

Murabaha, içinde bulunduğumuz devrin ekonomik ve iktisadi yapısı da göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen bazı fer’i 

değişikliklerle, geçmişten bugüne kullanılagelmiş bir finansman yöntemidir. Bu değişiklikler neticesinde murabaha; klasik ve 

modern murabaha şeklinde kategorize edilmiştir. 

Bu çalışma, İslami prensipler çerçevesinde klasik murabaha ve modern murabahayı değerlendirerek aralarındaki farklara 

değinmekte ve Katılım bankalarının modern murabaha kullandırmalarının fıkhi prensipler açısından uygun ve caiz olduğunu 

göstermektedir. Bu cevazın fıkhi içtihatlar ile temellendirilip delilleri serdedilerek, sebeplere değinilmek suretiyle mesele açıklığa 

kavuşturulmaktadır. 

Çalışmanın amacı, konu nezdinde derinlemesine bilgi sahibi olmayan çevreler için Katılım bankalarının murabaha enstümanı 

hakkında bilgilendirme yapmak ve fıkhi görüşlerin kaynaklarını ortaya koymaktır. Bunun yanında konu hakkında gerek akademi 

çevresince gerekse de uygulayıcılar tarafından doğru bilinen yanlışlar ile yanlış bilinen doğruların sade ve anlaşılır bir üslup ile 

anlatılması da amaçlanmaktadır. Böylece Katılım bankalarının murabaha uygulamasında suizanna sebep olan veya şüphe ile 

karşılanan noktaları fıkhi delillerle temellendirilerek konu tüm açıklığı ile ortaya koyulacaktır. 

 

GİRİŞ 

Fon kullanma ihtiyacı olan ve bu durumu faizsiz bir şekilde gerçekleştirmek isteyen bireylerin karşılarına ilk olarak Katılım 

bankalarının sağlamış olduğu murabaha enstrümanın çıktığı görülür. Bu durumda ise, bankacılık sektörüyle zorunlu dirsek 

temasının söz konusu olması, akıllarda bazı soru ve soru işaretlerinin doğmasına sebebiyet vermektedir. Karşımıza doğal olarak 

şu soru çıkmaktadır; Katılım bankaları vasıtasıyla hayata geçirilen bu fon kullandırma yöntemi fıkhi açıdan ne kadar güvenilir ve 

kullanıla bilinir durumdadır. 

İşte bu noktadan hareketle biz bu araştırmamız ile Katılım bankaları vasıtasıyla kullandırılan Modern Murabahanın pratize 

edilirken İslami usül ve esaslara ne kadar uyup uyuştuğunu fıkhi açıdan delilleri gösterilerek değerlendireceğiz.  

Bu çalışmamız ile Katılım bankalarının kullandırmış oldukları Murabaha nedir fıkhi açıdan karşılığı nedir gibi sorulara açık ve 

sade cevaplar bulacağız. 

Araştırmamızın neticesinde Katılım bankalarının Murabaha yöntemini kullanmaları ve kullandırmalarının fıkhi içtihatlar 

çerçevesinde gerçekleştirdiklerini ve bu işlem basamaklarının caiz ve meşru olup bu konu etrafında dolaşan şüphe ve 

tereddütlerin yetersiz bilgilenme ve şifahi duyumlardan kaynaklandığını deliller üzerinde açıkça gösterilmiş olacaktır. 

 

I-MURABAHA 

Murabahanın tanımı 

Peşin veyahut vadeli olarak alınmış bir malın, üzerine maliyeti ve bir miktarda kar ilave edilerek satışı yapılan güvene dayalı 

alışveriş şeklidir. Bu satış işleminde satıcı bu malı kaça aldığını ne kadar masraf yaptığını üzerine ne kadar kar ilave ettiğini alıcıya 

bildirmesi ve bu bilgilerin doğru olması gerekmedir. (ABİDİN 1982)  

1- Kur’an’dan deliller 

Riba (faiz) yiyen kimseler, şeytan çarpan kimse nasıl kalkarsa ancak öyle kalkarlar. Bu ceza onlara, ‘’alışveriş de faiz gibidir’’ 

demeleri yüzündendir. Oysa Allah, alışverişi helal, faizi de haram kılmıştır. Bundan böyle her kim, Rabbinden kendisine gelen 

bir öğüt üzerine faizciliğe son verirse, geçmişte olanlar kendisine ve hakkındaki hüküm de Allah’ a kalmıştır. Her kim de yeniden 

faize dönerse işte onlar cehennem ehlidirler ve orada süresiz kalacaklardır.  (BAKARA 275) 

Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Ancak kendi rızanızla yaptığınız ticaretle yemeniz helaldir. Birbirinizin 

canına kıymayın. Şüphesiz Allah, size karşı çok merhametlidir. (NİSA 29) 

Ey iman edenler! Belli bir vade ile karşılıklı borç alışverişinde bulunduğunuz vakit onu yazın. Hem aranızda doğruluğuyla 

tanınmış yazı bilen biri yazsın. Yazı bilen biri, Allah’ın, kendisine öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın da yazsın. Bir de hak kendi 

üzerinde olan adam söyleyip yazdırsın ve her biri yazarken Rabbi olan Allah’tan korksun da haktan bir şey eksiltmesin. Şayet 

borçlu bir bunak veya küçük bir çocuk veya söyleyip yazdıramayacak durumda biri ise velisi doğrusunu söyleyip yazdırsın. 

Erkeklerinizden hazırda olan iki kişiyi şahit de yapın. Şayet iki tane erkek hazırda yoksa, o zaman doğruluğuna güvendiğiniz 

şahitlerden bir erkekle iki kadın ki, birisi unutunca, öbürü hatırlatsın, şahitler de çağırıldıklarında kaçınmasınlar; siz yazanlar da 

 
1 Sakarya Üniversitesi 
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az olmuş, çok olmuş, onu vadesine kadar yazmaktan usanmayın. Bu, Allah katında adalete daha uygun olduğu gibi; hem şahitlik 

için daha sağlam, hem şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir. Meğer ki, aranızda hemen devredeceğiniz bir ticaret olsun, o 

zaman bunu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Alım satım yaptığınız vakit de yine şahit tutun. Ayrıca ne yazan, ne de 

şahitlik eden bir zarar görmesin. Eğer onlara zarar verirseniz, o işte mutlaka size dokunacak bir günah olur. Üstelik Allah’tan 

korkun. Allah size ayrıntılarıyla öğretiyor ve Allah her şeyi bilir. (BAKARA 282) 

Yukarıdaki Ayet-i kerimelere bakıldığında murabahadan kelime olarak bahsedilmediği ayrıca bu iki ayeti kerimenin yanı sıra 

Kuranı kerimin bütününde de murabahaya ilişkin direk bir ifade geçmediği görülmektedir. Faizli olmamak karşılıklı rızaya 

dayanmak gibi ticaretin genel geçer kurallarına riayet etmek kaydıyla Murabaha ile alışveriş yapılmasının caiz olduğu Ayeti 

kerimeler çerçevesinde anlaşılmaktadır. 

2- Sünnetten deliller 

Dürüst sözüne ve işine güvenilen tüccar, nebiler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. (TİRMİZİ, 362)  

Bir kimse gıda maddelerini toplayıp günün rayiç fiyatı ile satsa sanki onu yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmış gibi 

ecir alır. (İBN-İ MACE, 604)  

Peygamber efendimiz S.a.v. buyurmuşlar ki; Altın mukabilinde altın, gümüş mukabilinde gümüş, buğday mukabilinde buğday, 

arpa mukabilinde arpa, hurma mukabilinde hurma ve tuz mukabilinde tuz misli misline, birbirine müsavi olarak peşin satılırlar . 

Ama bu sınıflar değişirse peşin olmak şartıyla istediğiniz gibi satın!» buyurdular. (MÜSLİM, 81) 

Aişe r.a. dan; Peygamber (s.a.v.) bir yahudi’den, bedelini bir müddet sonra ödemek üzere zahire satın aldı ve ona demirden bir 

zırhı rehin bıraktı, dedi. (BUHARİ, 4/1915) 

Yukarıda geçen ve benzer hadisi şerifler doğrultusunda sünnette de Murabaha ile alışverişin caiz olduğu anlaşılmaktadır. 

3- Dört mezhebin murabahaya bakışı 

Dört mezhep imamının, belli bir malı belli bir fiyata alıp üzerine kar ve maliyet eklenerek vadeli bir şekilde murabaha ile 

satılmasına cevaz vermişlerdir. Ancak İmam Malik Murabaha ile alışverişi caiz görmekle birlikte tavsiye etmemiştir. 

 

I- KLASİK VE MODERN MURABAHA 

Murabaha, Klasik ve Modern murabaha olmak üzere iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. İslam tarihinin başlangıcından 19. 

Yüzyılın sonlarına kadar Klasik murabaha şeklinde uygulanagelmiştir. Ancak 19. Yüzyılın sonları 20. Yüzyılın başından itibaren 

Modern murabaha şekline evirilmiştir. 

Klasik Murabaha 

Klasik murabaha, alıcı ve satıcı olmak üzere iki taraf mevcuttur. Satıcı malı kendisine ya da başkasına satmak amacıyla almış ve 

mal elinde hazır bulunmaktadır. Tek bir akit ile işlem gerçekleştirilir. Murabaha tarzında satılacak malın fiyatı önceden 

bilinmektedir. Satılacak olan malın ücretinin üzerine eklenecek olan maliyetin neler olacağı konusu müçtehit imamları arasında 

ihtilaflıdır. Satın alınacak mal ve özellikleri ile ilgili olarak satış öncesinde müşteri malumat sahibidir. Meşru olmak şartıyla her 

türlü mal murabaha konusudur. Satıcı mala yapmış olduğu ve mala değer katan malda değişiklik yapan her türlü masrafı fiyata 

maliyet olarak eklemektedir. Klasik murabahada aldanma riski biraz daha fazla olabilmektedir. Mal peşin ya da vadeli olarak 

satılabilmektedir. (CEBECİ 2010, 37) 

Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde Murabaha, müşterinin fiyatını maiyetini ve kar miktarını bildiği bir malı peşin ya da taksitli bir 

şekilde almasıdır. Ancak Klasik murabahada alıcı ve satıcı olmak üzere sadece iki taraf bulunması Klasik murabahayı Modern 

murabahadan ayıran temel özelliktir. Aynı zamanda Klasik murabahanın caiz olduğu noktasında ittifak vardır. 

Modern Murabaha 

Modern Murabahada, Klasik murabahadan farklı olarak alıcı ve satıcıya ilave Katılım bankası da vardır. Böylece Klasik 

murabahada iki taraf olmasına karşın Modern murabahada üç taraf vardır. Murabahaya söz konusu olan mal satıcının elinde 

hazır olmayıp katılım bankası müşterinin isteği doğrultusunda alıp müşteriye satmaktadır. Katılım bankası satıcının talep ettiği 

malı almadan önce o mala ilişkin bir ön vaatleşme yapmakta sonrasında mal alınıp müşteriye satılmaktadır. Böylece klasik 

murabahadan farklı olarak akitleşme ile birlikte vaatleşmede söz konusu olduğu için iki merhaleden oluşmaktadır. Satılacak olan 

malın fiyatı baştan belli olmayabilmekte ve her türlü masraf maliyet olarak fiyata yansıtılmaktadır. Katılım bankası müşterinin 

istemiş olduğu mal ile ilgili bilgileri yakından bilmeyebilmektedir. Daha çok riski az ve değişkenlik arz etmeyen standart mallar 

tercih edilmektedir. Malın tüm özellikleri ve standartları önceden bilindiği ve gerektiğinde belgelendiği için aldanma riski çok 

düşüktür. Mal katılım bankası tarafından genel olarak vadeli olarak satılmaktadır. 

Modern murabahayı Klasik murabahadan ayıran temel özellik alıcı ve satıcıya ilaveten Katılım bankasının olması ve müşterinin 

almak istediği malı Katılım bankasına başvurmak suretiyle kendisine malın alınıp satılmasını talep etmesidir. 

Murabanın Şartları 

Murabaha bir alışveriş olmakla birlikte normal bir alışverişten farklı bazı şartları kendisinde bulundurması gerekmektedir. Aksi 

takdirde murabaha alışverişi sahih olma özelliğini yitirecektir. Bu şartları maddeler halinde açıklayalım.  (DÖNMEZ, 31/149) 
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a. İlk akdin sahih olması gerekmektedir; Murabaha akdi, satılacak olan malın önceki fiyatı üzerinden yapılacaktır. 

Dolayısıyla bu satışın sahih olması önceki akdin sahih olmasına bağlıdır. 

b. Alış fiyatının bilinmesi gerekmektedir; murabahada alış fiyatının taraflarca bilinmesi gerekmektedir. Bu fiyat 

akit meclisinden ayrılmadan önce müşteriye bildirilmelidir. Aksi takdirde alışveriş sıhhatini kaybetmektedir. 

c. İlk akitteki bedelin Ribevi mallardan olmamalıdır; önceki akitte malın bedeli aynı cinsten olan bir ribevi malla 

değişilmiş olmamalıdır. Ribevi malların cinsi cinsine ve peşin olarak vadesiz satılması gerektiği için murabaha ile 

satılması halinde oluşan fazlalık kar olmayıp faiz olmaktadır. 

d. Kar miktarı biliniyor olmalı; Kar, bilinen ve belli olmak şartıyla misliyattan veya kıyemiyyattan, önceki bedel ile 

aynı veya farklı cinsten olabilir. 

e. Malın bedeli standart olmalıdır; çünkü murabaha önceki bedelin üzerine kar eklenerek yapılan bir satış işlemidir. 

 

V- KATILIM BANKALARI AÇISINDAN MURABAHA 

Dünyada katılım bankacılı 

Geçmiş çağlardan günümüze kadar faizsiz bankaların görevini farklı şekillerde yerine getiren kurum veya kuruluşlar olmuştur. 

Bunlar ortaklığa dayanan aracı kurumlar, sarraflar, beytül mal, vakıflar ve özellikle para vakıflarıdır.  

Modern faizsiz bankacılık modeli ilk ortaya 1942’lerde çıkmıştır. Ancak ortaklık esasına dayalı faizsiz ilk banka 1963 yılında 

Mısırın kırsal kesimindeki Myt-Gamr kasabasında üreticileri tefecilerin elinden kurtarmak için Ahmed en-Neccar tarafından 

kurulmuştur. Ahmet en-Neccar kendisi de bu bankanın ilk hissedar ve yöneticilerindendir. Ancak dönemin siyasi baskılarına 

dayanamamış ve 1967 yılında kapanmak zorunda kalmıştır. Ancak bu dört yıllık süre bile bundan sonra açılacak olan faizsiz 

bankalara örnek olmaya yetmiştir. (BAYINDIR 2005, 41) 

Günümüzdeki şekli ile olmasa da geçmişte de faizsiz bankaların görevini yerine getiren kuruluşlar var olmuştur. Ancak zamanla 

evirilerek günümüzdeki Modern Faizsiz diğer adıyla Katılım bankacılığı şekline girmiştir. 

Türkiye’de Katılım Bankacılığı 

Türkiye’de Katılım bankası, 1983 tarihinde 83/7506 sayılı kanun hükmünde kararname ile Özel Finans Kurumları adı altında 

yasal olarak ilk faaliyetine başladı.  

1985 yılında Albaraka Türk ve Faisal finans, 1989 yılında Kuveyt Türk, 1991 yılında Anadolu Finans Kurumu ve 1995 yılında 

ise İhlas Finans kurumu kurulmuştur. 2001 yılında Faisal Finans kurumu Family Finans olarak değişti ve 4 yıl sonra Anadolu 

finans ile birleşerek Türkiye Finans Katılım bankası oldu. Bir yıl sonra ise Türkiye Katılım bankaları birliği (TKBB) kuruldu. 

2008 yılında Türkiye finans katılım bankası Suudi Arabistan kökenli The National Commercial Bank (NCB) tarafından satın 

alındı. 2015 yılında Ziraat Katılım bankası ve takip eden yıl ise Vakıf Katılım Bankası Faaliyetine başladı. (TKBB, 33) 

Katılım Bankalarının Murabaha Kullandırma Aşamaları 

Başvuru aşaması 

Menkul, gayrı menkul veya hizmet satım alımı için fon ihtiyacı olan kişi veya kuruluşlar Katılım bankasına bu taleplerini şahsen 

yaparak ihtiyaçları doğrultusunda görüşmelerini gerçekleştirirler.  

Bir alışverişin geçerliği karşılıklı rızaya bağlıdır. Bunun için alıcı ve satıcı arasında icab ve kabul’ün gerçekleşmesi gerekir ki 

alışverişin rükünleri yerine gelsin.  

Başvuru aşamasının Katılım bankasının çalışma sistemini islami prensipler açısından zedeleyen ve engelleyen bir durumun söz 

konusu olmadığı açıkça anlaşılmaktadır. 

Kaparo veya peşinat 

Alışverişlerde müşteriler satıcılardan almak istedikleri malı bağlamak adına kaparo verirler. Kaparo AAOIFI standartlarında şu 

şekilde geçmektedir. 

Kapora, müşterinin akdi tamamlamayı tercih ettiği durumlarda mal bedelinden bir parça sayılmak, akdi feshetmeyi seçtiği ya da mal bedelinden 

kalan tutarı ödemediği hallerde ise satıcının onu iade etme zorunluluğu bulunmaksızın anlaşılan süre zarfında akdi feshetme yetkisi elinde olmak 

üzere müşterinin satıcıya ödediği meblağa denir. Kaporanın para, mal ya da menfaatten oluşması mümkündür. (AAOIFI 2015) 

Kapora, cumhura göre sahih olmayıp Hanefilere göre ise fasit bir işlem olarak kabul edilmektedir. Ahmet b. Hanbel ise bunda 

bir sakınca görmemiş ve caiz olduğuna hükmetmiştir. (ZUHAYLİ, 5/310). Ancak Hasan-i Basri, Abdullah b. Ömer. Mücahid 

ve Zeyd b. Eslem gibi sahabe ve tabiin alimleri ve Hanbeli mezhebinin çoğunluğu kaporalı alışveriş yapmayı caiz görmüşlerdir. 

İslam işbirliği teşkilatı selem ve sarf gibi işlemlerin dışındaki kaporalı alışverişleri caiz görmüşlerdir. (KURUL 2019) 

Aynı şekilde, Faizsiz Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetleme Kurumu (AAOIFI) de bedellerden birinin yada ikisinin birden 

peşin olarak verilmesinin gerektiği durumlar haricinde kaparo ile alışveriş yapmanın caiz olduğu yönünde fetva vermişlerdir. 

(AAOIFI 2015, 1200) 
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Ticaretin iletişimin ve pazarlamanın hızlanmış olduğu günümüz şartlarında kaparo ile alışveriş yapmak ve örfü usulünü de 

dikkate alarak bu konuda Hanbeli mezhebini taklit etmek işleyiş ve yaptırım açısından çok daha kullanışlı ve ticaret için elverişli 

görünmektedir. Satıcı almış olduğu kaporaya karşılık elindeki malı, müşteri çıkmış olsa bile satmaması gelecek zaman için şimdiki 

zamanda elde edebileceği menfaatten vazgeçmiş olması satıcı için bir cihetiyle fedakârlık bir cihetiyle ise risktir. Çünkü kaparo 

veren kişi kaporadan da vazgeçip satıcının hazır bulmuş olduğu müşterisini de kaybetmesine sebep olma durumu söz konusudur. 

Bu duruma karşılık bir yaptırım olmalıdır. Kaparo işte bu yaptırımın kontrol mekanizması görevini üstlenmiş olmaktadır. 

Meseleyi toparladığımızda, kaparo ile alışveriş yapmak Hanefi mezhebine göre uygun olmamakla birlikte örfü de dikkate alarak 

Hanbeli mezhebi taklit edile bilinir. Katılım bankaları bu noktada kaparo alınmış olup olmamasını dikkate almakta müşterinin 

kendisine ve satıcıya ulaşılarak kaparo alınıp alınmadığı sorulmakta, eğer bir kaparo alışverişi olmuş ise işlem iptal edilmektedir. 

Sürecin bu şekilde işlemesi fıkhen bu aşamanın sıhhatine bir engel olmadığı görülmektedir. 

Müşteri Sözleşme Yapmış Mı? 

Bir alışverişin geçerliliği karşılıklı rızaya bağlıdır. Bunun için alıcı ve satıcı arasında icab ve kabul’ün gerçekleşmesi gerekir ki 

alışverişin rükünleri tamamlanmış olsun. 

İcab ve kabul akdin rüknüdür. Rükün ise, bir şeyin kendisini oluşturan en kuvvetli unsurlarıdır. Bu unsurlardan bir tanesi olmaz 

ise o şey bütünlüğünü kaybetmiş olup yok hükmüne girer. Hanefilere göre alıcı veya satıcı olan taraflardan bir tanesinin rızaya 

işaret eden söz ve fiilleri icabı, karşı tarafın ise rıza ile gerçekleşen irade beyanı ise kabul sayılmaktadır. İster alıcı olsun ister satıcı 

olsun bu taraflardan ilk teklifte bulunanın iradesi icap, teklife olumlu karşılık verenin iradesi ise kabul yerine geçmektedir. İcap 

ve kabul söz, fiil ve elçi ile olabilmektedir. (DÖNDÜREN 2003, 59) 

Yurkarıdaki bilgiler çerçevesinde mesele ele alındığında, müşteri katılım bankasına başvurmadan önce satıcı ile sözleşmesini 

yapar icap ve kabul işlemini gerçekleştirip alışverişi neticelendirirse bu alışveriş bitmiş bir alışveriş olacaktır. Bankanın böyle 

bitmiş bir alışverişin içine dahil olması fıkhen mümkün ve caiz değildir. 

Katılım bankası müşterisinin kabul ve icabı yerine getiren böyle bir sözleşme yapıp yapmadığını satıcı ile de irtibata geçerek teyit 

eder. Böyle bir durum söz konusu olmuş ise katılım bankası bu fon talebini gerçekleştirmez. Katılım bankasına bu minvalden 

bakıldığında fıkhen yaptığı işlemin caiz olduğu anlaşılmaktadır. Bu hususu müşterinin bilmemesi muhtemeldir. Müşterinin bu 

bilgisizliğinden istifade ederek böyle bir işlem gerçekleştirilir ise katılım bankası dini ve dünyevi sorumluluğunu yerine getirmemiş  

harama girmiş ve müşterisini de bilmeden harama sokmuş olacağından bu husus önem arz edip dikkat edilmesi gereken bir 

durumdur. 

Kar Oranları Teklif Anlaşması 

Müşteri, Katılım bankasına gelir satın alınacak mal için malın ücreti üzerine eklenecek kar oranı ve ödeyebileceği taksit miktarı 

ve vadesi konuşulur. Eğer bu miktarlar üzerinde mutabık olunursa işlem bir sonraki aşamaya geçer. Bu noktada dinimizin bizi 

yasaklayan men eden herhangi bir emri yoktur. Bilakis karşılık rıza olmak ve naslara aykırı olmamak kaydıyla dinimiz bize bunu 

helal kılmıştır. Nitekim Yüce Kitabımızda Nisa suresi 29. Ayeti celilesinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. 

“Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında, mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. 

Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir.” 

Ayeti kerimeden de açıkça anlaşılacağı gibi Kuran ve Sünnet doğrultusunda naslara aykırı ve yasaklayıcı olmayan bir emir 

olmadığı sürece karşılıklı rıza ve pazarlık usulü ile anlaşma yapılabilmektedir. Konumuz murabaha olması nedeniyle sadece şuna 

dikkat etmek gerekmektedir ki oda bu malın Katlım bankası tarafından alış fiyatı üzerine koyulan maliyet ve kar oranı açık ve 

doğru bir şekilde müşteriye belirtilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde alışveriş geçerliliğini yitirebilmektedir. 

Gelir belgesi/Risk Analizi/Ekspertiz 

Katılım bankaları bir misyonu yerine getirirken bununla birlikte asıl amaçları para kazanmak ve kar elde etmektir. Bunun için 

satacak olduğu malın bedelini müşterisinden alıp alamayacağını ve müşterisinin böyle bir ödeme gücünün olup olmadığını haklı 

olarak zarar etmemek ve riske girmemek adında araştırmakta ve buna dair bilgileri müşterisinden belgelemesini istemektedir. 

Bunun islami prensipler ile çelişen hiçbir yanı olmadığı aşikardır. Ancak bu noktada yöneltilen eleştirilerden bir tanesi, Katılım 

bankasının riski üstlenmediği ve kazancın helal olmasında riskin bulunması gerekli gibi yanlış bir kanaat olmasıdır. 

Şunu ifade etmek gerekir ki, Eşyada asıl olan mubahlıktır külli kaidesi bu meseleyi açıklığa kavuşturmaktadır. Risk almak gerektiği 

aksi takdirde ticari alışverişin helal olmayacağına ilişkin açık bir delilin bulunmaması risk almak gerektiğine ilişkin kanaatin yersiz 

olduğunu açıklamaktadır. 

Öte yandan aklın gereği zararsız yolu zararlı yola tercih etmektir. Aksi takdirde bir işte ne kadar zarar ve risk var ise o iş o kadar 

helaldir anlamı çıkar ki bu ne islamiyetin ne de insaniyetin ruhuyla bağdaşmaz. 

Katılım bankalarının müşterisinden gelirine ilişkin belge istemesi ve ödeme gücünün olup olmadığına ilişkin istihbarat toplaması 

eğer ödeme gücü yok ise ona murabaha çıkmaması islami düsturlar ile çelişen hiçbir tarafı olmadığı aşikardır. 
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Alım satım Vekaleti 

Katılım bankalarının murabaha uygulamasında eleştiri oklarına en çok maruz kaldığı konulardan bir tanesi, katılım bankasının 

müşterisine satacak olduğu malı bizzat kendisinin alıp müşterisine o şekilde satmamasıdır. Bu işlemlerin göstermelik şekilden 

ibaret olduğuna dair itirazların olmasıdır. 

Şunu ifade etmek gerekir ki islami faizsiz finans prensipleri açısından dinimizin böyle bir cebri ve emri bulunmamaktadır. Bilakis 

dinimiz ictimai hayattaki işlerin muamelelerin daha suhuletli bir şekilde yürümesi adına vekalet mekanizmasını işlettirmiş ve 

bunu nikahtan tutun da alışverişe kadar hemen hemen hayatın her alanında kullanılmasına izin vermiştir. 

Bir vekalet mekanizmasının işlemesi için her hangi bir prosedür resmi bir işlem gerekmemekte sadece karşılıklı rıza ile mesele 

işlevsel hale gelebilmektedir. Meseleyi bu açıdan ele aldığımızda Katılım bankası müşterisinin talep etmiş olduğu malı 

müşterisinin kendisine bu malı satın almak için vekalet verebilmekte ve fıkhi açıdan da hiçbir sakınca görülmemektedir. 

Bu vekalet mekanizması müşteri ve katılım bankası açısından çok yararlı olmakta her iki tarafında aldanmasını engelleyip zarara 

girmesini engelleyen bir oto kontrol oluşturmaktadır. Mesala Katılım bankası müşterisine satacak olduğu malı kendisi gidip almış 

olsa müşterisi kadar ne istediğini bilmeyen banka aldanabilir yanlış bir alım yapabilir neticesinde müşteri bu malı istemeyip 

reddedebilir. Bu durumda hem banka yanlış seçimden dolayı maldan zarar etmesi hem de müşterinin ihtiyacı olan malı elde 

edememiş olacaktır ki bu da kesinlikle alıcıdan satıcıya ve katılım bankasının istemeyeceği bir durumdur. 

Söz ettiğimiz olumsuzluklardan minimum zarar ve ziyansız çıkıp maksimum verim elde edebilmek adına vekalet işlemi 

vazgeçilmez bir işlemdir ve uygulanmasına engel teşkil eden fıkhi hiçbir engel bulunmamaktadır. Katılım bankasının kullanmış 

oluğu vekalet işleminin tamamen caiz olduğu anlaşılmaktadır. 

Sözleşme/Vaatleşme 

Katılım bankaları murabaha ile satın alınacak malı müşterilerinin istekleri doğrultusunda almaktadır. Tabi bu alım işlemi 

gerçekleşmeden önce Katılım bankası söz konusu malın alımı satımı karı vadesi ve masraflarına kadar alışveriş işleminin çerçevesi 

çizilmekte ve bunun üzerinden karşılıklı vaadleşilmektedir. Bu vaadleşme her iki tarafa bazı sorumlulukları doğal olarak 

yüklemektedir. 

Bu vaadleşme konusu çok eski dönem alimlerinden bu yana tartışılagelmiş bir mesele olup bu noktada müçtehitler üç guruba 

ayrılmışlardır; 

İlk gurup, Vaadi bağlayıcı olarak kabul edenlerin bulunduğu guruptur. Bu gurupta Ömer b. Abdülaziz, Hasen el Basri , ishak b. 

Raheveyh, Semure b. Cündeb, Malikilerden İbnü’ş Şat ve İbnül Arabi, Ahmed b. Hanbel ve İbn Şübrümedir. Bu gurup vaadi 

bağlayıcı kabul eden müçtehitlerin bulunduğu guruptur. 

İkinci gurup, vaadi genel olarak bağlayıcı bulmazlar. İmam Hanefi, İmam Şafii ve Hanbeli mezhebinin çoğunluğu ile Zahiri 

Mezhebi bu guruptan olan müçtehitlerdir. 

Üçüncü gurup ise, vaadi herhangi bir sebeple ilişkili olup olmamaya göre ikiye ayırır. Malikilere göre eğer ki vaad herhangi bir 

sebep ile ilişkilendirilmemiş ise bağlayıcılığı söz konusu değildir. Ancak bir sebeple ilişkilendirilmiş ise o vakit vaad bağlayıcı olur. 

Mesela, “Bir adam diğerine ‘şu kişiye mal sat, bedelini ben öderim’ dese bu kişi de satsa malın bedelini ödemekle yükümlü olur. 

Çünkü bu satışa o sebep olmuştur.”  

Vaad yukarıdaki şekilde bir şartla ilişkilendirildiği takdirde bağlayıcı hale gelir ve bu görüşü Hanefilerde benimsemiş ve kabul 

etmişlerdir. (BAYINDIR 2005) 

Bu konu mecellenin 84. maddesinde, “Vaadler suver-i talik-ı iktisa ile lazım olur.” Şeklinde hükme bağlanmıştır. Açıklamasında 

ise, ‘sen bu malı filan kişiye sat, eğer bedelini vermezse ben veririm dese ve malı alan kişi bedelini vermese bu vaadi veren 

kimsenin bu malın bedelini vermesi gerekir’ şeklinde açıklanmıştır. (ÖZTÜRK 1973, 163) 

İmam Şafii için yukarıda vaadin bağlayıcılığını kabul etmemesine gerekçe olarak, malı satın alacak kimse için maliyetin belirsizliği, 

aldanma ve anlaşmazlığa düşme durumuna bağlar. Dolayısıyla belirsizlik, aldanma ve anlaşmazlık durumu kalkınca vaadin 

bağlayıcılığının caiz olması önünde bir engel kalmaz. (CEBECİ 2010, 117) 

Kardavi de, müşterinin almak istediği malın özelliklerini katılım bankasına bildirmesi bankanın da istenen bu malın marka, 

model, teknik özelliğinden proforma faturasına kadar hazırlayıp malın bu standartlarda kendisine temin edeceğini buna karşılık 

müşterinin de katılım bankasına söz konusu standartlardaki malı alacağına dair karşılıklı sözleşme yapılıp yazıya dökülmesi 

işleminin vaadleşme olup caiz olduğunu belirtmiştir. (Kardavi 1985, 88) 

Bu bilgiler çerçevesinde murabaha kullanacak müşterinin katılım bankası ile hangi malı hangi şartlarda alıp satılacağına ilişkin 

bilgilerin ve vaadlerin konuşulup anlaşılması ve bunların yazıya dökülerek karşılıklı vaadleşilmesinin fıkhi bir sakıncası olmadığı 

anlaşılmaktadır. Burada şartlı bir vaadleşme söz konusu olduğu için bu bağlayıcı bir vaadleşmedir. Bu vaadleşme her iki tarafı da 

bağlayıcı niteliktedir. 

İpotek İşlemleri 

Katılımı bankaları murabaha ile satacak oldukları mallara karşılık borcun vadesi bitinceye kadar teminat sadedinde ipotek 

alabilirler ya da satılan malın vadesi doluncaya kadar malın üzerine ipotek koyabilirler. 
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İpotek/Rehin işleminin caizliği noktasında Kur’an ve Sünnetten deliller vardır. Bakara suresinin 283. Ayeti kerimesinde “Şayet 

yolculuk halinde olur ve yazacak birini bulamazsanız, teslim alınmış rehinler (yeterlidir). Birbirinize güveniyorsanız, kendisine 

güvenilen borçlu emaneti yerine getirsin ve rabbi olan Allah’tan korksun. Tanıklığı gizlemeyiniz. Kim onu gizlerse şüphesiz onun 

kalbi günahkârdır. Allah yaptıklarınızı eksiksiz bilmektedir.” Şeklinde ayeti kerime ipotek/Rehin işlemine cevaz vermiştir. 

İpotek işleminin sünnetten delili ise Hz Aişe r.a. dan gelen şu rivayettir; Peygamber efendimiz (s.a.v.) bedelini bir müddet sonra 

ödemek üzere bir Yahudi’den zahire satın aldı ve buna karşılık ona demirden bir zırh rehin bıraktı, şeklindedir. (BUHARİ 1987, 

4/1915) 

Yukarıda geçen ayeti kerime ve hadisi şerif ipotek/Rehin işleminin caiz olduğunu ve Katılım bankalarının bu cevaz 

doğrultusunda hareket ettikleri açıkça göstermektedir. 

Noter/Satın Alma 

Kabul ve icab bir alışveriş işleminin gerçekleşmesi için yeterli olup bunun dışında ilave bir işlem gerekmemektedir. Katılım 

bankaları Türkiye Cumhuriyeti mevcut hukuk sisteminin gerekli görmüş olduğu resmi alım ve satım işlemlerini noter üzerinden 

yapmak durumundadır. Bu işlem her iki tarafı bağlar nitelikte olmasının yanında hukuksal bir hak kaybını önlemede çok önemli 

bir işlevi yerine getirmektedir. 

Bakara suresi 282. Ayeti kerimesinde; “Ey iman edenler!................. Alış-veriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Yazana da şahide 

de bir zarar verilmesin. Eğer aksini yaparsanız, bu sizin için günahkârca bir davranış olur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah 

size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.” Şeklindedir. Bir alışveriş yapıldığı takdirde ihtilaf ve nizaaya sebebiyet vermemesi 

açısından bu ayeti kerime zımnen bizlere yazışmayı bu günkü hukuk dili anlamında resmiyeti dolaylı olarak işaret etmektedir.  

Bu çerçeveden bakıldığında noter ve satın alma işlemleri temlik ve kabzın gerçekleşebilmesi adına da gerekli olup fıkhen bir 

sakıncası olmayıp bilakis Kur’an’ın ruhuna daha muvafık olduğu görülmektedir. 

Satıcıya Ödeme 

Katılım bankası malın ücretini satıcıya ödemekte ve satıcı ile müşteri arasında herhangi ticari bir ilişki kalmamaktadır. Bu normal 

seyrinde gelişen bir alışveriş olduğu için fıkhi herhangi bir engel teşkil etmemektedir. 

Katılım Bankasına Ödeme 

Katılım bankası satıcıya ödemeyi yaptıktan sonra hem müşterinin hem de Katılım bankasının satıcı ile bir ilişkisi kalmayıp süreç 

Katılım bankası ile müşteri arasında devam etmektedir. Müşteri katılım bankasına vadeli bir şekilde belirlenen tarihlerde 

ödemesini yapmaktadır. Bu aşamada vadeli satışın caiz olup olmama konusu karşımıza çıkmaktadır. İslam dini veresiye satışa 

izin verdiği gibi peşin ile vadeli arasında da bir miktar fark olmasını da caiz görmüştür. Alıcı ve satıcı arasındaki alışverişte malın, 

fiyatın ve vadenin belli olması ve bu fiyat ve vadelerden birisinin seçilip alışverişin onun üzerinden gerçekleştirmesi ile vadeli 

alışveriş sahih olarak gerçekleşmiş olmaktadır. (Döndüren 2004, 196) Katılım bankaları da müşterisi ile belli bir mal belli bir fiyat 

ve belli bir vade üzerinden anlaştıklarından katılım bankası ile müşteri arasındaki vadeli alışveriş işleminin fıkhen sahih ve caiz 

olduğu anlaşılmaktadır. 

 

SONUÇ  

Murabaha uygulamasının Kur’an ve Sünnette direkt olarak ismi geçmemekle birlikte alışveriş ile ilgili Kur’an ve sünnetten alınan 

dolaylı hükümler çerçevesinde caiz olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra murabahanın klasik ve modern murabaha 

diye ikiye ayrıldığını klasik ve modern murabaha arasında uygulama farklılıkları olduğunu ancak bu farklılıkların işlemin fıkhi 

sıhhatine engel teşkil etmediği deliller çerçevesinde gösterildi. Klasik murabaha da alıcı ve satıcı olmak üzere iki taraf varken 

Modern murabahada üç taraf olması Klasik ve modern murabahayı birbirinden ayıran temel özelliklerden birisidir. Katılım 

bankaları bu üçüncü tarafı oluşturmaktadır. Biz bu çalışmamız ile Katılım bankalarının modern murabaha uygulamasını fıkhi 

içtihatlara dayandırarak yaptıklarını tereddüt ve şüphelerin yersiz olduğunu açıkça gösterdik. Netice olarak, amacımız 

doğrultusunda murabahayı genel hatları ile anlatmış olup gerek klasik gerekse Modern murabahanın caiz olduğunu fıkhi içtihatlar 

çerçevesinde delillendirdik. Katılım bankalarının kullandırmış oldukları Modern murabaha işlem usul ve esaslarına dikkat edildiği 

sürece bu enstrümanın İslam prensipleri açısından da caiz olduğunu açıkça göstermiş olduk.   
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAZ OKULUNDA DERS ALMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: 
FENOMENOLOJİK ÇALIŞMA 

İsmail Yelpaze1 

 

Özet 

Örgün eğitim öğretim normal süreçte güz ve bahar olmak üzere iki dönem olarak planlanmaktadır. Ancak üniversiteler bu 

dönelerin yanı sıra üçüncü bir dönem olarak yaz döneminde de öğrencileirn ders almalarına imkân tanımaktadır. Yaz dönemi 

uygulamasının süresi dahakısa olduğu için daha yoğun ir program uygulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı yaz okulunda ders alan 

öğrencilerin, yaz okulu uygulamasına ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma desenlerindne 

fenomenolojik desen kullanılmıştır. Katılımcılar bir devlet üniversitesinde yaz okulunda öğrenim gören öğrencileir aarsından 

ölçüt örnekleme yöntemi ile seçilmiş beş öğrenciden oluşmakatdır. İçerik analzi yöntemi ile verileir analiz edilmiştir. Bulgu lara 

bakıldığında, katılımcılar derslerin ve sınavların diğer dönemelr kadar ağır geçtiğini belirtmektedirler. Yoğun bir program 

uygulandığı içinderslerden kopmadan daha motive olarak dersleri takip ettikleirni belirtmektedirler. Son olarak, barınma 

ihtiyaçlarının diğer dönemlerde olduğu gibi hem ekonomik hem de sunalan imkanalr açısından iyileştirilmesini talep 

etmektedirler. 

Anahtar Kelimeler : Yaz okulu, Fenomenolojik desen, Üniversite öğrencileri. 

Jel Kodları  : I23. 

 

THE PERCEPTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS ABOUT SUMMER SCHOOL ımplement: a 

PHENOMENOLOGICAL STUDY 

Abstract 

Formal education is planned as two semesters, fall and spring. However, in addition to these terms, universities allow students 

to take courses in the summer term as a third term. Since the duration of summer practice is shorter, a more intensive program 

is implemented. The aim of this study is to reveal the opinions of the students who took courses in summer school about 

summer school practice. For this purpose, phenomenological design was used in qualitative research designs. The participants 

consisted of five students who were chosen by the criterion sampling method from the students who were studying at a public 

university summer school. Content is analyzed by analysis method. When the findings are examined, the participants stated that 

the courses and exams were as severe as the other periods. Since they have an intensive program, they are more motivated to 

follow the courses without leaving the courses. Finally, they demand that housing needs should be improved, both in economic 

terms and in terms of facilities, as in other periods.. 

Anahtar Kelimeler : Summer school, Phenomenological design, University student. 

Jel Kodları  : I23. 

 

1. Giriş  

Örgün eğitim genel olarak güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıl biçiminde sürdürülmektedir. Bu uygulama ilkokullardan 

üniversiteye kadar aynı her kademede aynı şekilde gerçekleşmektedir. Öğrencilerin almaları gereken ders sayıları, kredi ve saatleri 

her yıl için iki dönem olarak planlanmaktadır. Derslerden başarısız olan öğrenciler, bu süreci yeniden normal dönem içerisinde 

planlamaktadır. Ancak ilköğretim ve ortaöğretimden farklı olarak, yükseköğretimde yaz dönemi öğretimi uygulaması yapan 

üniversiteler bulunmakta ve bu uygulama giderek daha da yaygınlaşmaktadır.  

Yaz dönemi öğretimi diğer dönemlere göre daha kısa sürdüğü için, yoğunlaştırılmış bir program uygulanmaktadır. 

Yoğunlaştırılmış programların diğer dönem programlarına göre daha etkili olduğunu gösteren araştırmalar olduğu gibi (Adrian 

ve Gustafson, 2006), daha kötü performans gösterildiğini bulgulayan araştırmalar da bulunmaktadır (Petrowsky, 1996). Öğrenci 

performansı açısından hangisinin daha etkili olduğu belirsizliğini korumasının yanında, öğrencilere bazı avantaj ve 

dezavantajlarını açık şekilde yaşantılamaktadırlar. 

Yaz dönemi öğretimi uygulamalarında, öğrenciler başarısız oldukları, çeşitli nedenlerle önceki dönem alamadıkları veya sonrak i 

dönemlerde almaları gereken dersleri alabilmektedir. Bu nedenle okullarını zamanında veya daha erken bitirme fırsatı da 

yakalayabilmeketdirler. Diğer yandan öğrenciler yaz okulu uygulaması için üniversitelere belirli bir ücret ödemek 

durumundadırlar. Ayrıca tatil döneminde dinlenme imkanlarından feragat etmeleri, barınma ihtiyacını karşılamak için ek olarak 

ekonmik yük olması da öğrencileri zorlayabilecek durumlardır.Bu uygulama öğrencileri, psikolojik ve ekonomik olarak 

etkileyebileceği gibi derslerin verimliliğini de etkileyebilir. Bu nedenle yaz okulu deneyimi yaşayan üniversite öğrencileirnin yaz 

 
1  Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 0344 300 44 34, ismailyelpaze@gmail.com 
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okuluna ilişkin görüşleirnin incelenemsi amaçlanmakatdır. Bu bulguların yaz okulunun planlanması ve uygulanamsının 

iyileştirilmesinde ilgili kişilere fikir vermesi beklenmektedir. 

 

2. Yöntem 

Üniversite öğrencilerinin yaz okulu uygulamasına yönelik algılarının incelendiği bu çalışmada, nitel araştırma desenlerinden 

fenomenolojik yöntem kullanılmıştır. Fenomenolojik yöntemde, katılımcıların bir kavramla ilgili yaşanmış deneyimlerinin ortak 

anlamı tanımlanmaktadır (Creswell, 2013). 

2.1. Katılımcılar 

Çalışmaya eğitim fakültesinde yaz öğretiminde ders alan bir erkek, altı kız olmak üzere 7 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların 

belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Çalışmada 

derinlemesine bilgi elde etmek için, katılımcıların yaz okulunda ders alıyor olması ölçüt olarak belirlenmiştir. 

2.2. Veri Toplama Araçları 

Veri toplamada odak grup görüşmesi kullanılmıştır. Görüşme öncesinde araştırmacılar tarafından yarı yapılandırılmış görüşme 

formu kullanılmıştır. Uygulama öncesinde form, bir öğrenciye sunulmuş ve soruların anlaşılırlığı, konuları yeterince kapsayıp 

kapsamadığı konusunda görüşleri alınmıştır. Gerekli düzeltmelerden sonra uygulama formuna son şekli verilmiştir. 

Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem öncesinde herhangi bir kod ya da tema belirlemeksizin, 

verilerin kodlanması ve bu kodların benzer olanlarının ortak tema altında birleştirilmesini içermektedir. Çalışmada inandırıcılığı 

sağlamak için, kodların birleştirilmesi ile uygun temaların oluşup oluşmadığını incelemesi için uzman görüşüne başvurulmuştur. 

Aktarılabilirliği sağlamak için amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Teyit edilebilirliği sağlamak için de ham verilerin doğru 

şekilde kodlanıp kodlanmadığı dışarıdan bir uzmana sorulmuştur (Erlandson, Harris, Skipper ve Allen, 1993).   

 

3. Bulgular  

Analiz sonucunda, tanımlayıcı bilgiler, derslerin yürütülmesi, öğretim elemanlarına ilişkin görüşler, yaz öğretiminin faydaları, yaz 

öğretiminin ücretli olması ve yaz öğretimine ilişkin değişiklik önerileri temaları ortaya çıkmış ve bunlar aşağıda sunulmuştur. 

Tanımlayıcı Bilgiler: Öğrenciler yaz öğretiminde 3 ya da 4 ders almaktadırlar. Üç öğrenci üstten ders alırken, dört öğrenci 

alttan kalan derslerini almaktadırlar. Üniversitenin bulunduğu şehirde kalan 5 öğrenciden üç kişi ailesi ile kalıyor, iki öğrenci ise 

il dışından derslerin olduğu günlerde geliyor.  

Derslerin Yürütülmesi: Derslerin normal dönemden daha kolay olmadığı, aynı ciddiyetle yürütüldüğü belirtilmektedir. 

Derslerin yoğunlaştırılarak yürütülmesi, dersten kopmayı engelleyip, hatırlamayı kolaylaştırırken, diğer yandan da aynı dersin altı 

saat üst üste yürütülmesi dikkati dağıtıp, bıkkınlığa da neden olduğu belirtilmektedir. Derslerin sınavlarının yaz okulunda daha 

kolay olmasının umulduğu, ancak böyle bir uygulamanın olmadığı görülmektedir. Sınavın daha kolay hazırlandığını belirten 

katılımcılar da vardır. 

Öğretim Elemanlarına ilişkin Görüşler: Öğretim elemanları daha fazla kazanmak için yaz okulunda ders aldığını düşünenler 

olduğu gibi, bunu bir fedakârlık olarak gören öğrenciler de bulunmaktadır. Ancak hiçbir katılımcı, öğretim elemanının öğrenciyi 

isteyerek yaz öğretimine bıraktığını düşünmemektedirler. 

Yaz Öğretiminin Faydaları: Bu sayede alttan dersi kalan öğrenciler okulu zamanında bitirme fırsatı bulduklarını 

belirtmektedirler. Ayrıca son sınıftaki ders yükü azaltıp KPSS’ye çalışmak için şimdiden üstten ders alma avantajı sağladığını 

belirten öğrenciler de vardır. Sınıf mevcutlarının daha az olması ile derslerin daha verimli olduğunu, daha iyi öğrenme 

sağladıklarını belirtmektedirler. 

Yaz Öğretiminin Ücretli Olması: Öğrenciler isteyerek bu dersleri aldığı için, işlerin yürütülmesinde birçok kişinin de 

çalıştığından ücret ödemesinin herhangi bir etik ihlal olmadığı belirtilmektedir. Ayrıca cüzi miktarda olduğu için her öğrencinin 

karşılayabileceği ve adil olmaya da engel olmadığı ifade edilmiştir. 

Yaz Öğretimine İlişkin Değişiklik Önerileri: Öğretim elemanlarının devamsızlık konusunda daha esnek davranmaları 

beklenmektedir. KYK ait yurtlar normal dönemdeki imkanları sağlanması istebnmektedir. Uygulamalı derslerin açılmaması 

önerilmektedir.. 

4. Sonuç 

Öğrencilerin 4 kişinin yaz okulu döneminde ailesiyle yaşamıyor olması onlara ekonomik olarak bir yük getiriyor olduğuna ve 

aynı zamanda tatillerinden fedakarlık ediyor olduğuna işaret etmektedir. Sınavların yaz okulunda daha kolay olmasını 

beklediklerini ancak böyle olmadığı ve hatta derslerin yürütülmesinin aynı ciddiyetle gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Bu  

bağlamda yaz okulu uygulamasının akademik başarıya olumsuz etkisi olmayacağı düşünülmektedir. Yoğunlaştırılmış yaz okulu 

uygulamasının dersleri aynı zamanda takibini de kolaylaştırdığının belirtilmesi, yine olumlu bir katkı olarak düşünülmektedir . 

Ancak çok yoğun olduğu için derslerden sıkıldığını belirten öğrenciler de dikkati çekmektedir. Bu noktada daha az sayıda ders 

almalarını sağlayarak hem sıkılmanın önüne geçilebilir hem de verimli bir ders performansı beklenebilir. 
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Yaz okulunun birçok faydasına vurgu yapılmaktadır. Özellikle normal dönemlerde derslerden başarısız olunduğunda, bunu telafi 

etme fırsatı olarak görülmektedir. Aksi takdirde eğitim süresinin uzayacağı ve bu nedenle de mesleğe başlamada zaman 

kaybedecekleri belirtilmektedir. Sadece başarısızı öğrencileri için değil başarılı öğrencileri için de okulu erken bitirme fırsatı 

sağlamaktadır. 

Öğretimin ücretli olması çeşitli etik soruları akla getirmektedir. Ancak öğrenciler bu durumu etik bir sorun olarak 

görmemektedir. Öğretim elemanı fedakarlık yapıp, yaz döneminde ders veriyor olmasının hakkının da verilmesi gerektiği 

düşünülmektedir. Diğer yandan çok pahalı bir uygulama olmadığı için de her öğrencinin bütçesine uygun olduğu belirtilmektedir. 

Bu bulgular öğrencinin ücret ödemesinin herhangi bir etik ihlale yol açmadığını düşündürmektedir. 

Ancak yaz okulu uygulamasının daha verimli olması ve öğrencilerin işlerini kolaylaştırması için bazı öneriler de belirtilmiştir. 

Okul ve şehirden kaynaklı olarak KYK yurt imkânlarının hem maliyet hem de yaşam koşulları itibariyle normal dönem gibi 

olması istenmektedir. Özellikle erkek KYK yurdunun çok uzakta olması erkek öğrencilerinin her gün 2 saat yol gitmelerine 

enden olmaktadır. Yemek ihtiyaçları da öğrenciler tarafından dışarıdan karşılanmaktadır. Bunların iyileştirilmesi öğrencilerin 

yaşam koşullarını iyileştirmek olup, kafalarının daha rahat olmasını ve derslerine daha iyi odaklanmalarını sağlayabilir. 

Sonuç olarak öğrencilerin çoğunun yaz öğretimi uygulamasından memnun oldukları görülmektedir. Yaşam şartlarının 

iyileştirilmesi ile daha iyi olacağı düşünülmektedir.  
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TÜRK AMBALAJ SEKTÖRÜNÜN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ ÇERÇEVESİNDE EKONOMETRİK 
ANALİZİ* 

Zeynep ŞAHİN1 - Haluk TANDIRCIOĞLU2  

 

Özet 

Bütünleşen dünya ekonomisi içinde gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkeler, ülke refahını yükseltmenin anahtarı olarak 

ihracatı arttırmayı kabul etmekte ve ihracatlarını artırabilmek için tüm ekonomik enstrümanları en verimli şekilde kullanmaya 

çalışmaktadırlar. Bu amaçla uygulamaya alınan dış ticaret politikaları yine küresel ekonomi politikalarına göre şekillenmektedir. 

Bilhassa gelişmekte olan ülkelerin kısıtlı döviz kazançları arttırmaları için daha çok ihracat yapma gereklilikleri, iktisat 

politikalarının birinci önceliklerindendir. Döviz kazancı sağlamanın birincil yolu bilindiği üzere ihracattır. Genel anlamda dış 

ticaretin, dar anlamda ise ihracatın teşvik edilmesi için birtakım araçlar geliştirilmiştir.Uluslararası ticaretin dünya gene linde 

giderek serbestleşmesi disipline edilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu durum özellikle ihracata dayalı büyüme modelini 

benimseyen ülkelerde önem taşımaktadır. Türkiye’nin benimsediği  liberal ekonomik sistem dış ticaret politikalarının küresel 

ekonomi politikaları ile uyumlu hale getirilmesini gerektirmektedir. Çalışmada, Türkiye’de dış ticarete yönelik teşvik sistemleri 

ile beraber uygulanmaya başlanan Dahilde İşleme Rejimi ambalaj sektörü özelinde ele alınıp incelenmiştir. Bu çerçevede Dahilde 

İşleme Rejimi Ambalaj Sektörü İhracatının Türk Ambalaj Sektör ihracatı Üzerine Etkisi ve Dahilde İşleme Rejimi Ambalaj 

Sektörü İthalatının Türk Ambalaj Sektör ithalatı Üzerine Etkisi ARDL modeli ile ölçümlenmiştir. Analiz sonuçları dahile işleme 

rejiminin ambalaj sektörü ihracatı açısından olumlu etkiler doğurduğunu ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler : Dahilde İşleme Rejimi, Ambalaj Sektörü, ARDL Modeli 

Jel Kodları  : F13. 

 

Abstract 

In the integrated world economy, both developed and developing countries agree to increase exports so as to increase the 

welfare of the country and try to use all economic instruments in the most efficient way in order to increase their exports. For 

this purpose, the foreign trade policies, that are put into practice, are shaped according to global economic policies. Particularly, 

the efforts of developing countries to export more in order to increase inefficient foreign exchange earnings are among the top 

priorities of their economic policies. The most reliable way to increase foreign exchange earnings is export. Various instruments 

have been developed to promote foreign trade in general and export in particular. The gradual liberalization of international 

trade has made it necessary to discipline the international trade  .This situation has importance in countries especially where 

export-oriented growth model is adopted.  As Turkey has adopted a liberal economic system, Turkey's foreign trade policy has 

required to be harmonized with global economic policies. In his study, incentive mechanisms encouraging foreign tarde together 

with Inward Processing Regime regarding packing sector in Turkey are analysed. In this respect, the effects of Inward Processing 

Regime in exports on Turkey’s packing sector exports and the effects of Inward Processing Regime in imports on Turkey’s 

packing sector imports are measured with ARDL. The results show that Inward Processing Regime has positive effects on 

packing sector exports in Turkey.  

Key Words: Inward Processing Regime, Packaging Sector,  ARDL Modelling 

Jel Codes  : F13. 

 

1. Giriş 

Uluslararası ticaretin giderek serbestleşmesi beraberinde kendine özgü bir disipline tabi kılınmasını zorunlu hale getirmiştir. 

Ülkelerin ihracatlarını arttırmak amacıyla uyguladıkları teşvik politikalarının küresel piyasalarda haksız rekabete yol açmaması ve 

piyasa işlerliğinin bozulmaması amacıyla DTÖ önderliğinde dünya ticaretinde nakdi teşviklerden faaliyet teşviklerine doğru bir 

ivme başlamıştır. Türkiye’de bu bağlamda hem benimsediği liberal ekonomi hem Avrupa Birliği (AB)’ne uyum hem de DTÖ 

üyeliği gereğince uyguladığı teşvik politikalarını faaliyetlerin teşvik edilmesine evirmiştir. 1996 yılından itibaren uygulanmaya 

başlanan yeni teşvik politikalarının mahiyeti faaliyetlerin teşvik edilmesidir.  

Bu çalışmada, ülkemizde faaliyetlere yönelik olarak diğer bir takım teşvik sistemleri ile birlikte uygulanmaya başlanan ve 

literatürde en önemlisi olarak kabul edilen “Dahilde İşleme Rejiminin amaçları ile birlikte anlatılarak uygulamada ortaya çıkan 

sonuçların bu amaçlarla örtüşüp örtüşmediğini ortaya koyulmaktadır. Bu doğrultuda hammadde temininde ithalata bağımlılık 

oranı oldukça yüksek olan ambalaj sektörü ele alınmış ve dış ticaret verileri ekonometrik modelleme ile alınmıştır. 

 
1 Dr., Bak Ambalaj, zeynepgenccc@gmail.com 
2 Dr. Öğr. Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, haluk.tandirci@deu.edu.tr 
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2. Dahilde İşleme Rejiminin Çerçevesi ve Amacı 

Dahilde işleme rejimi, “İhraç ürünlerine dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak ve ihraç ürünlerimizi çeşitlendirmek 

amacıyla, dünya piyasa fiyatlarından gümrük muafiyetli olarak, ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın, ihraç ürünün üretimi 

için gerekli olan ve fiyat ve/veya kalite bakımından yurt içi piyasalardan temin edilemeyen, hammadde, yardımcı madde ve 

ambalaj malzemeleri ithalatına imkan veren ekonomik etkili bir gümrük rejimidir (Ekonomi Bakanlığı, 2007). Bununla beraber 

dahilde işleme rejimi, ithal eşyanın vergileri ödenerek ithal edilmesi, yurt içinde işlenmesinden sonra ihraç edilmesi sırasında 

ödenen vergilerin geri alınması sistemini de içermektedir. (Durman ve Önder, 2007, s. 74). 

Bir başka ifade ile dahilde işleme rejimi; ihracat yapma taahhüdü vermek şartıyla üretimde kullanılacak ham madde ve yarı 

mamullerin ithal edilmesi esnasında uygulayacak gümrük vergisinden muafiyet sağlayan bir ihracatı teşvik sistemidir denilebilir 

(Tekin, 2017, s.194). Bu bağlamda dahilde işleme rejiminin yatırım alanlarının genişletilmesi, istihdamın arttırılması ve 

makroekonomik hedeflerin tutturulması gibi amaçları mevcuttur (Ceyhan, 2006, s.47). 

Dahilde işleme rejiminin amacı ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet avantajı elde etmek, ihracata konu olan pazarları 

geliştirebilmek ve bu sayede ihracat hacmini artırmak ve çeşitlendirmek hedefiyle ihracatçıların, dünya piyasa fiyatlarından 

gümrük muafiyetli olarak hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, değişmemiş eşya ile ambalaj ve işletme malzemeleri 

ithaline imkan sağlamaktır. Dahilde işleme rejimi, hammadde ve yarı mamul ithalatı sırasında alınması gereken vergilerin teminata 

bağlanmasına dayanan şartlı muafiyet sistemi ve ithalat sırasında ödenen vergilerin daha sonradan iade edilmesine dayanan geri 

ödeme sisteminden oluşmaktadır (Takım ve Ersungur, 2010, s.292). Türkiye’de Dahilde işleme rejimi, 01.01.1996 tarihinden bu 

yana uygulanmaktadır.  

Dahilde işleme rejimini bir dış ticaret yardım unsuru olarak tanımlamak mümkündür. Bu değerlendirme üç gerekçeye dayanır. 

Bunlardan ilki; uygulamanın yararlanan firmalara “işletme sermayesini güçlendirme olanağı” sağlamasıdır. Firmalar yaptıkları 

ithalat için ödemeleri gereken vergileri ve fonları ödemeyerek işletme sermayesi olarak kullanabilmektedirler. İkinci gerekçe ise; 

uygulamanın “ithalatçı firmaya fiyat rekabeti üstünlüğü” sağlamasıdır. Son olarak, ödenmeyen vergiler aynı zamanda maliyet 

azaltıcı bir unsur olmakta ve firmalara uluslararası piyasalarda “maliyet avantajı” sağlamaktadır.  Bu anlamda değerlendirildiğinde 

dahilde işleme rejimi özetle bir yardım düzenlemesidir. 

Dahilde işleme rejiminin asıl amaç ve görevi Dünya Bankası’nca yapılan tanımlaya göre; endüstriye gümrük vergisi ve diğer 

vergiler gibi ek maliyetler ortaya çıkarmadan nihai ihraç ürününü üretebilmesinde yardımcı olmaktır (Worl Bank, 2009, s.8).  

Dahilde işleme rejiminin diğer amaçlarını ise aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Altunyıldız ve Başer, 1999, ss.17-33); 

• İhracatçı firmalara ihtiyaç duydukları malları diğer ülkelerden temin etme imkanı, 

• Yurtdışı pazarlarda mevcut talebin artmasına yönelik olarak yeni iş ve işgücü imkanı, 

• Üretimin, uluslararası pazarlarda mevcut talebe yönelik bir boyut kazanması ile birlikte, ölçek ekonomisi yaratması, 

• Tüketicilerin kullandıkları nihai ürünlerin, üretiminde belirli girdilerin kullanılması konusunda hassas olmaları halinde, bu 

girdilerin sağlandığı ülkelerden temin edilmesi zorunluluğuna çözüm sağlanıyor olması, 

• Yurtiçinde faaliyet gösteren firmaların kendilerini uluslararası piyasa koşullarına uyum sağlamaya zorlaması ve kalitenin  

yükselmesi. 

3. Ambalaj Sektörü 

Ambalaj, içine konulan ürünü koruyan, temiz ve güvenilir koşullarda tüketiciye ulaşmasını sağlayan, taşınmasını ve 

depolanmasını kolaylaştıran değerli bir malzemedir. Ambalaj temel fonksiyonları; içindekini korumak – muhafaza etmek, 

taşımak, bilgi vermek ve satmak olarak belirlenmiştir (Ambalaj Sanayicileri Derneği, 2017). Ambalaj, tüm imalat sanayide 

sakladığı ürünün katma değerini arttırıcı bir unsur olarak tanımlanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, ambalaj sektörü ve kişi 

başına ambalaj tüketimi genel olarak gelişmişliğin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir (PAGEV, 2017, s. 12). 

Ambalajın temel işlevsel hedeflerini aşağıdaki gibi sıralanabilir (Gültekin, 2009, s.12); 

1. Koruyuculuk fonksiyonu: Ürünü temiz tutmalı, kirletici etkilerden korumalarıdır. 

2. Koruma depolama fonksiyonu: Ürün kayıplarını önlemelidir. 

3. Taşıma ve anlatıcılık fonksiyonu: Ürünü elden geçirme, taşıma, dağıtım ve pazarlama sırasında kolaylık sağlamalıdır. 

4. Miktar fonksiyonu: Ürüne göre büyüklüğü, biçim ve ağırlığı dikkate alınmalıdır. 

5. Depolama fonksiyonu: Ürünleri, özellikle gıda ürünlerini fiziksel ve kimyasal hasara (su, nem, oksitlenme, vb.) haşere ve 

kemirgenlere karşı korumalıdır. 

6. Reklam ve pazarlama fonksiyonu: Ürünün doğru kullanımı ve dikkat çekmesi için gerekli tanıtımı yapmalı ve bilgiyi 

vermelidir. 

Ambalaj kullanılan hammadde tabanında karton – kâğıt ambalaj, cam ambalaj, plastik ambalaj, ahşap ambalaj ve metal ambalaj 

olarak sınıflandırılabilmektedir. 
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4. Türkiye’de Ve Ambalaj Sektöründe Dahilde İşleme Rejimi Kullanımına İlişkin Uygulama  

Bu kısımda öncelikle yapılan çalışmalara yönelik literatür taramışa yer verilmektedir. Ardından uygulama modele yönelik ampirik 

bulgular sunulmaktadır. 

Nural, Ali ve Remzi Akçin. Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri, Gümrük Kontrolörleri Derneği Yayını, Yayın No: 7, İstanbul, 

1996. 

Selen, Ufuk. “Dış Ticaret Yardım Unsuru Olarak Dahilde İşleme Rejimi: Türkiye Açısından Değerlendirilmesi”, Akdeniz 

İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi Dergisi, Antalya, 2005, Sayı 10, ss. 182 – 205. 

Başkol, Murat Ozan. ”Türkiye İhracatının İthalata Bağımlılığının Dahilde İşleme Rejimi Açısından Analizi”, Ekonomik ve Sosyal 

Araştırmalar Dergisi, Cilt 12, Yıl 12, Sayı, 2016, http://iibfdergi.ibu.edu.tr/index.php/ijesr/article/view/957,  ss. 11- 18. 

(12.10.2017). 

Sayılgan, Güven ve Coşkun Şenol, “Dahilde İşleme Rejimi ve Türk İşletmelerinin İhracatı Üzerine Etkileri”, Erciyes Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 35, Ocak – Temmuz 2010, ss. 37 -53. 

 

4.1. Literatür Taraması 

Dahilde işleme rejiminin uygulanmaya başlandığı 1996 yılında Nural ve Akçin’in yaptığı çalışmada rejimin ihracatı teşvik 

edeceğini vurgulamışlar ve yine aynı yıl Nural yaptığı bir başka çalışmada getirilen uygulama yönetmelikleri ile yerli üretimin 

rejimden olumsuz etkilenmeyeceğinin teminat altına alındığını vurgulamıştır. 

Ufuk Selen 2004 yılında yaptığı çalışmada Teşvik unsurları içerisinde ihracat etkisi en yüksek olan uygulamanın dahilde işleme 

rejimi olduğu ve işletme sermayesini güçlendirici, fiyat rekabetinde avantaj elde edici ve atıl kapasite kullanımını azaltıcı  etkisi 

nedenleri ile dahilde işleme rejimini önemli bir yardım unsuru olarak değerlendirmiştir.  

Murat Ozan Başkol, 2009 yılında yaptığı çalışmayı 2016 yılında revize ederek yayınlamıştır. Çalışmasında, dış ticaret veriler i 

dikkate alındığında dahilde işleme rejiminin en önemli teşvik unsuru olduğunu ancak dış ticaret istatistiklerinin dahilde işleme 

rejiminin ithalata bağımlılığı arttırdığı yönündeki eleştirileri destekler nitelikte olduğunu belirtmiştir.  

Güven Sayılgan ve Coşkun Şenol, Dahilde İşleme Rejimi’ni ihracata etkilerini inceledikleri 2010 tarihli çalışmalarında uygulanan 

teşvik tedbirleri içerisinde ihracatın yarısına yakın bir oranını kapsamı sebebi ile dahilde işleme rejiminin en öneli teşvik tedbiri 

olduğunu savunmuşlardır. Rejimin Türk işletmelerinin ucuz girdi sağlama olanaklarını geliştirerek, dünya pazarlarındaki rekabet 

etme potansiyelini artıracağının değerlendirildiğini belirtmişlerdir.  

Dahilde işleme rejimi üzerine yapılan çalışmalar çok yüksek oranda teorik ya da genel ekonomik etkileri itibariyle ele alınan 

konular şeklinde olmuştur. Ambalaj sektörü uygulaması literatürde şimdiye kadar yer verilmemiş bir araştırma örneği 

taşımaktadır.  

4.2. Çalışmanın Amacı ve Kapsamı 

Bu çalışmanın amacı, Bu kapsamda ambalaj sektörü içinde dahilde işleme rejimi uygulamalarının ambalaj sektörü ithalat ve 

ihracatı üzerine etkisini ekonometrik olarak ele alıp incelemektir.   

4.3. Model 

Bu çalışmanın hipotezleri çerçevesinde Tablo 1’de yer alan 3 model oluşturulmuştur. 

Tablo 1 Çalışmada Kullanılan Modeller  

MODEL HİPOTEZ BEKLENTİ 

I Dahilde işleme rejimi ambalaj sektörü ihracatının Türk ambalaj sektörü üzerine etkisi 

bulunmaktadır   

+ 

II Dahilde işleme rejimi ambalaj sektörü ithalatinin Türk Ambalaj sektör ithalatı üzerine etkisi 

etkisi bulunmaktadır. 

+ 

III Dahilde işleme rejimi kapsaminda yapilan ithalatın dahilde işleme rejimi kapsamında yapilan 

ihracata etkisi bulunmaktadır. (Ambalaj) 

+ 

Tablo 1’de yer alan her bir model ayrı ayrı analiz edilerek elde edilen sonuçlar literatürle karşılaştırılmıştır.  

4.4. Veri Seti 

Bu kısımda analizden önce değişkenlere yönelik elde edildikleri veri kaynağı, dönüştürme şekilleri ve temel tanımlayıcı 

istatistiklerine ait bilgiler sunulmaktadır.  
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Tablo 2 Modelde Kullanılan Değişkenler ve Tanımları 

DEĞİŞKEN TANIM DEĞER KAYNAK 

LİHR_AMBJ Ambalaj Sektörü İhracatı Logaritmik TÜİK 

LİTH_AMBJ Ambalaj Sektörü İthalatı Logaritmik TÜİK 

LDİR_AMBJ_İHR Dahilde İşleme Rejimi  (DİR) Ambalaj Sektörü İhracatı Logaritmik TÜİK 

LDİR_AMBJ_İTH Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Ambalaj Sektörü İthalatı Logaritmik TÜİK 

Çalışmada 2003 – 2018 dönemine ait yıllık veriler kullanılmıştır. Verilerin kolay yorumlanabilmesi ve değişen varyans sorununa 

karşı etkili olması nedeniyle doğal logaritmaları alınarak analize dahil edilmiştir. Ayrıca logaritmaları alınan değişkenler esneklikler 

cinsinden de yorumlanabilmektedir. Değişkenlerin elde edildiği veri kaynağı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri tabanıdır.  

Tablo 3 Değişkenlere Ait Tanımlayıcı İstatistikler 

 

Değişkenlerin çarpıklık katsayıları negatif olduğu için değişkenler sola çarpıktır. Basıklık katsayısı değerlendirildiğinde 

LİTH_AMBJ değişeninin basıklık katsayı değerinin 3’ün üzerinde olduğu görülmektedir. Bu değişkenlerin kalın kuyruk özelliğ i 

gösterdiği anlamına gelmektedir. Değişkenlerin normal dağılıp dağılmadıklarını gösteren Jarque-Bera (J-B) istatistiğine ait olasılık 

değerlerinin %5 önem düzeyinde anlamsız olduğu (%5 olasılık düzeyinin altında) görülmektedir. Boş hipotezin kabulü anlamına 

gelen bu sonuç değişkenlerin normal dağılıma sahip olduğu şeklinde yorumlanmaktadır.  

4.5. Yöntem 

Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin sınanması genellikle eş bütünleşme analizleri yardımıyla yapılmaktadır. Literatürde 

farklı eş bütünleşme yöntemleri olmasına rağmen bu çalışmada taşıdığı üstünlükler nedeniyle ARDL eş bütünleşme yönteminden 

yararlanılmıştır. Gecikmesi dağıtılmış otoregresif model (ARDL) hem bağımlı hem de bağımsız değişkenlerin gecikmeli değerleri 

üzerinden tahmin yapan standart en küçük kareler regresyonudur. Temel ARDL (𝑝, 𝑞) regresyon modeli şu şekilde 

tanımlanabilir: 

𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑌𝑡−1 + ⋯+ 𝛽𝑘𝑌𝑡−𝑝 + 𝛼0𝑋𝑡 + 𝛼1𝑋𝑡−1 + ⋯+ 𝛼𝑞𝑋𝑡−𝑞 + 𝜀𝑡      (1)    Burada 𝜀𝑡  hata terimidir. 

Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen ARDL sınır testi yaklaşımına göre öncelikle değişkenlerin eş bütünleşme ilişkisi tespit 

edilmektedir. Bunun için kısıtlanmamış hata düzeltme modelleri tanımlanmaktadır:  

∆LİHR_AMBJ𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛼1𝑖∆LİHR_AMBJ𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼2𝑖∆LDİR_AMBJ_İHR𝑡−𝑖 + 𝛽1
𝑝
𝑖=1

𝑞
𝑖=1 LİHR_AMBJ𝑡−1 +

𝛽2LDİR_AMBJ_İHR𝑡−1 + u𝑡                                                                                                                                    (2) 

∆LİTH_AMBJ𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛼1𝑖∆LİTH_AMBJ𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼2𝑖∆LDİR_AMBJ_İTH𝑡−𝑖 + 𝛽1
𝑝
𝑖=1

𝑞
𝑖=1 LİTH_AMBJ𝑡−1 +

𝛽2LDİR_AMBJ_İTH𝑡−1 + u𝑡                                                                                                                                   (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                

∆LİHR_AMBJ𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛼1𝑖∆LİHR_AMBJ𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼2𝑖∆LDİR_AMBJ_İTH𝑡−𝑖 + 𝛽1
𝑝
𝑖=1

𝑞
𝑖=1 LİHR_AMBJ𝑡−1 +

𝛽2LDİR_AMBJ_İTH𝑡−1 + u𝑡                                                                                                                                   (4)                                                                                                   

2’den 4’ye kadar verilen denklemler sırasıyla Tablo 1’de oluşturulan hipotezlere göre kurulmuş modellerden oluşmaktadır. Uzun 

dönem “eş bütünleşmenin olmadığı” şeklinde kurulan boş hipotez şu şekilde tanımlanmaktadır: 𝐻0: 𝛽1 = 𝛽2 = 0.  

Boş ve alternatif hipotezler arasında karar verilirken model katsayılarına Wald testi uygulanır. Buradan elde edilen F istatistiği 

değeri Pesaran vd. (2001) çalışmalarında verilen alt ve üst kritik değerleri ile karşılaştırılır. Eğer bulunan F istatistiği üst değerin 

üzerinde ise değişkenler arasında eş bütünleşme ilişki vardır. Eğer bulunan F istatistiği değer alt değerden küçükse eş bütünleşme 

ilişkisi yok, kritik değerler arasında ise yorum yapılamaz şeklinde ifade edilir (Nkoro ve Uko, 2016, ss.63-91). Uzun dönem eş 
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bütünleşme ilişkisi tespit edildikten sonraki aşamada uzun ve kısa dönem katsayılar eşitlik 1’de verilen ARDL modelinden tahmin 

edilmektedir. Uzun dönem model şu şekilde tanımlanmaktadır:  

LİHR_AMBJ𝑡 = 𝛼0
∗ + ∑ 𝛼1𝑖

∗ LİHR_AMBJ𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼2𝑖
∗ LDİR_AMBJ_İHR𝑡−𝑖

𝑝
𝑖=1

𝑞
𝑖=1 + u𝑡                                  (5) 

LİTH_AMBJ𝑡 = 𝛼0
∗ + ∑ 𝛼1𝑖

∗ LİTH_AMBJ𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼2𝑖
∗ LDİR_AMBJ_İTH𝑡−𝑖

𝑝
𝑖=1

𝑞
𝑖=1 + u𝑡                                   (6) 

LİHR_AMBJ𝑡 = 𝛼0
∗ + ∑ 𝛼1𝑖

∗ LİHR_AMBJ𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼2𝑖
∗ LDİR_AMBJ_İTH𝑡−𝑖

𝑝
𝑖=1

𝑞
𝑖=1 + u𝑡                                    (7) 

Burada 5’den 7’ye kadar verilen denklemler sırasıyla Tablo 1’de oluşturulan hipotezlere göre kurulmuş modellerden 

oluşmaktadır. Katsayıların üzerinde yer alan * işareti ARDL modelinden hesaplanan uzun dönem katsayıları temsil etmektedir. 

Değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisinin varlığı kısa dönem hata düzeltme mekanizmasının varlığını göstermektedir. Kısa 

dönem hata düzeltme modeli ise şu şekilde tanımlanmaktadır:  

∆LİHR_AMBJ𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛼1𝑖∆LİHR_AMBJ𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼2𝑖∆LDİR_AMBJ_İHR𝑡−𝑖 + 𝛼3𝐸𝐶𝑀𝑡−1
𝑝
𝑖=1

𝑞
𝑖=1 + u𝑡           (8) 

∆LİTH_AMBJ𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛼1𝑖∆LİTH_AMBJ𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼2𝑖∆LDİR_AMBJ_İTH𝑡−𝑖 + 𝛼3𝐸𝐶𝑀𝑡−1
𝑝
𝑖=1

𝑞
𝑖=1 + u𝑡            (9) 

∆LİHR_AMBJ𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛼1𝑖∆LİHR_AMBJ𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼2𝑖∆LDİR_AMBJ_İTH𝑡−𝑖 + 𝛼3𝐸𝐶𝑀𝑡−1
𝑝
𝑖=1

𝑞
𝑖=1 + u𝑡             (10)           

Burada 8’den 10’a kadar verilen denklemler sırasıyla Tablo 1’de oluşturulan hipotezlere göre kurulmuş modellerden 

oluşmaktadır. Modelde 𝛼3 hata düzeltme katsayısı olarak adlandırılmaktadır. Hata düzeltme terimi bir şoktan sonra kısa 

dönemde oluşan dengesizliğin uyarlama hızını (uzun dönem dengeye gelme hızını) göstermektedir. Negatif ve istatistiksel olarak 

anlamlı hata düzeltme terimi uzun dönem denge noktasına doğru bir yakınsamanın varlığını göstermektedir.   

4.6. Analitik Bulgular 

Belirlenen hipotezlere ilişkin bulgularla birlikte zaman serilerine ilişkin trendlerin tespitine yönelik birim kök analizi sonuçları 

devam eden başlıklarda incelenmiştir. 

4.6.1. Birim Kök Sonuçları 

İktisadi zaman serilerinde görülen en önemli zaman serisi bileşeni trenddir. Trend içeren zaman serileri ise birim kök 

içermektedir. Birim kök içeren zaman serileri ile yapılan analizlerin sahte regresyona neden olabileceği bilinmektedir (Serper, 

1986, s.210). Yapılan analizlerden elde edilen sonuçların gerçek regresyon sonuçları olabilmesi için öncelikle değişkenlerin birim 

kök ve eş bütünleşme özelliklerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle çalışmada Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) ve 

parçalı birim kök yapısını dikkate alan Kwiatkowski – Phillips –Schmidt - Shin (KPSS) birim kök testleri kullanılmıştır.  

ADF birim kök testinin boş hipotezi değişkenlerin birim kök içeriği şeklinde yorumlanmaktadır. Karar aşamasında ise test 

istatistikleri MacKinnon (1996) kritik değeri ile karşılaştırılmaktadır. Test istatistiği genellikle %5 kabul edilen kritik değerden 

küçük olduğunda boş hipotez (Ho: Değişkenler birim kök içermektedir) reddedilmekte, değişkenlerin durağan oldukları 

söylenmektedir (Enders, 1995, s.256).  Sonuçlar Tablo 4’te yer almaktadır. 

Tablo 4 ADF ve KPSS Birim Kök Testi Sonuçları 

 

Not: * ve ** sırasıyla %1 ve %5 anlam seviyelerinde serilerin durağanlıklarını göstermektedir. Parantez içindeki değerler ADF 

için Schwarz bilgi kriterine göre, KPSS için Bartlett Kernel Newey-West Bandwidth kriterine göre optimal gecikme uzunluğunu 

göstermektedir. KPSS testi %1, %5, %10 kritik değerleriyle karşılaştırılarak LM-Stat. sonuçları raporlanmıştır. 
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Buna göre sadece ortalamanın yer aldığı sabitli ADF birim kök testi sonucuna göre LİHR_AMBJ ve LDİR_AMBJ_İHR 

değişkenlerine ait boş hipotezler reddedilmektedir. Dolayısıyla bu değişkenlerin durağan oldukları kabul edilmektedir. 

LİTH_AMBJ ve LDİR_AMBJ_İTH değişkenlerinin ise birim kök içerdikleri görülmektedir.  Öte yandan sabit ve trendli modele 

ait ADF test istatistiği %5 önem düzeyinde kritik değerden büyük olduğu için değişkenler birim kök içermektedirler. 

Değişkenlerin birinci farkları her iki modelde durağan bulunmuştur. 

KPSS birim kök testinin boş hipotezi ADF birim kök testinden farklı olarak durağanlık varsayımına göre oluşturulmuştur. 

Burada boş hipotezin reddi birim kökün varlığı anlamına gelmektedir.  Buna göre tabloda yer alan bütün değişkenlerin düzeyde 

KPSS LM test istatistikleri %5 önem düzeyine göre kritik değerden büyüktür. Dolayısıyla boş hipotez reddedilmektedir. 

Alternatif hipotezin kabulü anlamına gelen bu sonuç tüm değişkenlerin düzeyde birim kök içerdiği anlamına gelmektedir. Birinc i 

farkı alınan değişkenlerin ise LM test istatistikleri kritik değerden küçüktür. Buna göre birinci farkları alınan değişkenler 

durağandır. Sabitli ADF modeline göre değişkenler büyük ölçüde düzeyde durağanlık özelliği gösterirken, KPSS ve sabit ve 

trendli ADF birim kök testi sonucuna göre değişkenlerin birinci dereceden entegrasyon derecesine sahip oldukları 

görülmektedir. Değişkenlerin farklı entegrasyon özelliği gösterdiği varsayımından hareketle bu çalışmada ARDL modelinden 

yararlanılmaktadır.  

4.6.2. Model 1 ARDL Tahmin Sonuçları 

Tablo 5 Sınır Testi Sonuçları  

k F İstatistiği Alt Sınır                     Üst Sınır Eşbütünleşme Sonucu 

1 8.67 4.94                              5.73 VAR 

 Not: k, modeldeki bağımsız değişken sayısıdır. Alt ve Üst sınırlar Pesaran vd. (2001:300) tarafından %5 önem düzeyinde tabule 

edilen kritik değerlerdir.   

Tablo 5’de Model 1’e göre hesaplanan F sınır testi istatistikleri yer almaktadır. Tabloda hesaplanan F istatistiği değerinin %5 

önem düzeyinde Pesaran (2001) tarafından hesaplanan üst kritik değerinden büyük olduğu görülmektedir. Bu sonuç değişkenler 

arasında uzun dönemli bir eş bütünleşme ilişkinin varlığını desteklemektedir. 

Tablo 6’da dahilde işleme rejimi ambalaj sektörü ihracatının (LDİR_AMBJ_İHR) Türk Ambalaj sektörü ihracatı (LİHR_AMBJ) 

üzerindeki etkisini test eden ARDL (1,0) modeli tahmin sonuçları yer almaktadır. Elde edilen ARDL modeline göre dahilde 

işleme rejimi ambalaj sektörü ihracatı (LDİR_AMBJ_İHR) ve ambalaj sektörü ihracatı bir önceki dönem değerinin 

(LİHR_AMBJ (-1)) Türk Ambalaj sektörü ihracatı (LİHR_AMBJ) üzerindeki etkisinin anlamlı ve pozitif olduğu görülmektedir.   

Tablo 6 ARDL (1,0)  Modeli Tahmin Sonuçları ve Uzun Dönem Katsayılar 

 

Not: ***, **, * sırasıyla %1, %5 ve %10 önem düzeyinde anlamlılıkları vermektedir. ARDL modeli gecikme uzunlukları 

maksimum 4 olmak üzere  AIC bilgi kriteri vasıtasıyla belirlenmiştir.   

Buna göre dahilde işleme rejimi ambalaj sektörü ihracatındaki (LDİR_AMBJ_İHR) %1’lik artışın Türk Ambalaj sektörü 

ihracatını (LİHR_AMBJ) % 1.395 artırdığı söylenebilir.   

Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ambalaj sektörü ihracatının toplam ambalaj sektörü ihracı üzerine olan etkisinin 

dahilde işleme rejiminden beklenen faydaların ortaya çıkması ile açıklanabilmektedir. Uzmanlaşma, uluslararası piyasalarda yer 

edinme, ölçek ekonomilerinden faydalanma, maliyet etkisi ile fiyat avantajı elde etme gibi avantajlar toplam ambalaj sektörü 

ihracatının dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ihracattan fazla artmasını açıklamaktadır. Yine dönemler itibari ile belge 

kapsamında yapılan ithalat ve ihracat hacminin de artıyor olması bu sonuçla paralellik göstermektedir. 

Uzun dönemde değişkenler arasında görülen eş bütünleşme ilişki kısa dönemli bir hata düzeltmenin varlığını göstermektedir. 

Hata düzeltme terimi olarak adlandırılan bu katsayının işareti ve yorumlanması önemlidir. Negatif işaretli ve istatistiksel olarak 
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anlamlı bulunan hata düzeltme katsayısı (ECM (-1)) değişkenler arasında görülen kısa dönemli sapmaların ortadan kalkarak 

değişkenlerin uzun dönemde dengeye geldiği şeklinde yorumlanabilir (Granger 

 1988, ss.199-211). Sapmaların ortadan kalkarak uzun dönem dengeye gelme hızı ise  
1

ECM (−1)
 formülü ile hesaplanmaktadır.  

Tablo 7 Kısa Dönem Hata Düzeltme Modeli Sonuçları 

 

Tablo 7’de Model 1’e ait kısa dönem hata düzeltme modeli tahmin sonuçları yer almaktadır. Hata düzeltme katsayısının (ECM 

(-1)) negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Bu sonuç kısa dönemde uyarlama mekanizmasının geçerli 

olduğunu, kısa dönemde görülen değişkenler arasındaki sapmaların ortadan kalktığını ve değişkenlerin uzun dönem denge 

noktasına geldiğini göstermektedir.  Negatif işaretli katsayı kısa dönemli sapmaların ortadan kalkarak uzun dönemde 

değişkenlerin dengeye gelmesi şeklinde yorumlanabilir. Bu dengeye gelme süresi ise 
1

0.665
 = 1.503 olup yaklaşık 1.5 yıldır.  

Kısa dönemde modelin anlamlılığını gösteren temel istikrar testleri incelendiğinde, modelin geçerli ve katsayıların istikrarlı 

olduğu söylenebilir. Buna göre Breusch-Godfrey otokorelasyon testi ve Breusch-Pagan-Godfrey değişen varyans testi olasılık 

değerlerinin % 5 önem düzeyi olasılık değerinden büyük oldukları görülmektedir. Boş hipotezin reddi anlamına gelen bu sonuç 

modelde otokorelasyon ve değişen varyans sorunlarının olmadığını göstermektedir. Yine Ramsey-Reset testinin olasılık değerine 

göre (%5 önem düzeyde olasılık değerinden büyük olduğu için) modelin doğru tanımlandığı, model kurma hatasının olmadığı 

söylenebilir. 

Tahmin edilen katsayıların istikrarlı olup olmadıkları Cusum ve Cusum-Squares testleri ile araştırılmaktadır. Test istatistiklerinin 

güven aralıklarının içinde kalması katsayıların istikrarlı olduğu anlamına gelmektedir. Tablo 7’de hem Cusum testi hemde Cusum-

Squares testine ait test istatistikleri ele alınan dönem boyunca güven aralıklarının içerisinde değişim göstermektedir. Bu sonuç 

tahmin edilen kısa dönem katsayılarının istikrarlı olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Kısa dönem dahilde işleme rejimi ambalaj sektörü ihracatı (∆LDİR_AMBJ_İHR) katsayısı pozitif ve anlamlıdır. Kısa dönemde 

dahilde işleme rejimi ambalaj sektörü ihracatında (∆LDİR_AMBJ_İHR) meydana gelen %1’lik artış Türk Ambalaj sektörü 

ihracatında (LİHR_AMBJ) %0.928’lik artış meydana getirmektedir.    

Modele ait istikrar testlerine göre, modelde otokorelasyon ve değişen varyans yoktur. F istatistiğine göre model anlamlıdır. 

Ramsey-Reset testi model kurma hatasının olmadığını göstermektedir. Cusum ve Cusum-Squares test istatistikleri ise güven 

aralıkları içinde yer aldığından dolayı model parametrelerinin istikrarlı olduğu söylenebilir. 

4.6.3. Model 2 ARDL Tahmin Sonuçları 

Tablo 8 Sınır Testi Sonuçları  

k F İstatistiği Alt Sınır                     Üst Sınır Eşbütünleşme Sonucu 

1 6.29 4.94                              5.73 VAR 

Not: k, modeldeki bağımsız değişken sayısıdır. Alt ve Üst sınırlar Pesaran vd. (2001:300) tarafından %5 önem düzeyinde tabule 

edilen kritik değerlerdir.   

Tablo 8’de Model 2’ye göre hesaplanan F sınır testi istatistiklerine göre değişkenler arasında uzun dönemde eş bütünleşme 

ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir.  
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Tablo 9’da görüldüğü gibi ARDL modeline göre dahilde işleme rejimi ambalaj sektörü ithalatının (LDİR_AMBJ_İHR) Türk 

Ambalaj sektörü ithalatı (LİTH_AMBJ) üzerindeki etkisi pozitif ve anlamlı olduğu görülmektedir.  Türk Ambalaj sektörü ithalatı 

(LİTH_AMBJ) katsayısı ise pozitif ancak %10 önem düzeyinde anlamlıdır.  

ARDL modeli uzun dönem katsayı tahmin sonuçları incelendiğinde dahilde işleme rejimi ambalaj sektörü ithalatında 

(LDİR_AMBJ_İTH) meydana gelen %1’lik artış Türk Ambalaj sektörü ithalatını (LİTH_AMBJ) % 0.784 oranında 

artırmaktadır. 

Tablo 9 ARDL (1,0)  Modeli Tahmin Sonuçları ve Uzun Dönem Katsayılar 

 

Not: ***,**,* sırasıyla %1 ,%5 ve %10 önem düzeyinde anlamlılıkları vermektedir. ARDL modeli gecikme uzunlukları 

maksimum 4 olmak üzere AIC bilgi kriteri vasıtasıyla belirlenmiştir.   

Ambalaj sektörü ithalatındaki %1 oranında bir artışın toplam ithalatta %0,784 oranında bir artışa sebep olması aslında yine 

ihracat artışı ile açıklanmaktadır. İhracatını arttıran ve uluslararası piyasalardan pay almaya başlayan firmalar dahilde işleme 

kapsamında sağlayamadıkları ithal girdilerini doğrudan kati olarak ithal etme yoluna gidebilmektedirler. Bu şekilde yapılan ihracat 

her ne kadar firmalar açısından dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ihracat kadar katkı sağlamasa da uluslararası piyasaların 

kırılganlığı, yer edinmenin güçlüğü, müşteri memnuniyetinin riske edilmemesi gibi sebeplerle ambalaj sektörü içinde de 

ihracatçılar bu maliyetleri kabul etmektedirler. Bununla beraber, değerlendirmeler gümrük tarife pozisyonları üzerinden 

yapılmaktadır. Sektörün tarife pozisyonları içinde değerlendirilmeyen sektör girdilerini oluşturan mamul ve yarı mamuller 

bulunmaktadır. Sektörün toplam ithalatının artıyor olması aynı zamanda, yurtiçi tüketimin bir kısmının da ithalata yöneldiği 

şeklinde yorumlanabilir. Burada dikkat çeken husus ihracat etkisinin, ithalattan etkisinden fazla olmasıdır. Dış ticarete toplam 

etki ihracat lehine olmaktadır. Tablo 10’da Model 2’ye ait kısa dönem hata düzeltme modeli tahmin sonuçları yer almaktadır. 

Hata düzeltme katsayısının (ECM (-1)) negatif ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Kısa dönemde sapmaların ortadan kalktığı ve 

değişkenlerin uzun dönemde dengeye geldiği bu süreç yaklaşık 
1

0.733
 = 1.364 olup 1 yıl 4 aylık bir dönemdir.  

Tablo 10 Kısa Dönem Hata Düzeltme Modeli Sonuçları 
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İhracat verilerinde olduğu gibi ithalat verileri de dengeye gelmeye süresi, ambalaj sektörü için verilen dahilde işleme belgelerinin, 

süre uzatımları ile birlikte 13 ay 15 gün olan süresine denk gelmektedir. İhracat verilerinin ithalat verilerinden daha uzun sürede 

dengeye gelmesi, ihracatın ithalattan daha geç yapılması ile açıklanabilir. 

Kısa dönem dahilde işleme rejimi ambalaj sektörü ithalatı (∆LDİR_AMBJ_İTH) katsayısı pozitif ve anlamlı olup kısa dönem 

Türk Ambalaj sektörü ithalatı (∆LİTH_AMBJ) üzerinde % 0.575 oranında artışa neden olmaktadır.  

Modele ait istikrar testleri incelendiğinde modelde otokorelasyon ve değişen varyans sorunlarının olmadığı görülmektedir. Model 

anlamlı (F-ist) ve doğru tanımlanmıştır (RR testi). Ayrıca Cusum ve Cusum-Squares test istatistiklerine göre model parametreleri 

istikrarlıdır.  

4.6.4. Model 3 ARDL Tahmin Sonuçları 

Tablo 11 Sınır Testi Sonuçları  

k F İstatistiği Alt Sınır                     Üst Sınır Eşbütünleşme Sonucu 

1 5.50 4.94                              5.73 BELİRSİZ 

 Not: k, modeldeki bağımsız değişken sayısıdır. Alt ve Üst sınırlar Pesaran vd. (2001:300) tarafından %5 önem düzeyinde tabule 

edilen kritik değerlerdir.   

Tablo 11’de Model 3’e göre hesaplanan F sınır testi istatistiği Pesaran (2001) tarafından hesaplanan alt ve üst kritik değerin 

arasında olduğu için eş bütünleşmenin varlığı belirsizdir. Tablo 12’de elde edilen ARDL modeline göre dahilde işleme rejimi 

ambalaj sektörü ithalatı (LDİR_AMBJ_İTH) ve ambalaj sektörü ihracatının (LİHR_AMBJ) bir önceki değerinin (bir yıl önce) 

cari dönem ambalaj sektörü ihracatı (LİHR_AMBJ) üzerindeki etkisinin pozitif ve anlamlı olduğu görülmektedir.  ARDL modeli 

uzun dönem katsayı tahmin sonuçlarına göre dahilde işleme rejimi ambalaj sektörü ithalatında (LDİR_AMBJ_İHR) meydana 

gelen %1’lik artış Türk Ambalaj sektörü ihracatını (LİHR_AMBJ) % 1.015 oranında artırmaktadır. 

Tablo 12 ARDL (1,0) Modeli Tahmin Sonuçları ve Uzun Dönem Katsayılar 

 

Not: ***, **, * sırasıyla %1, %5 ve %10 önem düzeyinde anlamlılıkları vermektedir. ARDL modeli gecikme uzunlukları 

maksimum 4 olmak üzere AIC bilgi kriteri vasıtasıyla belirlenmiştir.   

Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalatın, üretilen mamul yönünden farklı gümrük tarifelerine sahip olması sebebi ile 

bu aşamada değerlendirme; ambalaj sektöründe dahilde işleme kapsamında yapılan ithalat ile ambalaj sektöründe yapılan genel 

ihracat arasında yapılmıştır. Her ne kadar sınır testinde eş bütünleşmenin varlığı belirsiz olsa da ARDL (1,0) modeli sonuçları 

dahilde işleme kapsamında yapılan ambalaj sektörü ithalatının, ambalaj sektörü genel ihracatına olumlu ve pozitif bir etkisi 

olduğunu göstermektedir. Sektörün kendi içinde hızla gelişiyor olması bir yana, dahilde işleme rejiminden beklenen uzmanlaşma, 

uluslararası piyasalarda yer edinme, ölçek ekonomilerinden faydalanma, maliyet etkisi ile fiyat avantajı elde etme gibi faydalar 

toplam ambalaj sektörü ihracatının artmasını açıklamaktadır. Yine dönemler itibari ile belge kapsamında yapılan ithalat ve ihracat 

hacminin de artıyor olması bu sonuçla paralellik göstermektedir. 

Tablo 13’de kısa dönemde sapmaların ortadan kalktığı ve değişkenlerin uzun dönemde dengeye geldiği bu süreç yaklaşık 
1

0.362
 

= 2.762 olup 2 yıl 8 aylık bir dönemdir.  

Kısa dönem dahilde işleme rejimi ambalaj sektörü ithalatı (∆LDİR_AMBJ_İTH) katsayısı pozitif ve anlamlı olup kısa dönem 

Türk Ambalaj sektörü ihracatı (∆LİHR_AMBJ) üzerinde % 0.368 oranında artışa neden olmaktadır.  
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Tablo 13 Kısa Dönem Hata Düzeltme Modeli Sonuçları 

 

Modele ait istikrar testleri incelendiğinde modelde otokorelasyon ve değişen varyans sorunlarının olmadığı görülmektedir. Model 

anlamlı (F-ist) ve doğru tanımlanmıştır (RR testi). Ayrıca Cusum ve Cusum-Squares test istatistiklerine göre model parametreleri 

istikrarlıdır.  

Değerlendirmeler sonucunda, esasen dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalat ile toplam ihracat arasında uzun dönemde 

bir nedensellik ilişkisi kurulamamakla birlikte, ihracat artışlarında bir nedensellik tespit edilebilmiştir. Bu bağlamda, dahilde 

işleme rejiminin kendisinden beklenen faydalara hizmet ettiği söylenebilmektedir. Tüm bu çalışmalar, dahilde işleme rejiminin 

ihracat üzerine olumlu etkisini ortaya koymaktadır. Kısa ve uzun dönem değerlendirmeleri pozitif ve anlamlıdır. 

5. Sonuç 

Dahilde işleme rejimi, yapılan ithalat ile ithal edilen ürünlerin işlenmesi ve bu işleme faaliyeti neticesinde bir katma değer 

yaratılmasıyla ihraç edilmesi temeline dayanmaktadır.  

Bu çalışmada oluşturulan ve çalışmanın amacı çerçevesinde belirlenen hipotezler zaman serisi ve eş bütünleşme yöntemleri ile 

test edilmiştir. Değişkenlerin entegrasyon derecelerinin farklı olması ve kullanılan örneklem sayısının düşük olması nedeniyle 

çalışmada ARDL yöntemi kullanılmıştır.  

Çalışmada örnek sektör olarak kabul edilen ambalaj sektörü hem kendi dinamikleri ile hem de dahilde işleme rejiminin 

uygulanması açısından incelenmiştir. Ambalaj sektörü açısından kısa ve uzun dönemli bulgular değerlendirildiğinde; Kısa ve 

uzun dönem dahilde işleme rejimi ambalaj sektörü ihracatının Türk ambalaj sektör ihracatı üzerine etkisi pozitif ve anlamlı 

olduğu tespit edilmiştir. Kısa dönemde dahilde işleme rejimi ambalaj sektörü ihracatında meydana gelen %1 artış Türk ambalaj 

sektör ihracatını %0,928 artırmaktadır. Uzun dönemde ise %1’lik artış ambalaj sektör ihracatını %1,395 oranında artırmaktadır. 

Kısa ve uzun dönem dahilde işleme rejimi ambalaj sektörü ithalatının Türk Ambalaj sektör ithalatı üzerine etkisi pozitif ve 

anlamlıdır. Kısa dönemde dahilde işleme rejimi ambalaj sektörü ithalatında meydana gelen %1 artış Türk Ambalaj sektörü 

ithalatını %0,575 artırmaktadır. Uzun dönemde ise %1’lik artış ambalaj sektör ithalatını %0,784 oranında artırmaktadır. 

Kısa ve uzun dönem dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalatın dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ambalaj sektörü 

ihracatına etkisi pozitif ve anlamlıdır. Kısa dönemde dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalatta meydana gelen %1 artış 

dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ambalaj sektörü ihracatını %0,368 artırmaktadır. Uzun dönemde ise %1’lik artış dahilde 

işleme rejimi kapsamında yapılan ambalaj sektörü ihracatını%1,015 oranında artırmaktadır. 

Bu anlamda, ambalaj sektörünün dahilde işleme rejiminden faydalanırken, dahilde işleme rejiminden beklenen maliyetlerin 

düşürülmesi, uluslararası piyasalarda yer edinme, ölçek ekonomilerinden faydalanılması, ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi gibi 

faydaların yanı sıra ihracatın arttırılmasına da ortalamanın üstünde katkı sağlamaktadır. Özetle, dahilde işleme rejiminin 

kendisinden beklenen ihracatı arttırma amacını ambalaj sektöründe genel eğilimden daha yüksek oranda gerçekleştirdiğini; 

yapılan ithalatın ihracatta daha yüksek oranda bir artışa neden olduğunu belirtmek mümkündür. 
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SİGORTA ŞİRKETLERİNİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARINDA KİLİT DENETİM 
KONULARI: 2018 YILI ANALİZİ 

Gülsün İŞSEVEROĞLU1 

 

Özet 

Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu, Finansal rapor kullanıcılarının yürütülen denetim hakkında daha kapsamlı 

bilgi edinme taleplerini karşılamak amacıyla, bağımsız denetçi raporunda “Kilit Denetim Konuları” standardını yayımlamıştır. 

Standart, Türkiye’de de Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından kabul edilerek yayımlanmıştır. 

Standart gereğince denetim raporlarında kilit denetim konularının belirlenmesi ve açıklanması zorunlu kılınmıştır. Çalışmada, ilk 

defa 2018 yılında sigorta şirketlerinin bağımsız denetim raporlarında açıklanan kilit denetim konularının önemi ve açıklamalarına 

ilişkin içerik analizi yapılmıştır. Çalışma, denetim firmaları tarafından vurgulanan kilit denetim konularının eğilimine işaret 

etmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Bağımsız Denetim, Denetim Raporu, Kilit Denetim Konuları. 

Jel Kodları  : M4O, M41, M42, M49. 

 

A STUDY ON THE COMPANIES LISTED IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE FOR DETERMINATION 

OF KEY AUDIT ISSUES 

Abstract 

The International Auditing and Assurance Standards Board published the “Key Auditing Issues” (KAM) standard in the 

independent auditor's report in order to meet the demands of financial report users to obtain more comprehensive information 

about the audit conducted. The Public Oversight Accounting and Auditing Standards Institution has published in Turkey. 

Pursuant to the standard, it is mandatory to identify and explain key audit issues in audit reports. In the study, the content 

analysisis  to  the importance and explanations of the key audit issues disclosed  in the independent audit reports of the insurance 

companies in 2018 for the first time was conducted. The study points to the trend of key audit issues highlighted by audit firms. 

Keywords: Auditing, Auditor’s Report, Key Audit Matters. 

Jel Classification: M4O,M41, M42, M49. 

 

1.Giriş 

Ekonomide yaşanan gelişmeler işletmelerin ölçek büyüklüklerine yansımış, finansal nitelikteki işlemler ve muhasebe uygulamaları 

karmaşık bir hal almıştır. Üstelik ulusal sınırların ortadan kalması ile ifade edilen dünyanın “tek bir pazar” haline dönüşmesi bilgi 

asimetrisine de hız kazandırmış finansal rapor kullanıcılarının güvenilir bilgiye olan gereksinimini bir kat daha artırmıştır. 

Küresel boyutta sermaye piyasalarını sarsan ve denetim skandalları olarak tarihe adını yazdıran skandallar; Enron (2001), Tyco 

(2002), WorldCom (2002), Global Crossing (2002),  Adelphia (2002), Qwest (2002),  Parmalat (2003), Satyam (2009), 

LehmanBrothers (2009) dır.Yaşanan denetim skandalları, finansal krizler denetçi ile denetim raporu kullanıcıları arasında 

beklenti farklılığını açığa çıkarmıştır.Özellikle finansal skandallarla gündeme oturan ülkelerde, denetçi raporunun kalitesi ve 

ihtiyaca uygunluğu,taraflar ve düzenleyici kurumlar tarafından sorgulanmış denetim raporunun daha fazla bilgi içermesi talep 

edilmiştir. 

Bu talebi karşılamak amacıyla Ocak 2015'te, Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (International Auditing and 

Assurance Standards Board- IAASB), denetçilerin denetlediği şirketler hakkında daha şeffaf ve bilgilendirici raporlar vermelerini 

sağlayacak yeni ve gözden geçirilmiş denetçi raporlama standardını yayımlamıştır. Beklenti açığına çözüm bulmak ve denetçi 

raporunun anlaşılabilirlik düzeyinin arttırılması amacıyla yayımlan,Uluslararası Denetim Standardı 701 (UDS 701), 15 Aralık 

2016 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerine ilişkin yapılacak denetimlerde geçerli olmak üzere yürürlüğe 

girmiştir. Türkiye’de de,denetimde güven ve kaliteyi temin etmek amacıyla kurulmuş olan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 

Denetim Kurumu (KGK) tarafından UDS 701 standardıyla uyumlu “Bağımsız Denetim Standardı 701 (BDS 701)” 

yayımlanmıştır. BDS 701, Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi Standardı, borsada işlem gören 

şirketler için 01/01/2017 tarihinde ve sonrasında, başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere kabul edilmiştir 

. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetime tabi tutulan diğer şirketlerde ise, 01.01.2018 tarihinde ve sonrasında 

başlayan hesap dönemlerinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır ( kgk.gov.tr). 

 
1 Doç.Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü  
e-mail:gissever@uludag.edu.tr 
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BDS 701 “Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi” standardının amacı, denetim raporunda 

denetçilerin finansal tablolara ilişkin görüşlerinin oluşmasına dayanak teşkil eden kilit denetim konularını belirlemektir. Standart, 

denetim raporlarında karar verici konumundaki bilgi kullanıcılarına, denetçi görüşlerinin oluşmasında en çok önem arz eden 

konular hakkında daha fazla şeffaflık sağlaması, daha fazla bilgi ve açıklama sunulması amacıyla oluşturulmuştur. 

Çalışmanın kapsamı, bağımsız denetime tabi, sigorta sektöründeki hayat, hayat dışı ve emeklilik şirketlerini kapsamaktadır. Bu 

bağlamda yürürlüğe giren BDS 701 ile 1/1/2018 tarihinde başlayan hesap dönemine ait denetçi raporlarında açıklanan kilit 

denetim konularına yer verilecektir. Çalışmanın amacı, denetim raporlarında yer verilen şirketlere özel, kilit denetim konularının 

tespit edilmesine yönelik içerik analizi yapmaktır.  Bu çalışma, denetim raporlarında ilk kez yer bulacak olan kilit denetim 

konularının tespiti ile gelecek yıllarda yapılabilecek çalışmalara yön vermesi açısından faydalı olacaktır. 

 

2.Literatür  

Denetim raporlarının güvenirliliği ve kalitesi ile ilgili çalışmalar uzun yıllardır sürmektedir. Çünkü piyasaların sürekliliğini 

sağlamak için finansal raporların güvenirliliği düzenleyici otoriterleri yakından ilgilendirmektedir. Son yıllarda dünyada yaşanan 

krizler pek çok ekonomik ve politik gelişmeler denetçilerin rolünün sorgulanmasına neden olmuş (Bedard et al 2014), denetime 

kamunun güveni yoksa denetim raporlarının da değersiz olduğu gerçeği  (Maijoor ve Vanstraelen 2014) önem kazanmıştır. 

Şirket ile bilgi kullanıcıları arasında önemli bir iletişim aracı olan denetim raporları ile ilgili beklentiler ortak bir rapor dili 

oluşturmak için çalışmaları hızlandırmıştır. 1970’lerden itibaren, Cohen Komisyonu (1978) ve Treadway Komisyonu (1987) 

tarafından denetim raporunun iyileştirilmesine yönelik olarak çalışmalar yapılmıştır. 2003 yılında Sarbanes Oxley yasasıyla 

kurulan ve kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan ABD Kamu Gözetimi Kurumu (US Public Oversight Authority - 

PCAOB), Uluslararası Sermaye Piyasası Kurulları örgütü (International Organisation of Securities Commissions - IOSCO), 

Birleşik Krallık Kamu Gözetimi Kurumu (US Public Oversigh Authority - FRC), Amerikan Muhasebeciler Enstitüsü’ne bağlı 

Denetim Kalite Merkezi (Audit Quality Center - CAQ) Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (International Federation of 

Accountants - IFAC)’a bağlı Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu gibi düzenleyici kuruluşlar da, denetim 

raporlamasında değişiklik yapılması amacıyla girişimler başlatmışlardır (Doğan 2017, 1-20). 

Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu’nun 2011’de yayımladığı raporunda, bilgi kullanıcılarının, denetçinin 

finansal tabloların gerçeğe uygunluğu konusunda görüşe nasıl ulaş-tığına ilişkin bilgi vermesine yönelik beklentileri ağırlık 

kazanmıştır (IAASB:2011). Bu bağlamda çalışmalar süreklilik kazanmış ve 2011 - 2015 yıllarında yürütülen çalışmalar neticesinde 

“Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi” standardı olan uluslar arası denetim standardı 701 (ISA-

701), ve “Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama” standardı (ISA- 700)’’ IAASB tarafından15 Aralık 2016 

tarihinde ve sonrasında sona eren hesap dönemlerine ilişkin denetimlerde uygulanmak üzere 15 Ocak 2015’de yayımlanmıştır. 

Yeni standartlar içerisindeki özel bir odaklanma alanı, bağımsız denetçi raporunda temel denetim meselelerini bildiren yeni ISA 

701'in gereklilikleri olacaktır. Listelenen kuruluşların denetim raporunda “Anahtar Denetim Konuları (Key Audit Matters-

KAM)” adı verilen yeni bir bölüm oluşturulmuştur. Bu bölümde, standart, cari döneme ait finansal tabloların denetiminde, 

denetçinin üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından mesleki muhakemesine göre en çok önem arz eden 

konuları, kilit denetim konuları olarak seçmesini ve raporunda bildirmesine ilişkin sorumluluklarını düzenlemektedir (KGK 

mad. 8).  

IAASB'ye göre, bir KAM'ın tanımı “açık, özlü, anlaşılır ve işletmeye özgü” olmalıdır. Sorunun, denetimde neden önemli olduğu 

ve nasıl ele alındığı açıklanmalıdır. Ayrıca, finansal tablolarda yer alan açıklamaya da atıfta bulunulmalıdır.Bu konuda IASB’nin 

bir üyesi olan Fiona Campbell  bilgi kullanıcıları için, finansal tabloların ne durumda olduğundan bağımsız olarak nasıl 

denetlendiğini, anlamalarının çok daha zor olduğunu vurgulamaktadır.  

Küresel bir kuruluş olan, Yeminli Mali Müşavirler Birliği (Association of Chartered Certified Accountants_ACCA)’nin raporuna 

göre, Kilit denetim konuları denetimin en fazla risk içeren alanlarının listelendiği ve bu nedenle en fazla yargının gerektiği 

bölümdür. ACCA’nın raporu ayrıca, sermaye piyasasında sektörel olarak kilit denetim konuları üzerinde durulmasıyla; denetimin 

kalitesi, şirket yönetiminin performansı ve şirket değerinin daha iyi yansıtılmasına izin verilebileceğini, vurgulamaktadır. Böylece, 

daha fazla şeffaflığa izin vermesiyle daha fazla bilginin ötesine geçilecektir (ACCA (2018).  

 Mohd Ali ve  Abu (2018) çalışmalarında, Malezya’da FTSE endeksindeki 100 firma üzerinde içerik analizi yapmışlardır. 

Çalışmada, Malezya piyasasında kilit denetim konuları ile ilgili en çok üzerinde durulan konuların gelirlerle ilgili hesaplar,şerefiye 

ve maddi olmayan duran varlıkların değer düşüklüğü, bağlı ortaklıklardaki yatırımların değer düşüklüğü, ortaklar ve ortak 

girişimler,maddi duran varlıklarda değer düşüklüğü olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kilit denetim konularına denetim raporlarında 

yer verilmesiyle sonraki yıllarda da karar vericilerin ilgili ve yararlı bilgileri görebilmeleri ve karşılaştırabilmeleri mümkün 

olabilecektir. Bu sayede, yatırım yapılacak şirketlerin finansal tablolarının daha iyi anlaşılması sağlanırken spekülasyonda azalacak 

ve güvenilir yararlı tartışmalar yapılabilecektir. 

Lerzan Kavut ve Güngör  (2018), BİST-100 endeksindeki Şirketlerin 2017 faaliyet dönemi bağımsız denetim raporlarında 

bildirilen kilit denetim konularının içerik analizini yapmışlardır. 96 şirketin kullanıldığı çalışmada, şirketlerin sektörel dağılımları 

yapılmış ve denetim raporları görüş tipleri üzerinde durulmuştur. Yapılan çalışmada, “Hasılat” kilit denetim konularının %13’ünü 
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oluştururken “Şerefiye” konusu %8’ini oluşturmuştur. “Stoklar/Stok Değer Düşüklüğü”, “Ticari Alacaklar”, “Kredi ve 

Alacaklarda Sınıflama” ile “Değer Düşüklüğü” konuları ise raporlarda %7 gibi önemli bir paya sahip konular arasındadır. 

Doğan (2018), KDK’nı ve KDK’nın yeni denetim standardı ISA/BDS 701’e uygun olarak nasıl belirleneceğini ve bağımsız 

denetçi raporunda nasıl bildirileceğini incelemiştir. Doğan çalışmasında, denetçilerin kilit denetim konularının tespiti sürecinde, 

üst yönetimden sorumlu olanlar ile iletişim kurulmasının yanında, denetim ekibinin üyeleri ve denetim kuruluşundaki diğer 

destek fonksiyonları ile birlikte teknik ve risk yönetimi alanları konularında da çalışılması gerektiği üzerinde önemle durmaktadır. 

Gerçekten de Hameed (1995) ifade ettiği gibi, denetim kalitesini etkileyen en önemli faktörlerin denetçinin denetim ekibiyle 

birlikte hareket etme deneyimi ve başarısı, dürüstlüğü ve muhasebe ve denetim standartlarındaki bilgisidir. DeAngelo 

(1981)denetim kalitesini, denetçinin müşterinin muhasebe sisteminde incelediği konuları vurgulaması, bir ihlali bulması 

durumunda hangi konuları inceleyerek nasıl bulduğunu,rapor etmesi olarak tanımlamaktadır. Denetçi görüşünün içeriğinin 

açıklanması kalite ölçüsü olarak vurgulanmaktadır. 

 

3.Araştırma Metodolojisi 

Bu bölümde çalışmanın amacı, araştırmanın yöntemi, araştırmanın kapsamı, bulgular ve değerlendirmelere yer verilmiştir. 

3.1.Araştırmanın Amacı ve Yöntemi  

Çalışmanın amacı, Türkiye’de Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetime tabi şirketler için 1/1/2018 tarihinde ve sonrasında 

başlayan hesap dönemlerinde hazırlanan finansal tabloların denetiminde uygulanmak üzere 09/03/2017 tarihinde yürürlüğe 

giren ve 2018 faaliyet yılı bağımsız denetim raporlarında ilk defa yer alan, kilit denetim konularını, belirlemektir.  Bu amaçla, 

2018 faaliyet yılı denetim raporlarında kilit denetim konularını belirlemek için, sigorta sektöründe yer alan sigorta şirketlerinde 

içerik analizi yapılmıştır. Sigorta sektöründe yer alan şirketler diğer sektörlerde yer alan şirketlerden farklı özel mevzuata tabidir. 

Sektörel finansal raporlama düzenlemeleri ve bağımsız denetim ilkeleri olan sigorta şirketlerinin denetim raporlarında yer alan 

bağımsız denetçinin görüşleri sektöre özel olurken, çalışma konusunu oluşturan ve denetçi tarafından belirlenen kilit denetim 

konuları da diğer sektör şirketlerinden çok farklı içeriğe sahiptir. 

3.2.Araştırmanın Kapsamı  

Araştırmanın kapsamını, sigorta sektöründe yer alan hayat ve hayat dışı sigorta şirketleri ile sosyal güvenlik reformunun bir 

parçası olan ve aynı zamanda finansal sistemin gelişmesinde çok önemli bir rol oynayan bireysel emeklilik sisteminde (BES)  yer 

alan emeklilik şirketleri oluşturmaktadır.  

Sigorta ve reasürans şirketleri 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu  kapsamında yer almaktadır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 

660 sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidirler. Sigorta sektöründe yer alan hayat ve hayat dışı sigorta şirketleri 

ile sektörün önemli bir ayağını oluşturan emeklilik şirketlerinin konumuna özel çalışma esasları ve şirketlerinin denetimine ilişkin 

tüm düzenlemeler, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve “Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinde 

Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” esaslarına göre yapılmaktadır. 

Türkiye’de sigortacılık sektöründeki tüm kuruluşların, sigortacılık işlemlerinin denetimi, Hazine Müsteşarlığı’na bağlı Sigorta 

Denetleme Kurulu tarafından yapılmaktadır. Hazine Müsteşarlığı'nın “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız 

Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile “Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkinYönetmelik”12.7.2008 tarihinde 

26934 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile sigorta sektöründeki tüm kurumların finansal 

tablolarını denetleyecek bağımsız denetim kuruluşlarının çalışmalarının usul ve esasları düzenlenmiştir. Yönetmeliğin amacı, 

Türkiye'de kurulmuş sigorta ve reasürans şirketleri ile yabancı ülkelerde kurulmuş sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye 'deki 

şubeleri ile emeklilik şirketlerinin hesap ve kayıtlarına göre oluşturulan finansal tablolarında yer alan bilgilerin doğru ve makul 

bir seviyede güvenirliliğini tesis edecek, bağımsız denetim ilkelerinin belirlenmesidir. 

Çalışma kapsamındaki sigorta şirketleri Tablo 1’de yer almaktadır. Çalışmanın yapıldığı dönemde sektörde fiilen faaliyet gösteren 

sigorta şirketi sayısı 54’dür. Bu şirketlerden 39’u hayat dışı dalında faaliyet gösteren sigorta şirketi olup sözkonusu şirketlerin 5’i 

Borsa İstanbul (BİST)’da faaliyet gösterdiğinden34 şirket çalışma kapsamına alınmıştır. 4 sigorta şirketi hayat dalında faaliyet 

göstermektedir. Sektörde 18 emeklilik şirketi faaliyet göstermekte ve bunların 2’si BİST’de yer aldığından toplamda 16 emekli lik 

şirketi çalışmaya dahil edilmiştir. 
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Tablo 1. Hayat, Hayat Dışı ve Emeklilik Sigorta Şirketleri 

Hayat Dışı Hayat Emeklilik 

ChubbEuropeanGroup Limited Acıbadem Sağlık ve Hayat Aegon Emeklilik ve Hayat 

Allianz Sigorta AŞ BNP ParibasCardif Allianz Hayat ve Emeklilik 

Ankara Anonim Türk Demir Hayat Allianz Yaşam ve Emeklilik 

AtradiusCrédito y Caución S.A. de Seguros y 

Reaseguros, İstanbul Şubesi 

Mapfre Yaşam Bereket Emeklilik ve Hayat 

Unico Sigorta AŞ  Axa Hayat ve Emeklilik 

Axa Sigorta AŞ  BNP ParibasCardif Emeklilik 

BNP ParibasCardif Sigorta AŞ  Cigna Finans Emeklilik ve Hayat 

Coface Sigorta AŞ  Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ 

Turkland Sigorta AŞ  Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ 

Dubai Starr Sigorta AŞ  Groupama Emeklilik AŞ 

Ergo Sigorta AŞ  Halk Hayat ve Emeklilik AŞ 

EulerHermes Sigorta AŞ  NN Hayat ve Emeklilik AŞ 

Eureko Sigorta AŞ  Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ 

Generali Sigorta AŞ  Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ 

Groupama Sigorta AŞ  Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ 

HDI Sigorta AŞ  Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ 

Bereket Sigorta AŞ   

Liberty Sigorta AŞ   

Magdeburger Sigorta AŞ   

Mapfre Sigorta AŞ   

Neova Sigorta AŞ   

Orient Sigorta AŞ   

SBN Sigorta AŞ   

Sompo Japan Sigorta AŞ   

Doga Sigorta AŞ   

Koru Sigorta AŞ   

Gulf Sigorta AŞ   

Türk Nippon Sigorta AŞ   

Türk P&I Sigorta AŞ   

Ziraat Sigorta AŞ   

Zurich Sigorta AŞ   

Ethica Sigorta AŞ   

Quick Sigorta AŞ   

SS Atlas Karşılıklı Sigorta Kooperatifi   

Toplam:  34 4 16 

Tablo 2’de ise, çalışma kapsamındaki emeklilik şirketlerini denetleyen bağımsız denetim şirketleri ve denetledikleri şirket 

sayılarına yer verilmiştir. 

Tablo 2. Sigorta Şirketlerini Denetleyen Denetim Şirketleri ve Denetlediği Sigorta Şirketi Sayısı 

Denetim Şirketleri Denetlediği Sigorta Şirketi Sayısı 

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 9 

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik  A.Ş 18 

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik  A.Ş  4 

Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 7 

KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ  11 

Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ 1 

LİDYA Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 1 

Güreli yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız denetim Hizmetleri AŞ 3 
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3.3 Denetim Raporlarında Kilit Denetim Konuları ve Kilit Denetim Konularının Bulgularına Yönelik 

Değerlendirmeler 

Araştırma kapsamına alınan 54 şirketten 41 sigorta şirketinin denetim raporlarında, altı farklı kilit denetim konusu belirtilmiştir. 

Diğer bir değişle, şirketlerin yüzde 76’sı KDK belirtmiştir. 33 şirket bir KDK belirtirken 8 şirket iki KDK sunmuştur. İki şirkette 

konu belirtmenin yanında sınırlı olumlu görüş açıklamıştır. 10 şirket KDK belirtmemiş ve finansal tabloların bağımsız denetimi 

ve finansal tablolara ilişkin görüşün oluşturulması bir bütün olarak ele alınmış olduğu, bu konular hakkında ayrı bir kilit denetim 

konusu belirtilmediği bilgisine yer verilmiştir. Bağımsız denetim raporuna ulaşılamayan 3 şirket incelenen toplam şirketlerin 

yüzde 5’ni oluşturmaktadır. Sigorta şirketlerinde kilit denetim konusu belirten şirket sayısı ve yüzdesel dağılımı Tablo 3’de 

verilmiştir. 

Tablo 3. Sigorta Şirketlerinde Kilit Denetim Konusu Belirten Şirket Sayıları ve Yüzdesel Dağılımı 

Görüş Detayı Şirket Sayısı Yüzde 

KDK Belirten Şirket 41 76 

1 Görüş Belirten Şirket 33 80 

2 Görüş Belirten Şirket  (2 şirket ayrıca sınırlı olumlu görüş belirtmiş) 8 20 

Görüş Belirtmeyen 10 19 

Bağımsız Denetim Raporuna Ulaşılamayan  3 5 

Çalışmanın bulgularına göre, ilk kez 2018 yılı bağımsız denetim raporlarında yer verilen kilit denetim konuları, kilit denetim 

konusu seçilmesinin önemi, konuların yüzdesel dağılımı, Tablo 4’de sunulmuştur. Daha sonra, belirlenen konuların kilit denetim 

konusu olarak seçilmesinin önemi açıklanmış ve kilit denetim konusunun ele alınma yöntemiyle ilgili bilgilere yer verilmiştir.  

Denetim raporlarında altı farklı KDK’su belirtilmiştir. Tablo 4’de de sunulduğu gibi örneğin; denetim raporlarında, sigorta 

sözleşmelerinden kaynaklanan “Sigortacılık Teknik Karşılıkları” hesaplanmasında kullanılan tahmin ve varsayımlar, konusu 

yirmi beş kez KDK olarak açıklanmıştır.  

Tablo 4. Sigorta Şirketlerinin Denetim Raporlarında Yer Verilen Kilit Denetim Konuları ve Yüzde Dağılımı 

Kilit Denetim Konuları   Önemi  2018 Yüzde 

Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan 

“Sigortacılık Teknik Karşılıkları” 

hesaplanmasında kullanılan tahmin ve 

varsayımlar. 

Önemli tahmin belirsizlikleri içermesi ve finansal tablolar 

açısından önemi. 

 

25 

 

51 

 

Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş 

tazminat bedellerinin tahmini. 

Önemli aktüeryal yargı ve tahminleri gerektirmesi ve tutar 

olarak finansal tablolarda önemli bir paya sahip olması. 

 

12 

 

25 

Sigorta Sözleşmelerinden kaynaklanan 

“Hayat Matematik Karşılıkları” 

hesaplanmasında kullanılan tahmin ve 

varsayımlar. 

Matematik karşılıkların önemli tahmin ve varsayımlar içermesi 

nedeniyle finansal tablolar açısından önemi ve toplam 

yükümlülüklerin önemli bir bölümünü içermesi. 

 

7 

 

14 

Maddi olmayan duran varlıklar değer 

düşüklüğü 

Maddi olmayan varlıklara ilişkin değer düşüklüğü 

değerlendirmesinin önemli seviyede muhakeme gerektirmesi. 

 

2 

 

4 

İlişkili taraf işlemleri  İlişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlerden finansal tabloların 

etkilenebileceği, şirketin finansal tablolarının gerekli 

açıklamaları içermesinin önemi. 

 

1 

 

2 

Süreklilik ile ilgili belirsizlik (sınırlı olumlu 

görüş) 

Öz sermayenin gerekli olan öz sermayeden az olması, sermaye 

ile kanuni yedek akçeler toplamının zarar sebebiyle karşılıksız 

kalması.  

Esas faaliyetlerden alacakların vadesinde tahsil edilememesi ve 

yetersiz karşılık ayrılması. 

 

 

2 

 

 

4 

Rapor yok   Şirket web sitelerinden faaliyet raporlarına ulaşılamamıştır. 3  

Konu Belirtilmemiş  Finansal tabloların bağımsız denetimi ve finansal tablolara 

ilişkin görüşün oluşturulması bir bütün olarak ele alınmış, bu 

konular hakkında ayrı bir kilit denetim konusu 

belirlenmemiştir. 

10  
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a.Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan “Sigortacılık Teknik Karşılıkları” Hesaplamasında Kullanılan tahmin ve 

varsayımlar 

Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan sigortacılık teknik karşılıklarına ilişkin usûl ve esaslar ile teknik karşılıkların yatırılacağı 

varlıklara ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.2 “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu 

Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik” ile düzenlenen teknik karşılıklar; “Kazanılmamış primler karşılığı”, 

“Devam eden riskler karşılığı”, “Muallak tazminat karşılığı”, “Matematik karşılıklar”, “Dengeleme karşılığı”, 

“İkramiye ve indirimler karşılığı”, dır. 

Bu bölümde, denetim şirketleri “matematik karşılıklar” hariç, yönetmelikle açıklanan diğer teknik karşılıkların finansal tablolar 

açısından önemini ve içerdiği önemli tahmin belirsizliklerini kilit denetim konusu olarak değerlendirmiştir. 

Sigorta sözleşmeleri ile ilgili yükümlülükler, uzun vadeli emeklilik faaliyetlerinden borçlar hariç, toplam yükümlülüklerin önemli 

bir bölümünü oluşturmaktadır. Gelecekteki belirsiz bir olayla ilgili sonuç, genel olarak sigortalılara garanti edilen faydaların da 

dahil olduğu uzun dönem yükümlülüklerin toplam nihai değeri üzerinde önemli tahmin ve varsayımları içermesi nedeniyle 25 

kez kilit denetim konusu olarak belirlenmiştir. Diğer bir değişle, 41 şirket için belirlenen 49 KDK’nun yüzde 51’i denetim 

şirketlerince bu konuda kilit denetim konusu olarak belirlenmiştir. 

Denetim şirketleri, denetim ekibinden olan aktüer denetçi ile şirket aktüerlerinin kullandıkları hesaplama metotları üzerindeki 

kilit kontroller hakkında denetim kanıtları elde etmiş olduklarını belirtmişlerdir. Şirketlerin dipnotlarında açıklanan, toplam 

yükümlülüklerinin belirli bir yüzdesini oluşturan sigorta sözleşmeleri yükümlülükleri ve bunlarla ilgili muhasebe politikaları 

sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ve raporlamaya ilişkin düzenlemeler ile uyumluluğu incelenmiştir. 

Kullanılan aktüeryal varsayımlar, hesaplama verisi üzerinden örnekleme metodu kullanılarak test edilmişve görüş beyan 

edilmiştir. 

b.Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedellerinin tahmini 

Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedeli karşılığı, Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan genelgenin3 gereği 

olarak önem verilen bir konudur. Genelge uyarınca,  "Muallak Tazminat Karşılığı”, şirket aktüerlerinin görüşleri çerçevesinde 

belirlenen en iyi tahmin yöntemleri ile hesaplanır. 

Sigorta şirketleri, tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş ancak, daha önceki hesap dönemlerinde veya cari hesap döneminde 

fiilen ödenmemiş hasar ve tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanamamış ise, tahmini bedelleri ile gerçekleşmiş ancak rapor 

edilmemiş hasar ve tazminat bedelleri için muallak hasar ve tazminat karşılığı ayırmak zorundadırlar4. Nihai zararların tahmini 

için zarar karşılıklarının modellenmesi, yasal, ekonomik ve çeşitli faktörlere/ belirsizliklere duyarlı olduğu gibi, geçmiş hasar 

deneyimini, hasar gelişimini, piyasa koşullarını da hesaba katmayı gerektirir. 

Çalışmada, sigorta teknik karşılıkları içinde yer alan muallak hasar ve tazminat karşılığı önemli aktüeryal yargı ve tahminleri 

içermesinden dolayı 12 kez kilit denetim konusu olarak belirlenmiş olup, belirlenen toplam kilit denetim konularının yüzde 25’nü 

oluşturmuştur. 

c.Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan “Hayat Matematik Karşılıkları” hesaplanmasında kullanılan tahmin ve 

varsayımlar 

Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan matematik karşılıklar5; bir yıldan uzun süreli hayat, sağlık, hastalık ve ferdî kaza sigortası 

sözleşmeleri için, sigorta şirketleri tarafından sigorta ettirenler ile lehdarlara olan yükümlülüklerini karşılamak üzere sözleşme 

teknik esaslarında belirtilen, istatistiksel ve aktüeryal yöntemler kullanılarak hesaplanan karşılıklar ile taahhüt edilmişse, bu 

karşılıkların yatırıma yönlendirilmesi sonucu elde edilen gelirden sigortalılara ayrılan pay karşılıkları toplamıdır. Matematik 

karşılıklar, her sözleşme üzerinden ayrı ayrı hesaplanır. Karşılıkların gelirleri, vergiden istisna edilmiş  menkul kıymetlere yatırılan 

kısmına ait faiz ve kâr payları, giderler arasında gösterilemez6. 

Şirketlerin ayırmış oldukları matematik karşılıklar, şirketin uzun vadeli emeklilik faaliyetlerinden borçlar hariç toplam 

yükümlülüklerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Matematik karşılıkların ölçümü, hem önemli tahmin ve varsayımlar içermesi 

dolayısıyla finansal tablolar açısından önemliliği, hem de varsa sigortalılara garanti edilen faydalar da dahil olmak üzere, 

gelecekteki belirsiz olaylarla ilgili sonuçlara yer verdiğinden kilit denetim konusu olarak belirlenmiştir. 

Denetim şirketleri uzman aktüerler yardımıyla örnekleme metodu kullanılarak tarifeleri yeniden hesaplamış olduğunu ifade 

etmektedirler. Ayrıca, sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ve raporlamaya ilişkin düzenlemelerle 

uyumluluğunun incelendiği de belirtilmiştir. 

 
2Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin 
Yönetmelik,  7.8.2007 Tarihli ve 26606 Sayılı Resmi Gazete.  
35 Aralık 2014 tarih ve 2014/16 sayılı "Muallak Tazminat Karşılığı'na İlişkin Genelge"  
4Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin 
Yönetmelik, Teknik karşılıklar, madde 7. 
5Sigorta Kanunu 14/6/2007 Tarih 26552 Sayılı Resmi Gazete “nin 16. maddenin 5. bendinde  
6 Resmi Gazete : 13/6/2006 Tarih 5520 Nolu KV Kanunu,  8 madde 3.bendi 
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d.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü 

Bu konunun, kilit denetim konusu olarak seçilmesinin en önemli nedeni olarak, önemli seviyede muhakeme gerektirmesi olarak 

açıklanmıştır. Çalışmanın gerçekleştirildiği hesap döneminde, bir şirket birleşmesi gerçekleşmiştir. Birleşme, şirketin bir bütün 

halinde başka bir sigorta şirketini devralarak “ortak kontrole tabi işletme birleşmesi“ şeklinde gerçekleşmiştir. Raporda şirket’in 

finansal tablolarında, maddi olmayan duran varlıklar içerisinde, önemli tutarda işletme birleşmesi yoluyla elde edilen maddi 

olmayan duran varlıklar ve şerefiye bulunduğu belirtilmiştir.  

Denetim şirketi öncelikle şirket yönetiminin, varlıkların değer düşüklüğü göstergeleri, olup olmadığına ilişkin yaptığı incelemeyi 

elde etmiş ve uygunluğunu değerlendirmiştir. İşletme birleşmesi yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varlıklar ve şerefiyenin 

geri kazanılabilir değerlerini belirlemede kullanılan varsayımlar ve tahminler değerlendirilmiştir. 

e.İlişkili taraf işlemleri 

İlişkili taraf açıklamaları 24 nolu Türkiye Muhasebe Standardı’na göre yapılmaktadır. Bu Standardın amacı; “bir işletmenin 

finansal durumunun ve faaliyet sonuçlarının, ilişkili tarafların mevcudiyeti ile ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler ve mevcut 

bakiyelerden etkilenebileceği olasılığına dikkat çekmek için, işletmenin finansal tablolarının gerekli açıklamaları içermesini 

sağlamaktır”. 

Çalışmada, şirketle ilgili verilen bağımsız denetim görüşünü etkilemeyen ama dikkat çekilen hususlardan biri ilişkili taraf 

işlemleridir. Çalışma döneminde şirketin gerçekleştirdiği reasürans işlemlerinin tamamı ilişkili tarafla yapılmış ve çok önemli 

tutarda reasürans primi devredilmiş olması nedeniyle kilit denetim konusu olarak seçilmiştir.  

Şirketin dönem içinde ilişkili taraflarıyla gerçekleştirdiği işlerin TFRS’ye uygunluğu, muhasebeleştirilmesi ve açıklamaları 

incelenmiş, ilişkili taraf işlemleri örneklem yoluyla test edilmiş ve işlemlerin piyasa koşullarında gerçekleşip gerçekleşmediği 

değerlendirilmiştir. 

f.Süreklilik 

Bağımsız Denetim Standardı 570 (BDS 570) İşletmenin Sürekliliği Standardı’nın “Denetçi Raporu Üzerindeki Etkiler 

Bölümü”nde yönetim tarafından, finansal tablolarda önemli bir belirsizliğe ilişkin yeterli açıklamanın yapılmış olması 

durumunda, denetçinin, olumlu görüş verebileceği ve  “İşletmenin Sürekliliğiyle İlgili Önemli Belirsizlik” başlığı altında konunun 

detaylandırılacağı belirtilmiştir. Yine aynı bölümde yönetim tarafından, “finansal tablolarda önemli belirsizliğe ilişkin yeterli 

açıklamanın yapılmaması hâlinde denetçinin BDS 705 uyarınca sınırlı olumlu görüş (şartlı görüş) veya olumsuz görüşten uygun 

olanı verir” denmektedir (BDS 570, prg. 22ve 23).   

Çalışmada, denetim raporunda iki şirkete sınırlı olumlu görüş verilmiş ve denetim raporlarında, sınırlı olumlu (veya olumsuz) 

görüşün dayanağı bölümünde, işletmenin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek önemli bir 

belirsizliğin mevcut olduğu, belirtilmiştir. Şirketlerden birinin denetim görüşünün dayanağında, “Sermaye Yeterliliğinin 

Ölçülmesine İlişkin Yönetmelik7” gereği hesaplanan öz sermayenin gerekli olan öz sermayeden az olması ve en büyük paya 

sahip ortak hakkında iflas kararı alınmış olması, hatta bazı ortakların kişisel olarak konkordato ilan etmiş olmalarının kalan 

sermaye taahhüdünün ödenebilmesini imkansız hale getirdiğinin düşünülmesi, ayrıca TK 376. maddesinde yer alan sermaye ile 

kanuni yedek akçeler toplamının, 2018 yılı dönem zararı nedeniyle de karşılıksız kalması, olarak açıklanmıştır. Diğer bir şirket 

için sınırlı olumlu görüş verilmesinin dayanağı olarak,  esas faaliyetlerden alacakların vadesi geçmiş, az bir kısmı için karşılık 

ayrılmış diğer vadesi geçmiş alacaklar için teminat alındığı gerekçesiyle karşılık ayrılmamış, olması gösterilmiştir. 

 

4.Sonuç 

İşletmelerle ilgili karar verilirken kullanılan bilgi,  işletmenin mevcut durumunun ve faaliyet sonuçlarının gösterildiği finansal 

raporlardaki muhasebe verileridir. İşletme yönetiminin iddiaları olarak da ifade edilen finansal raporlarda sunulan bilgiler,  

kaynakların tahsisini gerçekleştiren yatırımcıların güvenebileceği temel bilgi kayağıdır. İşletme yönetiminin eğilimleri, finansal 

işlemlerin karmaşıklığı ve bilgi kullanıcılarının işletme dışından olması bilgilerin güvenilir olmama riskini beraberinde 

getirmektedir. Finansal raporların güvenilirliğini etkileyecek hatalar genel olarak mevzuata göre yapılan uygulama yanlışlıkları ve 

hile kaynaklı usulsüzlüklerdir. Bağımsız denetimden beklenen,  hata ve hileleri ortadan kaldıracak şekilde denetimin tarafsız ve 

güvenilir bir şekilde yürütülmesidir. 

Finansal raporlarda yer alan bilgilerin üretilmesinden sorumlu üst yönetim, kendi düzenlediği raporlarını incelerken bazen önemli 

ayrıntıları gözden kaçırabilmekte bu durum sorunların gizli olarak sürdürülmesine yol açabilmektedir. Uluslararası Denetim 

Standardı 701 (UDS 701) ile denetim raporları, bilgi kullanıcıları, yatırımcılar, analistler, düzenleyiciler, tedarikçiler, çalışanlar ve 

hükümetler için finansal tabloların denetim anlayışını geliştirerek, ne yapıldığının ve nasıl yapıldığının daha iyi anlaşılmasını 

sağlayacak niteliktedir. 

 
7Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin 
Yönetmelik, ve 23.8.2015 Tarih ve 29454 sayılı Resmi Gazete. 
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Türkiye’de Türk Ticaret Kanunu uyarınca, denetime tabi sigorta sektöründe faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin, 2018 faaliyet yılı bağımsız 

denetçi raporlarında ilk defa yer alan kilit denetim konularının belirlenmesi ve ileriki yıllarda karşılaştırmanın yapılabilmesi 

amacıyla yapılan içerik analizinde, denetim raporlarında bildirilen kilit denetim konularının BDS 701 standardının kapsamına 

uygun ve sektöre özel konulardan oluştuğu belirlenmiştir. Sektöre özgü kilit denetim konuları, “Sigorta sözleşmelerinden 

kaynaklanan “Sigortacılık Teknik Karşılıkları” Hesaplamasında Kullanılan tahmin ve varsayımlar”, ”Sigorta Sözleşmelerinden 

kaynaklanan “Hayat Matematik Karşılıkları” “Gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedellerinin tahmini”, “Maddi 

Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü”, “Süreklilik”, “İlişkili taraf işlemleri”, ”İşletme Birleşmeleri” olarak belirlenmiştir. 

Denetim raporu, denetim sürecinin resmi gibidir. BDS 701 “Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi” 

standardının yürürlüğe girmesiyle denetçinin, denetlediği şirketin bir dönemin faaliyetleriyle ilgili gözlemlediği ve edindiği en önemli bilgiler resimde 

kilit denetim konuları ve içeriğiyle detaylandırılarak bilgi kullanıcılarına sunulacaktır. Böylece her yılın denetim bulgularının bilgi kullanıcıları 

tarafından kritiğinin yapılması da mümkün olabilecektir. Bu bağlamda, karar alıcılara önemli katkı sağlaması beklenmektedir. 
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YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ARASINDA RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜKİYE’DEKİ 
YERİ VE ÖNEMİ  

M. Metin DAM1 

 

Özet 

Sanayi devriminden sonra enerji dünyanın en önemli konularından ve sorunlarından biri olmaya başlamıştır. İnsanoğlunun her 

geçen gün artan tüketim talebi enerji kaynaklarına olan bağımlılığı arttırmıştır. Fosil yakıtların hızla tükenmesi ve çevreye verdiği 

zarardan dolayı insanoğlu yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiştir. Bu çalışmada yenilenebilir enerji kavramı, yenilenebilir 

enerji çeşitleri ve Türkiyedeki rüzgar enerjinin yeri ve önemi incelenmiştir. Çalışma kapsamında rüzgar enerjinin 

sürdürülebilirliği, rüzgar enerjinin çevreye etkisi gibi konular ülkemizdeki doğal kaynakların korunması ve çevre dostu 

kullanımlar açısından değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Yenilenebilir Enerji, Rüzgar Enerjisi, Türkiye. 

Jel Kodları  : Q42, O13, P28. 

 

1. Giriş  

Sanayi devriminden sonra enerji dünyanın en önemli konularından ve sorunlarından biri olmaya başlamıştır. Emperyalist güçler, 

sanayileşme  ve büyümesiyle birlikte her geçen gün daha fazla enerji tüketmeye başlamıştır. Enerji kaynaklarının hızla tükenmesi, 

petrol, kömür, nükleer enerji gibi kendini yenileme durumu olmayan kaynakların bilinçsizce kullanılması, bu kaynakların çevreye 

ve atmosfere verdiği kirlilik gibi etkenler insanları yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya yönlendirmiştir (Külekçi, 2009: 

83). 

2. Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

Yenilenebilir enerji, doğal olarak yenilenen ancak akış sınırlı olan kaynaklardan gelen enerjidir. Neredeyse tükenmez tükenir , 

ancak zaman birimi başına mevcut enerji miktarı ile sınırlıdır. Başlıca yenilenebilir enerji kaynakları şunlardır; 

✓ Biyokütle 

✓ Hidroelektrik 

✓ Jeotermal 

✓ Güneş 

✓ Rüzgar 

2.1. Biyokütle 

Biyokütle, bitki ve hayvanlardan gelen organik bir malzemedir ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. 

Biyokütle, güneşten depolanmış enerji içerir. Bitkiler güneş enerjisini fotosentez adı verilen bir işlemde  emer. Biyokütle 

yakıldığında, biyokütlede kimyasal enerji ısı olarak salınır. Biyokütle doğrudan yakılabilir veya yakıt olarak yakılabilecek sıvı 

biyoyakıt veya biyogaza dönüştürülebilir. Güneş enerjisinin biyokütle biçimindeki depolanmı enerjiye dönüşümü, insan yaşamı 

için esastır (Topal ve Arslan, 2008: 243). 

 Biyokütle örnekleri ve enerji için kullanımları: 

✓ Odun ve odun işleme atıkları - binaları ısıtmak, sanayide işlem ısısı üretmek ve elektrik üretmek için yandı 

✓ Tarımsal ürünler ve atık maddeler - yakıt olarak yakılmış veya sıvı biyoyakıtlara dönüştürülmüş 

✓ Çöpteki yiyecek, bahçe ve odun atıkları - elektrik santrallerinde elektrik üretmek için yakıldı veya atık depolama 

alanlarındaki biyogaza dönüştürüldü 

✓ Hayvansal gübreler ve insan lağımları - yakıt olarak yakılabilen biyogaza dönüştürülür. 

Odun ve çöp gibi katı biyokütle, ısı üretmek için doğrudan yakılabilir. Biyokütle ayrıca biyogaz denilen bir gaza veya etanol  ve 

biyodizel gibi sıvı biyoyakıtlara dönüştürülebilir. Bu yakıtlar daha sonra enerji için yakılabilir. 

Biyogaz, kâğıt, yiyecek artıkları ve bahçedeki atıkların çöplüklerde ayrışması halinde ortaya çıkar ve sindiriciler adı verilen özel 

gemilerde lağım ve hayvan gübresi işlenerek üretilebilir. 

Etanol, araçlarda kullanım için yakıt etanol üretmek üzere fermente edilmiş mısır ve şeker kamışı gibi mahsullerden yapılır. 

Biyodizel bitkisel yağlardan ve hayvansal yağlardan üretilir ve araçlarda ve ısıtma yağı olarak kullanılabilir. 

 
1 Dr. öğretim Üyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 0 505 689 04 30, 
metindam@hotmail.com 
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2.2. Hidroelektrik 

İnsanların, akarsularda ve nehirlerde akan suyun gücünü, mekanik enerji üretmek için kullanma konusunda uzun bir geçmişi 

vardır. Hidroelektrik, elektrik üretimi için kullanılan ilk enerji kaynaklarından biriydi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde elektrik 

üretimi için en büyük tek yenilenebilir enerji kaynağıydı. 

Su döngüsünü anlamak hidroelektrik enerjiyi anlamak için önemlidir. Su döngüsünün üç adımı vardır: 

✓ Güneş enerjisi, nehirlerin, göllerin ve okyanusların yüzeyindeki suyu ısıtır ve bu da suyun buharlaşmasına neden olur. 

✓ Su buharı bulutlarda yoğunlaşır ve yağış gibi düşer. 

✓ Yağış, okyanuslara ve göllere boşalan akarsu ve nehirlerde toplanır, buharlaştığı yerde tekrar başlar. 

Coğrafi bir alanda nehirlere ve derelere akan yağış miktarı, hidroelektrik üretimi için mevcut olan su miktarını belirler. 

Yağışlardaki mevsimsel değişimler ve kuraklıklar gibi yağış düzenindeki uzun vadeli değişiklikler hidroelektrik üretimi üzerinde 

büyük bir etkiye sahiptir. 

Hidroelektrik enerji kaynağı su olduğu için hidroelektrik enerji santralleri genellikle bir su kaynağının üzerine ya da yanına 

yerleştirilir. Su akışının hacmi ve bir noktadan diğerine yükselme (veya düşme) değişimi, hareketli sudaki mevcut enerji miktarını 

belirler.  

Örneğin hem Niagara Şelaleleri hem de Columbia Nehri'nde su, bir borudan ya da bir kalemden akar , daha sonra elektrik 

üretmek için bir jeneratörü döndürmek için bir türbindeki bıçaklara doğru iter ve döner. Bir nehir koşusu sisteminde , akımın 

gücü türbin üzerine baskı uygular. Bir depolama sisteminde , su barajlar tarafından yaratılan rezervuarlarda birikir ve elektrik 

üretmek için gerektiğinde serbest bırakılır. 

Hidroelektrik, mekanik ve elektrik enerjisi üretmek için en eski enerji kaynaklarından biridir. Hidroelektrik, tahılları öğütmek 

için kürek çarklarını döndürmek için binlerce yıl önce kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde buhar gücü ve elektrik 

bulunmadan önce, tahıl ve kereste fabrikalarına doğrudan hidroelektrikle güç verildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde elektrik 

üretmek için ilk hidroelektrik kullanımı, 1880'de, 16 fırça ark lambasının, Grand Rapids, Michigan'daki Wolverine Sandalye 

Fabrikası'nda bir su türbini kullanılarak çalıştırılmasıyla gerçekleşti. ABD'nin ilk hidroelektrik santrali, 30 Eylül 1882'de  

Wisconsin, Appleton, yakınlarındaki Fox Nehri'nde açıldı.  

Hidroelektrikten elektrik üretimi yağışa bağlı olduğundan ve yağış seviyeleri mevsimsel ve yıllık olarak değiştiğinden, her bir  

devletin yıllık hidroelektrik üretimindeki sıralaması üretim kapasitesindeki sıralamasından farklı olabilir. 

Türkiye’nin brüt hidrolik potansiyeli 430 milyar kWh/yıl, teknik potansiyeli 215 milyar kWh/yıl ve kullanılabilir hidrolik 

potansiyeli de 125 kWh/yıl olarak verilmektedir. İşletmeye açılan 125 adet hidroelektrik santralın kurulu güç kapasitesi 11600 

MW, yıllık ortalama enerji üretim potansiyeli ise 42 milyar kWh’dir (Atılgan, 2000: 35). 

2.3. Jeotermal 

Jeotermal enerji dünyadaki ısıdır. Jeotermal kelimesi, Yunanca geo (toprak) ve therme (ısı) kelimesinden gelmektedir. Jeotermal 

enerji yenilenebilir bir enerji kaynağıdır, çünkü ısı sürekli olarak dünyada üretilir. İnsanlar banyo yapmak, binaları ısıtmak ve 

elektrik üretmek için jeotermal ısı kullanıyorlar. 

Tüm çekirdekte meydana gelen bir işlem olan dünyanın çekirdeğindeki radyoaktif parçacıkların yavaş yavaş çürümesi jeotermal 

enerji üretir. 

 Dünyanın dört ana bölümü veya katmanı var: 

✓ Çapı 1.500 mil olan katı demirin iç çekirdeği 

✓ Yaklaşık 1.500 mil kalınlığındaki magma adı verilen sıcak erimiş kayaçların bir dış çekirdeği. 

✓ 1.800 mil kalınlığında olan dış çekirdeği çevreleyen magma ve kayadan oluşan bir manto 

✓ Kıtalar altında 15 ila 35 mil kalınlığında ve okyanusların altında 3 ila 5 mil kalınlığında, kıtaları ve okyanus 

tabanlarını oluşturan sert kaya kabuğu. 

Bilim adamları, dünyanın iç çekirdeğinin sıcaklığının, güneşin yüzeyi kadar sıcak olan yaklaşık 10,800 derece Fahrenhayt (° F) 

olduğunu keşfettiler. Mantodaki sıcaklıklar, üst kabukta yaklaşık 392 ° F ile yer kabuğunda, manto-çekirdek sınırında yaklaşık 

7.230 ° F arasında değişmektedir. 

Yerkabuğunun kabuğu tektonik plakalar adı verilen parçalara bölünmüştür. Magma, birçok volkanın meydana geldiği bu 

plakaların kenarlarına yakın, dünya yüzeyine yaklaşıyor. Volkanlardan çıkan lav kısmen magmadır. Kayalar ve su, yeraltındaki 

magmanın sıcaklığını emer. Yeraltında daha derin bulunan kayalar ve su en yüksek sıcaklıklara sahiptir.  

Jeotermal rezervuarları doğal olarak oluşan hidrotermal kaynak alanlarıdır. Bu rezervuarlar derin yeraltındadır ve büyük ölçüde 

yer üstünde tespit edilemez. Jeotermal enerji dünyanın yüzeyine giden yolu üç şekilde bulur: 

✓ Volkanlar ve fumaroles (volkanik gazların salındığı yerdeki delikler) 
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✓ Kaplıcalar 

✓ Gayzer 

En aktif jeotermal kaynaklar genellikle çoğu volkanın bulunduğu ana tektonik levha sınırları boyunca bulunur. Dünyadaki en 

aktif jeotermal alanlardan birine Pasifik Okyanusu'nu çevreleyen Ateş Çemberi adı verilir. 

Magma dünya yüzeyine yaklaştığında, gözenekli kayalarda kalan yer altı suyunu ya da kırık kaya yüzeyleri ve faylar boyunca akan 

suları ısıtır. Hidrotermal özelliklerin iki ortak bileşeni vardır: su (hidro) ve ısı (termal). 

Jeologlar jeotermal rezervuarları bulmak için çeşitli yöntemler kullanırlar. Kuyu sondajı yapmak ve derin yeraltındaki sıcaklığı 

test etmek jeotermal rezervuarı bulmak için en güvenilir yöntemdir. 

Ülkelere göre değişik sınıflandırmalar olmasına rağmen jeotermal enerji, sıcaklık içeriğine göre de kabaca üç gruba ayrılır 

(Anonim, 1996).  

1- Düşük Sıcaklıklı Sahalar (20-70 °C)  

2- Orta Sıcaklıklı Sahalar (70-150 °C)  

3-  Yüksek Sıcaklıklı Sahalar (150 °C’den yüksek) 

Jeotermal enerji aynı zamanda binaları bölgesel ısıtma sistemleri ile ısıtmak için de kullanılır. Dünya yüzeyinin yakınındaki sıcak 

su, ısı için doğrudan binalara aktarılır. Merkezi bir ısıtma sistemi, İzlanda Reykjavik'teki binaların çoğu için ısı sağlar. 

Jeotermal enerjinin endüstriyel uygulamaları arasında gıda dehidrasyonu, altın madenciliği ve süt pastörizasyonu sayılabilir. 

Dehidrasyon veya sebze ve meyve ürünlerinin kurutulması jeotermal enerjinin en yaygın endüstriyel kullanımıdır. 

 Üç temel tür jeotermal enerji santrali vardır: 

✓ Kuru buhar santralleri, jeneratör türbinlerini döndürmek için doğrudan jeotermal rezervuardan buhar kullanır. İlk 

jeotermal enerji santrali 1904 yılında İtalya'dan Toskana'da, dünyadan doğal buhar çıkarılan bir binada kuruldu. 

✓ Flaş buhar tesisleri, yüksek basınçlı sıcak suyu yerin derinliklerinden alır ve jeneratör türbinlerini çalıştırmak için buhara 

dönüştürür. Buhar soğuduğunda suya yoğunlaşır ve tekrar kullanılmak üzere toprağa enjekte edilir. Çoğu jeotermal 

enerji santrali flaş buhar santralleridir. 

✓ İkili çevrim enerji santralleri, ısıyı jeotermal sıcak sudan başka bir sıvıya aktarır. Isı, ikinci sıvının, bir jeneratör türbini 

çalıştırmak için kullanılan buhara dönmesine neden olur. 

✓ Kuru buhar, flaş buhar ve ikili çevrim enerji santralleri arasındaki farklar, aşağıdaki diyagramlarda gösterilmiştir. 

✓ Jeotermal enerjinin çevresel etkileri, jeotermal enerjinin nasıl kullanıldığına veya nasıl yararlı enerjiye dönüştürüldüğüne 

bağlıdır. Doğrudan kullanım uygulamaları ve jeotermal ısı pompaları çevre üzerinde neredeyse hiçbir olumsuz etkiye 

sahip değildir. Aslında, çevreye olumsuz etkileri olabilecek enerji kaynaklarının kullanımını azaltarak olumlu bir etkiye 

sahip olabilirler. 

Jeotermal enerji santralleri elektrik üretmek için yakıt yakmaz, bu yüzden yaydıkları hava kirliliği seviyeleri düşüktür. Jeotermal 

enerji santralleri, benzer büyüklükteki fosil yakıtlı enerji santrallerinden %97 daha az asit yağmura neden olan kükürt bileşikleri 

ve yaklaşık %99 daha az karbon dioksit yayar. Jeotermal enerji santralleri jeotermal rezervuarlarında doğal olarak bulunan 

hidrojen sülfiti çıkarmak için temizleyiciler kullanır. Çoğu jeotermal enerji santrali, tekrar kullandıkları jeotermal buhar ve suyu 

enjekte eder. Bu geri dönüşüm, jeotermal kaynağın yenilenmesine yardımcı olmaktadır. 

2.4. Güneş 

Güneş milyarlarca yıldır enerji üretti ve bugün kullandığımız tüm enerji kaynakları ve yakıtlar için nihai kaynak. İnsanlar güneş 

ışınlarını (güneş ışınımı) binlerce yıldır sıcaklık, et, meyve ve tahıl kurutmak için kullandılar. Zamanla insanlar güneş için ısı 

enerjisi toplamak ve elektriğe dönüştürmek için teknolojiler geliştirdiler. 

Erken bir güneş enerjisi toplama cihazının bir örneği güneş fırınıdır (güneş ışığını toplamak ve emmek için bir kutu). 1830'larda, 

İngiliz gökbilimci John Herschel, Afrika'ya yapılan bir keşif gezisinde yemek pişirmek için güneş fırını kullandı. İnsanlar artık 

güneş ışınımını toplamak ve çeşitli amaçlar için yararlı ısı enerjisine dönüştürmek için birçok farklı teknolojiyi kullanıyor . 

✓ Evlerde, binalarda veya yüzme havuzlarında kullanım için su 

✓ Evlerin, seraların ve diğer binaların içi 

✓ Güneş enerjisi termik santrallerinde yüksek sıcaklığa kadar akışkanlar 

 Güneş fotovoltaik (PV) cihazları veya güneş pilleri güneş ışığını doğrudan elektriğe dönüştürür (Varınca ve Gönüllü, 

2006: 272). Küçük PV hücreleri hesap makinelerine, saatlere ve diğer küçük elektronik cihazlara güç verebilir. PV panellerindeki 

birçok güneş pilinin düzenlenmesi ve PV dizilerindeki çoklu PV panellerin düzenlenmesi tüm ev için elektrik üretebilir. Bazı PV 

enerji santralleri, binlerce ev için elektrik üretmek için birçok dönüm alanını kapsayan büyük dizilere sahiptir. 

 Güneş enerjisini kullanmanın iki temel faydası vardır: 

✓ Güneş enerjisi sistemleri hava kirletici veya karbondioksit üretmez. 
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✓ Binalardaki güneş enerjisi sistemlerinin çevre üzerinde minimum etkisi vardır. 

✓ Güneş enerjisinin de bazı sınırlamaları vardır: 

✓ Dünya yüzeyine gelen güneş ışığı miktarı sabit değildir. Güneş ışığı miktarı, bölgeye, günün saatine, yılın mevsimine ve 

hava koşullarına bağlı olarak değişir. 

✓ Dünya yüzeyinin bir metre karesine ulaşan güneş ışığı miktarı nispeten küçüktür, bu nedenle yararlı bir enerji miktarını 

emmek veya toplamak için geniş bir yüzey alanı gerekir. 

Güneş enerjisi sistemleri, güneş kolektör sisteminin gün boyunca bir enerji depolama sistemini ısıtmasına izin veren bir termal 

enerji depolama sistemi bileşenine sahip olabilir ve depolama sisteminden gelen ısı, akşamları veya bulutlu havalarda elektrik 

üretmek için kullanılır. Güneş enerjisi termik santralleri, düşük güneş radyasyonu dönemlerinde güneşten enerji almak için diğer 

yakıtları kullanan hibrit sistemler de olabilir. 

 İnsanlar suyu ve havayı ısıtmak için güneş enerjisi kullanıyorlar. İki genel solar ısıtma sistemi tipi pasif sistemler ve aktif 

sistemlerdir. 

 Pasif güneş alan ısıtma sistemi, güneş bir binanın camından geçtiğinde ve iç mekânı ısıttığında gerçekleşir. Pasif güneş 

ısıtmasını optimize eden bina tasarımları genellikle güneşin güneş ısısını emen duvarlarda veya kış mevsiminde zeminlerde 

parlamasını sağlayan güneye bakan pencerelere sahiptir. Güneş enerjisi binayı doğal radyasyon ve taşımımla ısıtır. Pencere 

çıkıntıları veya gölgeler, binanın serin kalması için yaz aylarında güneşin pencerelere girmesini engeller. 

 Aktif güneş ısıtma sistemleri bir kolektör ve güneş ışınlarını emen bir sıvı kullanır. Fanlar veya pompalar, hava veya ısı 

emici sıvıları kolektörler arasında dolaştırır ve ardından ısıtılmış sıvıyı doğrudan bir odaya veya bir ısı depolama sistemine aktarır. 

Aktif güneş enerjili su ısıtma sistemleri genellikle güneş enerjili su depolamak için bir tanka sahiptir. 

2.5. Rüzgâr Enerjisi 

Rüzgâr, dünya yüzeyinin güneş tarafından dengesiz bir şekilde ısınmasından kaynaklanır. Dünyanın yüzeyi farklı türdeki kara ve 

sudan oluştuğundan, güneşin ısısını farklı oranlarda emer. Bu dengesiz ısıtmanın bir örneği günlük rüzgâr döngüsüdür. Suyun 

ve toprağın eşit olmayan bir şekilde ısıtılması rüzgâra neden olur. 

 Gün boyunca, toprağın üstündeki hava su üzerindeki havadan daha hızlı ısınır. Karadaki sıcak hava genişler ve yükselir ve daha 

ağır, daha soğuk hava yerini almak için acele ederek rüzgâr oluşturur. Geceleri rüzgarlar tersine çevrilir, çünkü hava karada sudan 

daha hızlı soğur. 

Aynı şekilde, dünyayı çevreleyen atmosferik rüzgarlar da yaratılır, çünkü yerin ekvatoruna yakın topraklar, Kuzey Kutbu ve 

Güney Kutbu yakınındaki topraklardan daha sıcaktır. 

Günümüzde rüzgâr enerjisi çoğunlukla elektrik üretmek için kullanılmaktadır. Su pompalayan yel değirmenleri bir zamanlar 

Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıldı ve bazıları çoğunlukla çiftlik hayvanlarına su sağlamak için çiftliklerde ve çiftlik lerde 

faaliyet gösteriyor. 

Rüzgâr türbinleri, rüzgârın kinetik enerjisini toplamak için bıçaklar kullanır. Rüzgâr, kanatların dönmesine neden olan kaldırma 

yaratan (uçak kanatları üzerindeki etkiye benzer) yaratarak kanatların üzerinden akar. Bıçaklar, elektrik üreten bir elektrik 

jeneratörünü döndüren tahrik miline bağlanır. 

Bir rüzgâr enerjisi santralinin işletilmesi, rüzgarlı bir alanda rüzgar türbinlerinin kurulmasından daha karmaşıktır. Rüzgar enerjisi 

santrali sahipleri, rüzgar türbinlerinin nereye yerleştirileceğini dikkatlice planlamalı ve sahadaki rüzgarın ne kadar hızlı ve hangi 

sıklıkta estiğini göz önünde bulundurmalıdır. 

Rüzgar türbinleri için iyi yerler, yıllık ortalama rüzgar hızının saatte en az 9 mil (mil / s) - saniyede 4 metre (m / s) - küçük rüzgar 

türbinleri için ve 13 mph (5,8 m / s) olduğu yerlerdir. ölçekli türbinler. Olumlu alanlar arasında düz, yuvarlak tepelerin üst 

kısımları; açık ovalar ve su; ve rüzgâra hitap eden ve yoğunlaşan dağ boşlukları. 

2016 yılında 128 ülkede rüzgar enerjisi ile yaklaşık 952 milyar kilovat saat üretilmiştir. Rüzgar enerjisi projelerinin çoğu,  

Avrupa'da ve devlet programlarının rüzgar enerjisi gelişimini desteklediği Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır. Çin 

ve Hindistan son yıllarda rüzgar enerjisi üretimini artırdı ve 2016'da rüzgardan elektrik üretimi yapan ilk beş üretici arasında yer 

aldı. Rüzgar enerjisi üretiminde ilk beş ülke ve 2016'da dünya toplam rüzgar enerjisi üretimi payları 

✓ Çin %25 

✓ ABD %24 

✓ Almanya %8 

✓ İspanya %5 

✓ Hindistan %5 

İki tür rüzgar türbini türü vardır: 

✓ Yatay eksenli türbinler 

✓ Dikey eksenli türbinler 
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Rüzgâr türbinlerinin büyüklüğü değişkenlik göstermektedir. Kanatların uzunluğu, bir rüzgâr türbininin üretebileceği elektrik 

miktarını belirlemede en büyük faktördür. Tek bir eve güç verebilecek küçük rüzgâr türbinleri, 10 kilowatt (kW) elektrik üretme 

kapasitesine sahip olabilir. Çalışmadaki en büyük rüzgâr türbinleri, 10.000 kW'a kadar elektrik üretme kapasitelerine sahiptir ve 

daha büyük türbinler geliştirilmektedir. Büyük türbinler genellikle elektrik şebekelerine güç sağlayan rüzgâr santralleri veya rüzgâr 

santralleri oluşturmak üzere gruplandırılır. 

Yatay eksenli türbinlerin uçak pervaneleri gibi kanatları vardır ve genellikle üç kanatları vardır. En büyük yatay eksenli türbinler , 

20 katlı binalara kadar yüksektir ve 100 feet uzunluğunda kanatlara sahiptir. Uzun kanatlara sahip daha uzun türbinler daha fazla 

elektrik üretir. Halen kullanılmakta olan rüzgâr türbinlerinin neredeyse tamamı yatay eksenli türbinlerdir. 

Dikey eksenli türbinler, dikey bir rotorun üstüne ve altına tutturulmuş kanatlara sahiptir. En yaygın düşey eksenli türbin türü 

olan (1931'de tasarımın patentini alan Fransız mühendis Georges Darrieus'un adını taşıyan Darrieus rüzgâr türbini) dev, iki 

kanatlı bir yumurta çırpıcıya benziyor. Dikey eksenli türbinin bazı versiyonları 100 metre yüksekliğinde ve 50 metre 

genişliğindedir. Günümüzde çok az dikey eksenli rüzgâr türbini kullanılmaktadır, çünkü yatay eksenli türbinlerin yanı sıra 

performans göstermemektedirler. 

Rüzgâr santralleri veya rüzgâr santralleri, büyük miktarda elektrik üreten rüzgâr türbinleri kümeleridir. Bir rüzgâr çiftliğinde 

genellikle geniş bir alana dağılmış birçok türbin bulunur. Dünyanın en büyük rüzgâr santrallerinden biri olan Teksas'taki Horse 

Hollow Rüzgâr Enerjisi Merkezi, yaklaşık 47.000 dönüm üzerine yayılmış yaklaşık 430 rüzgâr türbinine sahiptir. Proje, yaklaşık 

735 megawatt (veya 735.000 kW) elektrik üretme kapasitesine sahiptir. 

Rüzgâr yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Genel olarak, enerji üretmek için rüzgâr kullanmanın çevre üzerinde diğer birçok enerji 

kaynağından daha az etkisi vardır. Rüzgâr türbinleri havayı veya suyu kirletebilecek emisyonları serbest bırakmaz (nadir istisnalar 

dışında) ve soğutma için suya ihtiyaç duymazlar. Rüzgâr türbinleri ayrıca fosil yakıtlardan kaynaklanan elektrik üretim miktarını 

azaltabilir ve bu da toplam hava kirliliği ve karbondioksit emisyonlarını azaltır. 

Bireysel rüzgâr türbini, nispeten küçük bir fiziksel ayak izine sahiptir. Bazen rüzgâr çiftlikleri olarak da adlandırılan rüzgâr 

türbinleri grupları açık arazide, dağ sırtlarında veya deniz veya göllerde açık denizde bulunur. 

Modern rüzgâr türbinleri çok büyük makineler olabilir ve manzarayı görsel olarak etkileyebilir. Az sayıda rüzgâr türbinleri de 

ateş yaktı ve bazıları yağlama sıvıları sızdı, ancak bu olaylar nadirdir. Bazı insanlar rüzgâr türbini kanatlarının rüzgârda döndükleri 

gibi yaptıkları sesi sevmezler. Bazı tür rüzgâr türbinleri ve rüzgâr projeleri kuş ve yarasa ölümlerine neden olmaktadır. Bu 

ölümler, insan kaynaklı diğer etkilerden de etkilenen türlerin popülasyonundaki düşüşlere katkıda bulunabilir. Rüzgâr enerjisi 

endüstrisi ve ABD hükümeti, rüzgâr türbinlerinin kuşlar ve yarasalar üzerindeki etkisini azaltmanın yollarını araştırıyor. 

Karadaki rüzgâr enerjisi projelerinin çoğu, çevreye fiziki etkilere katkıda bulunan servis yollarını gerektirmektedir. Rüzgâr 

türbinleri ayrıca nadir toprak mineralleri kullanabilir. Bu mineraller genellikle ABD'den daha az katı çevre standartlarına sahip 

ülkelerde bulunur ve bu minerallerin madenciliği çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.  

Rüzgâr türbinlerinin yapımında kullanılan metallerin ve diğer malzemelerin ve bunların temelleri için kullanılan betonların 

üretilmesi, fosil yakıtların üretebileceği enerjiyi gerektirir. 

3. Rüzgâr Enerjisi 

Enerjinin herhangi bir değişim ya da dönüşüme uğramamış şekli birincil enerji olarak bilinmektedir. Birincil enerji kaynakları, 

petrol, kömür, doğal gaz, nükleer, hidrolik, biyokütle, dalga-gelgit, güneş ve rüzgârdır. Birincil enerjinin dönüştürülmesi sonucu 

elde edilen enerji ise ikincil enerji olarak bilinmektedir. Bu enerji kaynakları elektrik, benzin, mazot, motorin, kok kömürü, hava 

gazı, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) gibi kaynaklarındandır (Koç ve Kaya, 2015: 37). 

Birincil enerji kaynağı olan rüzgâr enerjisi, yenilenebilir enerji kaynaklarında önemli bir yer tutmaktadır. Rüzgâr enerjisi, güneş 

radyasyonunun yer yüzeylerini farklı ısıtmasından kaynaklanmaktadır. Hava ve denizlerin farklı ısınması bir basınç oluşturmakta 

ve meydana gelen basınç havanın hareket etmesine neden olmaktadır. Oluşan hava hareketinin yüksek basınçtan alçak basınca 

doğru hareket etmesine rüzgâr adı verilmektedir.  

Türkiye’deki bölgelerin mevsimsel etkileri birbirinden farklılık göstermektedir. Anadolu kışın, Sibirya yüksek basıncından dolayı 

bir yüksek basınç alını oluşurken Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde ise bir alçak basınç alanı oluşmaktadır.  Bu bağlamda; kışın, 

rüzgarlar karadan denize doğru esmer. Yazın ise Anadolu, güneyden gelen tropikal hava kütlelerinin etkisindedir ve Kuzeybatı 

Avrupa üzerinde yerleşen yüksek basınç alanından Basra alçak basınç alanına yönlenmiş rüzgarların etkisinde kalır (Özgener, 

2002: 163). Türkiye’deki rüzgarların bu şekilde esmemesinin sebebi, meltem ve föhn rüzgarlarını oluşturan yerel etmenler ve 

Sibirya yüksek basınç alanının yıllara göre zayıf veya güçlü olmasından kaynaklanmaktadır (Özdamar, 2000). 

3.1. Rüzgâr Enerjisi ve Kullanımı 

İnsanlık yel değirmenlerinden, modern rüzgâr santrallerine kadar uzanan teknolojik bir süreç yaşamış olup elektriğin 

keşfedilmesinden sonra teknolojik süreçler hızla gelişmiştir. Elektrik kullanımıyla elektriğin üretildiği kaynaklar zaman içinde 

önem kazanmış olup enerji konularının başına geçmiştir. Rüzgâr enerjisi yüzyıllardır insanlığa hizmet etmekte olup, Ortaçağ 

Avrupası'nın da sembolü haline gelen yel değirmenlerinde kullanılmış; yine Avrupa'da 1890'larda rüzgar türbinlerinde elektrik  

enerjisine çevrilerek sonraki yıllarda kullanıma sunulmuştur. Uzun yıllar boyu teknelerin yelkenini şişiren, mısır ve buğday 
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öğütmekte kullanılan rüzgâr enerjisi, artık ortak enerji üretimi için kullanılmaktadır. Günümüzde rüzgâr enerjisi alanında büyük 

isimler haline gelen Danimarka, Almanya ve İspanya başta olmak üzere, 1970'lerdeki petrol kriziyle başlayan yenilenebilir enerji 

kaynaklarına yönelim Avrupa ve Amerika'da dev bir enerji sektörüne dönüşümle sonuçlanmıştır. CO2 emisyon oranı neredeyse 

sıfır olan ve küresel ısınmayı engellemeye yardımcı olan rüzgâr enerjisi, günümüzde hızlı büyüyen ve ekonomik alternatif enerji 

kaynağı olarak konvansiyonel enerji kaynakları ile yarışabilecek durumdadır. Elektrik üretilirken çevreye verilen zararlar, küresel 

ısınmanın ve iklim değişikliklerinin en büyük nedenlerinden biri haline gelmiştir. Bu zararı engellemede ise fosil yakıtlar yerine 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı çözüm olarak düşünülmekte. Bu kaynaklardan en çok kullanılan yenilenebilir enerj i 

kaynağı ise rüzgâr enerjisidir. Günümüz teknolojilerinin gelişmesi, kurulumunun kolay ve maliyetinin diğer kaynaklara göre daha 

az olması, kurulan arazide daha az yer işgal etmesi gibi avantajları rüzgâr enerjisine yönelimi arttırmıştır. 

Güneş enerjisinin dolaylı bir şekli olan rüzgâr gücü, yeryüzünün her bölgesinin eşit şekilde ısınmayışı ve buna bağlı olarak oluşan 

alçak ve yüksek basınç merkezlerinin karşılıklı etkileşim sürecinin eseri olmaktadır. Danimarkalı mühendis Poul la Cour'un ilk 

olarak 1891 yılında inşa ettiği rüzgâr enerjisinden elektrik üreten rüzgâr türbininin keşfi ile rüzgârdan elektrik üretimi başlamıştır. 

Rüzgârın kinetik enerjisinden rüzgâr türbini aracılığıyla elektrik enerjisi elde edilmektedir.  

 

Şekil 3.1 Dünya'nın ilk otomatik çalışan elektrik üreten rüzgar türbini, Cleveland'da 1888 yılında Charles F. Brush tarafından 

yapılmıştır. Gücü 12 kW, ağırlığı 4 ton, yüksekliği 18 m, rotoru 17 m çapındadır. Dinamo, kanatların her dönüşünde 50 kez 

dönerek 34 hücreli aküyü şarj etmişti. Üretilen bu elektrik; 350 akkor lamba, 2 ark lambası ve Brush'ın evinde bulunan birkaç  

motorun elektrik ihtiyacını 20 yıl boyunca karşılamıştır. 

Yenilenebilir enerji kaynakları, Türkiye’de hem enerji probleminin çözümüne hem de yaşanabilir temiz bir çevreye sahip 

olunmasına katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte, çeşitli sektörlerde yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomik uygulanabilirliği 

ve uygulama yöntemi, bölgesel koşullara bağlı olarak değişir. Bu sektörlerde etkin olarak yararlanılabilecek başlıca yenilenebilir 

enerji kaynakları; güneş enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi ve rüzgâr enerjisidir (Çakır, 2010: 287). 

Rüzgâr enerjisinden mekanik enerji veya elektrik enerjisi üretmek amacıyla yararlanılmaktadır. Elde edilen mekanik enerji genel 

olarak evlerde ve çiftliklerde sulama amacıyla kullanılmaktadır. Rüzgâr enerjisinden elektrik enerjisi üretmek amacıyla ise Rüzgâr 

Enerjisi Santrallerinden (RES) yararlanılmaktadır (Koç ve Kaya, 2015: 43). 

3.2. Dünyada ve Türkiyede Rüzgar Enerjisi Kullanımı 

Rüzgâr enerjisi, kullanımı giderek artan ve potansiyeli yeni keşfedilmiş tükenmez bir enerji kaynağıdır. Dünya rüzgâr enerji 

potansiyelini belirleyebilmek amacıyla Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu 

araştırmalarda, 5.1 m/s üzerinde rüzgâr kapasitesine sahip bölgelerin, uygulamaya dönük ve toplumsal kısıtlar nedeni ile 

%4’ünün kullanılacağı öngörüsüne dayanarak, dünya teknik rüzgâr potansiyeli 53000 TWh/yıl olarak hesaplanmıştır (Şenel ve 

Koç, 2015: 48). 

Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği raporuna göre (World Wind Energy Report 2009), 1997 yılında 7480 megawatt (MW) olan kurulu 

güç, sonraki yıllarda hızla artış göstererek 2009 yılı haziran ayı itibariyle dünyadaki toplam rüzgar santralleri kurulu gücü 152 000 

MW olmuştur. 2008 yılı toplam kurulu rüzgar gücü, yılda 260 TWh elektrik üretmiştir. Bu miktar dünya elektrik üretiminin % 

1.6'sını karşılamıştır. Şekil 3.2'de yıllara göre rüzgar santralleri kurulu güçleri gösterilmiştir. 
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Şekil 3.2 Yıllara göre dünya rüzgar enerjisi santralleri kurulu güçleri (Kaynak: Global Wind Energy Outlook 2009) 

2007 yılı sonunda 147 MW'lık rüzgar enerjisi kurulu gücü olan Türkiye, geçen yıl buna 286 MW ekleyerek toplamda 433 MW 

kapasiteye ulaştı. Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (EWEA) verilerine göre, Türkiye 2007 yılı sonunda rüzgar enerjisinde Avrupa 'da 

16'ncı sırada bulunurken, 2008 yılı sonunda Belçika ve Norveç'i geride bırakarak 14'üncü sıraya yükseldi. Rüzgar enerjisinde 

Avrupa'da ilk sırayı 23 bin 903 MW ile aynı zamanda dünya liderliği sürdüren Almanya alırken, 16 bin 754 MW ile İspanya ve 3 

bin 736 MW ile İtalya takip etmektedir (Global Wind Energy Council, GWEC, 2009). 

Günümüzün rüzgar enerjisi dönüşüm sistemleri, elektrik şebekesine bağlı, bir veya birden fazla türbin içeren rüzgar çiftlikleri 

biçimindedir. Bunlardan başka şebekeden bağımsız ev tipi sistemler mevcuttur. Rüzgar santralinin ana yapı elemanı aerojeneratör 

de denilen rüzgar türbinidir. Rüzgarın kinetik enerjisi, rüzgar türbinleri vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştürülür. 

Dünya'nın En Büyük 10 Rüzgâr Santrali, 

1) Gansu Rüzgar Santrali , Çin (Kapasite: 7900 MW – 7000 Adet Türbin) 

Çin’deki hava kirliliği geçtiğimiz yıllarda tehlikeli seviyelere geldi. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 1 milyon Çin 

vatandaşı havadaki toksinler sebebiyle geçtiğimiz yıllarda öldü. Bu yüzden Çin temiz enerji yatırımlarına başladı. 

2) Muppandal Rüzgar Santrali , Hindistan (Kapasite:1500 MW -3000 Adet Türbin) 

Hindistan’ın Tamil Nadu bölgesinde bulunan Muppandal Rüzgâr Enerji Santrali 3000 türbinden oluşan ve 1500 

MW kapasiteye sahip bir santraldir. Tamil Nadu şehrinin inanılmaz bir rüzgâr enerji potansiyeli vardır. Rüzagar 

enerji raporlarına göre bölgenin rüzgâr kapasitesi yaklaşık 3050 MW’dır. 

3) Alta Rüzgar Enerji Merkezi, ABD (Kapasite: 1548 MW) Kalifornya’nın Tehachapi dağında bulunan Kuzey 

Amerika’daki en büyük rüzgar enerji merkezi olan Mojave Rüzgar Çiftliği olarak da bilinen Alta Santrali 3200 

dönümlük bir alanı kaplamaktadır. Ayrıca Alta Çiftliği, deniz seviyesinden 900 m ile 1800 metre rakıma kurulmuştur. 

4) Jaisalmer Rüzgâr Santrali, Hindistan (Kapasite: 1065 MW) 

JaisalmerRüzgar Enerji Santrali Hindistan’nın en büyük kara üstü (on-shore) rüzgar santralidir. Santral Arap 

denizinden gelen rüzgarı kullanarak 1065 MW temiz enerji üretebilmektedir. Bu santralde, eski 350 kW’lık türbinlerle 

2.1MW’lık en yeni modeller bir arada kullanılmaktadır. 

5) Roscoe Rüzgâr Santrali, ABD (Kapasite: 781 MW Türbin Adedi: 627) 

ABD’nin Texas eyaletinin Roscoe bölgesinde bulunan bu rüzgâr çifliği bir zamanlar dünyanın en büyük rüzgar enerji 

santraliydi. 100.000 dönümlük bir araziye yayılan olan bu santral 265.000 evin elektrik ihtiyacını rahatlıkla 

karşılayabiliyor. 

6) Fowler Ridge Rüzgâr Santrali, ABD (Kapasite: 750 MW Türbin Adedi: 537) 

Fowler Eidge rüzgâr çiftliği ABD’nin Indiana eyaletinde 50.000 dönümlük bir araziye kurulmuştur. 

7) Horse Hollow Rüzgâr Santrali, ABD (Kapasite: 735 MW Türbin Adedi: 421) 

8) London Array Off-Shore Rüzgâr Santrali, İngiltere (Kapasite: 630 MW Türbin Adedi: 175) 

Dünya’nın en büyük deniz üstü rüzgâr enerjisi santrali olma özelliği taşıyan LondonArray 175 rüzgâr türbinin 

oluşturduğu 630 MW’lık kurulu gücüyle Birleşik Krallıktaki yarım milyon eve temiz enerji sağlıyor. Bu rüzgar çiftliği 

yılda 925 tondan fazla CO2 emisyonunu azaltıyor. 
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9) Gemini Rüzgar Santrali, Hollanda (Kapasite: 600 MW Türbin Adedi: 150) 

Dünya’nın en büyük 2. deniz üstü (off-shore) rüzgâr enerji santrali var. Gemini rüzgar çiftliği, 150 adet Siemens 

SWT-4.0 türbiniyle 600 MW’lık bir güç kapasitesine sahiptir. 

10) Sweetwater Rüzgâr Enerji Santrali, ABD (Kapasite: 585.3 MW Türbin Adedi: 392) 

Bu rüzgâr enerji santrali, Texas eyaletinin Nolan ilçesinde yer almaktadır. 

3.3. Türkiye’de Rüzgâr Enerjisinin Durumu  

Türkiye, yenilenebilir enerji kaynakları için büyük bir potansiyele sahiptir ve toplam enerji ihtiyacının belli bir kısmını rüzgâr 

enerjisinden karşılamaktadır. Türkiye’nin en iyi rüzgâr kaynağı alanları Marmara, Güney Doğu Anadolu ve Ege bölgeleridir 

(Aras, 2003: 2214).  

Windenergy kullanımında en ilgi çekici yerler Marmara, Güney Doğu Anadolu ve Ege bölgeleridir. Literatürde verilen en yüksek 

rüzgar hızı değerleri, Bandırma'da 5.1-5.2 m / s, Bozcaada'da 6.3-7 m / s, Karaburun'da 6.4 m / s ve Nurdag inı'da Karabiga 

7.1 m / s, 7 m / gün Senko arey'dir. İncir. Şekil 1, 10 m yüksekliğinde ve Fig'de rüzgar hızının saçılmasını gösterir. 2 metre 

yükseklikte 10 m yükseklikte potansiyel saçılma gösterir [3]. Ortalama rüzgar enerjisi yoğunluğu, Türkiye'nin toplam alanın% 

89,3'ünde% 40,3'ün altındayken,% 40'ının üzerinde% 10,7'dir ve% 0,8'in üzerinde 100 W / m2'yi aşmaktadır. 

7 m/s’den büyük rüzgâr hızları göz önüne alınarak Türkiye rüzgâr enerjisi potansiyeli 47.849 MW olarak belirlenmiştir.  

Yap – İşlet – Devret modeliyle yapılan ilk küçük santraller 1995 yılında yapılmaya başlanmıştır.  

Çeşme’de kurulan rüzgâr enerjisi santrali Türkiye’nin ilk rüzgâr enerjisinden elektrik üreten santralidir. Türkiye’nin bugünkü 

teknik koşullarda rüzgâr enerjisi teknik potansiyeli 88000 MW, ekonomik potansiyelinin ise 10000 MW civarında olduğu tahmin 

edilmektedir. 

3.4. Türkiye’de Rüzgâr Enerjisinin Geleceği 

 2020 yılında şu anki elektrik enerjisi tüketiminin iki katına çıkması durumunda bile dünyanın tüketeceği elektrik enerjisinin 

%12’sinin rüzgârdan karşılanabileceği şeklinde ileriye dönük çalışmalar mevcuttur. 

Türkiye’ de 2004 yılı verilerine göre 20.6 MW olan ve tahmin edilen ekonomik potansiyelinin sadece %0.21’ ine karşılık gelen 

kurulu rüzgâr gücü, lisans almış projeler bitirildiğinde %14.28’ e ulaşacak ve bugünkü toplam elektrik üretiminin %3.3’ü 

rüzgardan sağlanabilecektir. Bu kapsamda bizimde 2020 yılı için hedeflenen %12’lik pay içinde yerimizi almamız kaçınılmazdır. 

4. Sonuç 

Türkiye’de her geçen gün artan nüfus, şehirleşme çabaları ve gelişen sanayi enerji gereksinimi arttırmakta ve ülkeyi enerji 

darboğazına itmektedir. Enerji üretimi ile tüketimi arasındaki açık gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye’nin enerji gereksinimlerin 

büyük bir çoğunluğunu sağlayan birincil enerji kaynaklarının tükenme ihtimali yenilenebilir enerji kullanımını özendirmektedir. 

Bu bağlamda Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmalı ve enerjisi endüstrisinin sağlam bir alt yapını 

inşa etmelidir.  

Ülkelerin küresel ısınmaya karşı alacakları önlemler her geçen gün önem arz etmektedir. Dünya enerji tüketiminin büyük bir 

kısmını gerçekleştiren gelişmiş ülkeler enerji stratejisini gözden geçirmeli, gelişmekte olan ülkeler ise ekonomilerini sürdürülebilir 

enerji arzı ile güçlü bir temele dayandırmalıdırlar. Bu bağlamda; ülkelerin enerji kaynaklarını kullanırken fosil yakıt tüketimlerini 

azaltmaları ve çevreyi kirletmeyen temiz enerji kaynaklarını kullanması sürdürülebilir bir çevre ve ekonomi için oldukça 

önemlidir. Bu konuda Türkiye sürdürülebilir bir çevre ve ekonomi sağlamasında, enerjide dışa bağımlılık azaltılmalı, yüksek 

teknolojiye dayalı üretim yapmalı ve yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmalıdır.  
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MEZOPOTAMYA MİTOSLARINDAN BİR FABL ANLATISI: KARTAL VE YILAN  

Ercüment YILDIRIM1 

 

Özet 

Etana Mitosu olarak adlandırılmış olan anlatının bir bölümünü oluşturan Kartal ve Yılan öyküsü, iki hayvan arasındaki dostluğu 

ve düşmanlığı bu hayvanlara kişilik özellikleri yükleyip anlatarak insanlara öğütler vermeye çalışmıştır. Günümüzde olaya dayalı 

anlatımı bulunan ve hayvanlar arasında geçmesine rağmen insanlara doğru davranışları anlatmaya çalışan öykülendirmelere fabl 

ismi verilmektedir. Bu anlatım türü birçok medeniyette bulunduğu gibi Mezopotamya’daki mitoslarında da yer almaktadır. Ancak 

Mezopotamya’daki fabl anlatımları tanrısallığı yüceltmek ya da krallığın kutsallaştırılması gibi amaçlar için de kullanılmıştır. Bu 

çalışma, Etana Mitosundaki Kartal ve Yılan anlatımından yola çıkarak Mezopotamya mitoslarındaki fabl anlayışını ve bu anlayışın 

tanrısal kökenlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Mezopotamya, Etana Mitosu, Tanrı Şamaş, Fabl. 

Jel Kodları  : B00. 

 

A Fabl Narrative From Mesopotamia Mythos: Eagle And Snake 

Abstract 

The story of Eagle and Snake, which forms part of the narrative called Etana Myth, has tried to give people advice by loading 

and describing the friendship and hostility between these two animals. Nowadays, narratives that have an event-based narrative 

and try to tell the right behaviors to humans despite passing through animals are called fables. This type of expression is found 

in many myths in Mesopotamia as well as in many civilizations. However, the fable narratives in Mesopotamia have also been 

used for purposes of exalting divinity or sanctifying the kingdom. This study aims to reveal the fable understanding in 

Mesopotamian myths and the divine origins of this understanding based on the Eagle and Serpent narrative in the Etana Myth. 

Key Words: Mesopotamia, Etana Myth, God Shamash, Fabl. 

 

 

1. Giriş  

Mezopotamya’da, çağdaşı olan diğer medeniyetlerde olduğu gibi, hayatı tanrısal temellerle açıklayabilmek, evrenin ve insanın 

yaratılışına dair karmaşık gerçekliği basite indirgeyerek anlatabilmek, tanrıları ve tanrısal hiyerarşiyi belirlemek, insanın tanrılar 

karşısındaki konumunu kabullendirmek gibi amaçlar için öncelikle sözlü anlatılar ortaya çıkmış sonrasında yazıya geçirilmiş 

metinler bulunmuştur. Dönem insanları için bu metinlerin ne ifade ettiğini bilmemiz pek mümkün olmasa dahi çivi yazısının 

çözülerek okunmaya başladığı son yüzyılda bu tarz metinler, mitos olarak tanımlanmıştır (Kirk, 1970, s. 126 – 130; Rosenberg, 

2001, Segal, 2014.). 

Mezopotamya’daki mitos anlayışında öncelikle yeryüzü ve gökyüzünü ayıran ilahi bir güce sahip tanrı ve devamında bu parçaları 

sahiplenen tanrıların varlığı kabul edilmiştir. Sonrasında yeryüzü ve gökyüzünü sahiplenen tanrılar diğer tanrılara görevler vererek 

evrenin işleyişini sağlamıştır. Bu işleyiş içerisindeki en önemli parça olan insanın ise yaratılarak yeryüzünde çoğalmalarına izin 

verilmiştir. Gökyüzünde olan tanrılar ile yeryüzündeki insan arasında kuralları belirlenmiş bir yaşam sistemi oluşturulmuştur. 

İnsanların bu kurallara uymaması halinde ise tanrılar tarafından cezalandırılacakları tanrıların yeryüzündeki temsilcileri olan 

ruhban sınıfı mensupları tarafından ilan edilmiştir. Hatta mitosların bir kısmında bu cezalandırmanın nasıl yapıldığı inananlara 

açıklanmıştır. Bu noktadan hareketle mitosların, ruhban sınıfı mensuplarının, inananlara tanrısallığın sınırını ve nasıl yaşanması 

gerektiğini açıklamak için kullanıldığı iddia edilmektedir (Lambert, 2016; Matthews ve Elena, 2001, Mattfeld, 2010.). 

Mezopotamya’daki bir takım mitoslar ise tanrısal temellere dayanmasına rağmen krallığı ve kralı yüceltmiş; kralları 

kahramanlaştırdığı gibi tanrısal güçlerle de donatmıştır. Bu tarz mitoslardan biri, Mezopotamya’da binyıllarca kopyalanarak 

insanların hafızasında yaşamış ve çivi yazısının okunmasıyla günümüzün en bilindik mitosu olmuş olan Gılgamış Destanı’dır. 

Aslında bir kral olan Gılgamış’ın tanrılara mahsus bir özellik olan ölümsüzlüğü aramasını temel kurgu yapan mitos içerisinde 

birçok küçük anlatı bulundurmaktadır. Bu küçük anlatılarda tanrılara karşı gelinmemesine dair öğütlerden Mezopotamya’daki 

sosyal hayatın devamlılığının sağlanması için alınması gereken tedbirlere kadar birçok düstur bulunmaktadır. Çalışmamızın 

konusunu oluşturan Kartal ve Yılan anlatısı da Gılgamış gibi bir kral olan Etana’nın yaşamını konu edinen mitosun bir 

bölümüdür (Hooke, 1934, s. 195 – 211; Tigay, 2002, s. 110; Wasilewska, 2000, s. 119 – 121; Jastrow ve Clay, 2003, s. 26.). 

2. Etana Mitosu  
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Etana mitosu olarak adlandırılmış olan anlatı, Sümer Kral Listelerinde halkını yöneten bir çoban ve cennete yükselen kahraman 

bir kral olan Etana’yı merkeze almıştır. Anlatı tufandan sonra krallığın gökten yeniden indirilerek Kiş şehrine verilmesi ve 

Etana’nın kral olarak tanrılar tarafından seçilmesiyle başlamıştır. Mitosun bu anlatımı, kökenleri ile ilgili ilk ipucunu 

barındırmakta olup bu mitosun Kiş kentinde ortaya çıktığı ve bu şehrin tanrıları ile kralını onurlandırmayı amaçladığını 

göstermektedir. Mitos, Kiş kentinin koruyucu tanrısı olan Tanrı Şamaş’ı diğer tanrılardan daha etkin göstererek, inananlar 

nezdinde daha kabul görür hale getirmeye çalışmış olmalıdır. Benzer şekilde Tanrı Şamaş’ın Etana’yı seçmiş olması da Kiş kralına 

tanrısal meşruiyet sağlayarak yüceltilmesinin yolunu açmış olmalıdır (Hooke, 1993, s. 61 – 62; Black ve Anthony, 1992, s. 78; 

Jastrow, 1910, s. 101 – 131; Foster, 2003, s. 195 – 197.). 

“Kaderi belirleyen yüce Anunnaki’de (tanrılar) oturdu ve yeryüzü hakkında görüştüler, (o zamanda) henüz (insanın) kurduğu hiçbir şey yoktu. (…) 

İnsanlık var edilmemişti, hibir kral gelmemişti, o zamanda hiç kimse başına taç takmamıştı, lapis ile süslenmiş bir asa yoktu. Tapınakların hiç 

biri inşa edilmemişti. (…) Sonra krallık cennete doğdu (ve Kiş şehrine indi.)”(Pritchard, 1950, s. 114.; Dalley 2000, s. 190 – 191.). 

Mitosun giriş kısmındaki krallığın gökyüzünden Kiş kentine gelişini anlatımlardan bahsettikten sonra bir kavak ağacında bir 

arada yaşayan kartal ve yılanın tanıtılmasına geçilmiştir. Bu iki hayvan kendi aralarında Tanrı Şamaş tarafından konulmuş olan 

sınırı aşmamak için anlaşmış, yavrularını beslemek için sırayla avlanmaya giderken yavruları ağaçta kalana emanet etmeye 

başlamışlardır. Bir süre kartal da yılan da anlaşmaya sadık kalmış ve uyum içerisinde yaşamışlardır. Bir gün yılan avlanmaya 

gittiğinde kartal yavrularının uyarılarına aldırış etmeyerek içindeki kötülüğe uymuştur (Bertman, 2005, s. 164 – 165.). 

“Kartal içinde kötülük beslemiştir ve arkadaşının (yılanın) yavrularını yemeye karar vermiştir. (fakat) çok akıllı olan yavrusu kartala, babasına 

seslendi, "Baba, yeme! Şamaş'ın ağı seni yakalar. Şamaş'ın laneti seni bulur" dedi.” (Pritchard, 1950, s. 115.; Dalley 2000, s. 195 – 196.). 

Yavrularının ikazına rağmen kartal, yılanın yavrularını yemiş ve sonrasında ağaçtan ayrılmıştı. Yılan ağaca ulaştığında ne yuvasını 

ne de yavrularını göremeyince Tanrı Şamaş’a yalvarmaya başladı.  

“Sana güvenmiştim savaşçı Şamaş, dallarda yaşayan kartala da yardım etmiştim. Şimdi yılanın yuvası keder dolu. (…) O aşağıya indi ve benim 

yavrularımı yedi! (…) Tuzağın gökyüzü kadar büyük! Kartal senin ağından kaçmamalı!”. (Pritchard, 1950, s. 115.; Dalley 2000, s. 195 – 

196.). 

Tanrı Şamaş, bu sözler üzerine, yılana, ölmüş olan vahşi bir boğanın karnında saklanarak kartalın gelişi için beklemesini öğütler. 

Yılan denileni yaparak beklerken kartalın yavruları bunun Tanrı Şamaş’ın kurduğu bir tuzak olabileceğini söylemesine rağmen 

kartal onları dinlemeyerek boğanın etinin yemek için gökyüzünden yeryüzüne iner. Bunun üzerinde yılan hızla atılarak kartalı 

yakalar, kanatlarını kırıp ölmesi için dipsiz bir çukura atar. Böylece anlatının temel öğesi olan emanet kötülük yapan cezasını 

bulmuş olur. Etana mitosunun devamında ise anlatı, Kartal – Yılan bahsinden Kral olan Etana’nın sahip olduğu tüm güce 

rağmen çocuğunun olmayışı ve tanrılara yakararak kendisine bir çocuk vermeyi istemesiyle devam etmiştir.  

“Ben, (Etana) tanrıları onurlandırdım ve ölülerin ruhlarına saygı duydum. Tanrılar benim onlar için kurban ettiğim koyunları kabul ettiler (ve 

şimdi) tanrım (Şamaş) ağzındaki sözü çıkar (dilekte buluhn) ve bana doğum bitkisini ver, dana doğum bitkisinin yerini göster! utancımı kaldır ve 

bana bir oğul ver! Şamaş (onun) sesini duyup Etana ile konuştu. (Ona) “yol boyunca git, dağdan geç, (oradaki) çukura ve içindekine dikkatlice 

bak. Orada terk edilmiş bir kartal var. (O sana) doğum bitkisini gösterecek.” (Pritchard, 1950, s. 116.; Dalley 2000, s. 196 – 197.). 

Mitosun devamında, Tanrı Şamaş’ın emirlerini yerine getiren Etana çukurda terk edilmiş olan kartalı bulup onunla konuşarak, 

doğum bitkisini getirmeye ikna etmiş, yedi ay boyunca bakıp beslediği kartal önce kendi başına doğum bitkisini aramış sonrasında 

ise Etana ile birlikte gökyüzüne uçmuştur. Gökyüzünden yeryüzünü seyreden Etana büyük bir hayret içerisinde kalmış, kartal 

ile birlikte yükselerek Anu cennetine ulaşmıştır. Burada öncelikle tanrılar Anu, Enlil ve Ea’nın sonrasında ise tanrılar Sin, Samaş, 

Adad ve İştar’ın kapılarından eğilerek geçmişlerdir. Metnin bundan sonraki kısmı kırık olduğu için okunamasa dahi tanrıların 

Etana’ya istediğini vermiş olduğu kabul edilebilir (Novotny, 2001, Winitzer, 2013, s. 441 – 465.). 

Mitosun son bölümündeki temel kurgu doğum bitkisinin aranması olsa dahi, yılanın yavrularına yaptığından dolayı cezalandırılan 

kartala tanrı Şamaş’ın Etana’ya iyilik yapması için yeni bir şans vermesi de güçlü bir anlatım olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Mitosun bu noktada hem yapmış olduğu antlaşmayı bozan hem de kötülük yapan kartalı ölüme mahkum edildiği çukurdan 

kurtaran Etana’ya yaptığı iyilik ve pişmanlığının Tanrı Şamaş tarafından kabul edilmesi tanrıların yüceliğini vurgulama amacını 

taşımaktadır.  

Mitosun genel anlatımını destekleyici bir parça olan Kartal – Yılan anlatımı alışılmışın dışında bir öğüt verdiği gibi belki de ilk 

defa hayvanlara kişilik yakıştırmasının yapıldığı bir metin olmuştur. Binyıllar sonra Antik Yunan’da Ezop ile başladığı varsayılan 

hayvanlarda gözlenilen davranışlara göre onlara kişilikler yükleyerek, insanlara has olaylar karşısında verdikleri tepkileri anlatmak 

bir masal biçiminde ortaya çıkmıştır. Kartal – Yılan anlatımı ise hayvanlara kişilik yüklese dahi insan yaşamı referans alınarak 

oluşturulmuş bir kurguya sahip değildir Zafiropoulos, 2001, Patterson, 1991.). 

Etana Mitosu, binyıllar boyunca devletlerin ve krallıkların yıkılıp yeniden kurulduğu Mezopotamya’da kabul görürlüğünü 

kaybetmemiş, defalarca küçük değişikliklerle kopyalanmıştır. Sümer şehir devletleri döneminde ortaya çıktığı kabul edilen 

mitosun,  günümüze kadar Akad, Eski Babil, Orta Asur, Yeni Asur dönemlerinde çivi yazısı ile yazılmış farklı versiyonları 

bulunmuştur. Bütün metinlerde anlatının temel kurgusu korunmasına rağmen küçük değişiklikler yapılmıştır. Mitos, sadece 

metinlerde kalmamış kartalın sırtında göğe yükselen Etana figürü silindir mühürlerde resmedilmiştir (Nardo, 2007, s. 113 – 114; 

Dalley 2000, s. 189.). 
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3. Sonuç  

Mezopotamya mitoloji anlayışında kendine ait uslubu ve alışılmamış konusu ile önemli bir yer tutan Etana mitosu, tanrıların 

adalet sağlayıcılığına özellikle vurgu yaparken cezanın ve ödülün ancak tanrıların isteğiyle gerçekleşeceğini ortaya koymaktadır. 

Mitos, iç içe geçmiş iki anlatının kapsamlı bir bütün haline getirilmiş olduğu günümüze ulaşan metinler vasıtasıyla anlaşılmaktadır. 

Bu iki anlatı birbirini tamamlayıcı özelliğe sahip olsa dahi mitosun sonunu bilemediğimiz için geneli hakkında yorumlar eksik  

kalmaktadır. Yine de Yakındoğu’nun benzer anlatımlarına bakarak Etana’nın ya kendisi gibi tanrılara karşı sorumluluk sahibi ya 

da tanrılara karşı gelen bir oğlu olduğu ve tanrıların cezalandırma ile bağışlama güçlerini bu oğlun üzerinde inananlara göstermiş 

olması ihtimal dahilindedir. Etana mitosunun bir diğer yönü ise ölümlü bir insanın kartalın sırtında tanrıların katına kadar 

yükselmiş olmasıdır. Yeryüzünden gökyüzündeki cennete ulaşmasına izin verilen Etana, hem tanrılar tarafından diğer 

insanlardan daha üstün olduğu kabul edilmiş hem de tanrıların seçtiği biri olmalıdır. Her iki ihtimalde de bu mitos sonraki 

dönemlerdeki birçok efsanenin ilham kaynağı haline gelmiştir. Etana mitosunun Mezopotamyalı köklerinin en fazla vurgulayan 

öğe ise bir iyi amaç uğruna bir bitkiyi bulmak için yola çıkmış olmasıdır. Bu temel sahne Gılgamış mitosunda ölümsüzlük bitkisi 

ile yer alırken Etana mitosunda doğacak bir oğul isteğiyle ortaya çıkmaktadır. Etana mitosu sahip olduğu anlatım üslubu ve 

zengin tanrısal içeriyle binyıllar boyu Mezopotamya insanlarının hafızasında kendisine yer bulmuştur.  
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KATILIM BANKACILIĞININ VE KATILIM ENDEKSİNİN SAĞLADIĞI GETİRİLER ARASINDAKİ 
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Gökhan Berk ÖZBEK1  -  Uğur BİLGEN2 - Bahadır Bilge AYCAN3   

 

ÖZ 

 

Katılım bankacılığı; mevduat bankalarından farklılaşmış bir yapı itibariyle, faizsiz bankacılık temelleri üzerine kurgulanmış ve faaliyetlerini ‘’kara-

zarara katılma’’ prensibi çerçevesinde gerçekleştiren bir bankacılık modelidir. Katılım endeksleri ise katılım bankacılığı ilkeleri doğrultusunda 

hazırlanan bir takım prensiplere uygunluk içerisindeki hisse senetlerinin oluşturduğu borsa endeksleridir. Hem katılım bankaları hem de katılım 

endeksi dahilindeki şirketler İslami ve ahlaki değerleri gözeterek faaliyetlerini gerçekleştirmekte ve bu bakımdan tasarruflarını bu yönde kullanmak 

isteyen bireyler için uygun bir yatırım aracı olmaktadır. Çalışma kapsamında aynı prensiplere sahip söz konusu bu iki farklı yatırım aracının uzun 

dönemli ilişkileri irdelenmiştir. Türkiye’de 2011 yılında hesaplanmasına başlanan Katılım 30 Endeksi’nin getiri düzeyi ile aynı tarihten bu yana 

aktif bir şekilde faaliyetlerini devam ettiren 3 katılım bankasının mudilerine sundukları getiri düzeyleri arasında uzun dönemli bir ilişkinin bulunup 

bulunmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada Johansen Eşbütünleşme Testi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda Katılım 30 Endeksi 

getirileri ile katılım bankalarının sunduğu kar payı oranları arasında uzun dönemli eşbütünleşik bir ilişki olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Katılım Bankacılığı, Katılım Endeksi, Eşbütünleşme Testi 

Jel Kodları : G21, G12, G17 

 

The Analysis of The Relationship Between Returns of Participation Banking and Participation Index 

ABSTRACT 

Participation banking which is has a different structure from deposit banks, is a banking model that is based on the principles of interest-free banking 

and carries out its activities within the framework of profit-loss participation principle. Participation indices are the stock indices formed by the stocks 

in compliance with a set of principles prepared in line with the principles of participation banking. Both the participation banks and the companies 

within the participation index perform their activities by observing the Islamic and moral values, and in this respect they become an appropriate 

investment tool for the individuals who want to use their savings in this way. In the study, the long-term relationships of these two different investment 

options with the same objectives, were examined. İt has been studied to determine whether finding long term relationship between return level of 

Participation 30 Index that has been calculated in Turkey since 2011 and the level of return presented by 3 participation banking, which continue 

their activities during this period, to their customer. Johansen Cointegration Test were used in this study .In the study, a long-term relationship between 

the return of Participation 30 Index and the return of participation bank, is found. 

Key Words: Participation Banking, Participation Index, Cointegration Test 

Jel Codes: G21, G12, G17 

 

GİRİŞ 

Dünya genelinde katılım bankacılığının gelişimi uzun yıllara dayanmakta olmasına karşın ülkemizde görece son yıllarda 

gelişmekte ve rağbet görmektedir. Fakat hızlı bir gelişim göstermiş ve konvansiyonel bankacılığa güçlü bir alternatif sistem 

olmuştur. Katılım endeksleri ise katılım bankacılığının prensipleri doğrultusunda, İslami değerlere aykırı olmayacak bir şekilde 

faaliyetlerini sürdüren şirketlerin borsada işlem gören hisse senetlerinden oluşmaktadır. Çalışma dahilinde finansal yatırım 

tercihlerinde maneviyat dikkate alarak kararlar alan tasarruf sahipleri için önemli iki alternatif olan katılım bankacılığının getirileri 

ile katılım endeksi kapsamındaki şirketlerin getirileri arasındaki uzun dönemli bir ilişkinin varlığı ve derecesi araştırılmıştır. 

I. KATILIM BANKACILIĞI 

Kapitalist bir piyasa ekonomisinde bankalar kar amaçlı kurumlardır. Sahip oldukları fonları elde ettiklerinden daha yüksek bir 

faiz oranıyla kullandırarak, karlarını maksimize etmeleri gerekmektedir. Modern ticari bankacılık sisteminin uygulamaları, riba'yı 

(faiz veya tefecilik) yasaklayan İslam ilkeleriyle doğrudan çatışmaktadır (Venardos, 2005, s.49). Katılım bankaları ise Kuran 

prensiplerine ve amaçlarına dayanmaktadır; bu şekilde ticari işlemlerinde bu tür dini uğraşıları ve kaygıları olmayan geleneksel 

finans kurumlarından net bir çizgiyle ayrışırlar. Katılım bankaları İslam'ın dinsel emirlerine uygun ticari hizmetler sunarlar 

(Kettell, 2011, s.31). Yani katılım bankaları İslam'ın sosyo-ekonomik hedeflerine ulaşmak gibi farklı amaçlar için tasarlanmıştır. 

İslami bankaların modeli katılım, paylaşım veya ticaretle ilgili ilişkilere dayanmaktadır (Orhan, 2018, s.291). 
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Katılım bankacılığında tutarları önceden belirlenmiş kredi geri ödemelerinin (faiz) yasaklanmasının yanı sıra paradan para 

kazanmak kabul edilemez. Tüm finansal işlemler varlık destekli olmalıdır (Kettell, 2010, s.37).  Bu durum aynı zamanda aktarılan 

fonların spekülatif amaçlar doğrultusunda kullanılmasını engeller ve nereye kullanılacağının belirsizliğini ortadan kaldırır. Bunun 

yerine söz konusu tasarruflar üretkenlik yaratma yönlü katma değer sağlayıcı projelerin fonlanmasında kullanılır. Bu sayede uzun 

dönemli ekonomik istikrar da yakalanabilir ve enflasyon kontrol altında tutulmuş olur (Toutounchian, 2009, s.236-239). 

II. İSLAMİ ENDEKSLER VE ‘’KATILIM 30’’ ENDEKSİ 

Endeksler birden fazla değişkeni tek bir değişkene bağlayarak; aynı anda takip edilmesi ve izlenilmesi güç olan çeşitlilikteki 

değişimler hakkında genel bir bilgi sağlanmasına yardımcı olurlar. Borsalarda farklı hisse senetlerindeki hareketlilikleri göstermek 

içinse her borsanın kendine özgü nitelikteki endeksleri mevcuttur (Karan, 2013, s.60). Bunlardan İslami ve etik perspektiflere 

uygun nitelikte faaliyet gösterdiği belirli kriterlere göre kabul edilen şirketlerin pay senetlerinden oluşan endekslere ise İslami 

endeksler denilmektedir. 

İslami yatırım, faiz (riba), aşırı belirsizlik (gharar), spekülasyon (maysir) ve “etik olmayan” sanayilere yatırım yasağı gibi bazı 

ilkelere dayanmaktadır. Bu ilkeler, Müslüman yatırımcıların vadeli işlemlere, opsiyonlara ve diğer spekülasyon temelli türevlere 

yatırım yapmalarına izin vermez ve aynı zamanda Müslümanların geleneksel, faiz temelli kredileri kullanmalarını engeller (Abbes, 

2012, s.2).  

İslami yatırımlar sadece dünya çapında yaklaşık 1.3 milyar Müslüman tarafından değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk taşıyan 

projelere benzer yatırımlar arayan yatırımcılar tarafından da büyük ilgi görmüştür (Sayani ve Balakrishnan, 2013, s.328). Bunun 

sonucunda söz konusu nitelikteki payların oluşturduğu endekslerin isimleri İslami olmasına karşın; yatırımcıları yalnızca 

Müslümanlar değil farklı dinlere mensup tüm yatırımcılar olabilmektedir. 

Ülkemizde İslami Endeks kavramı yerine Katılım Endeksi kavramı kullanılmaktadır. Katılım Endeksi, BIST’te payları işlem 

gören, halka arz edilmiş ve İslami prensiplere uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdüren şirketlerden oluşmaktadır. Katılım Endeksi 

kapsamında değerlendirilecek şirketlerin, İslami Endekslerde yer alan şirketlerin taşıması gereken niteliklerde olması 

gerekmektedir; yani iki tür endeks arasında yalnızca kavramsal bir farklılık vardır (Sakarya, Yıldırım ve Yavuz, 2017, s.475). 

Ülkemizde BİST kapsamında faaliyet göstermekte olan üç katılım endeksi mevcuttur. Bunlar; Katılım 50 Endeksi, Katılım 30 

Endeksi ve Katılım Model Portföy Endeksi olarak sıralanabilir (Altın ve Caba, 2016, s.230). 

III. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Literatür taraması sonucunda İslami endeks getirileri veya endeks dahilindeki şirketlerin pay getirileri ile İslami bankacılık kar 

payı oranları arasındaki ilişkiyi ölçmeye yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Konuyla ilgili İslami endekslerin faiz riskine 

hassasiyetini ölçen Shamsuddin (2014); Dow Jones İslami Endeksleri üzerindeki çalışmasında, hisse senetlerinin hem faiz 

oranındaki değişime hem de faiz oranındaki volatiliteye karşı bağışık olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu durum iyi çeşitlendirilmiş 

bir İslami sermaye portföyünün faiz oranı riskini ortadan kaldırabileceğini göstermektedir.  

Konuya konvansiyonel tarafından bakıldığında ise sermaye piyasası varlıkları üzerinde makroekonomik değişkenlerin etkilerinin 

ölçüldüğü pek çok çalışmaya rastlanmaktadır. Ele alınan bu makroekonomik değişkenlerden önemli bir tanesi de faiz oranlarıdır. 

Giovannini ve Labadie (1991); 1980-1987 dönemine ait verilerle gerçekleştirdikleri çalışmalarında faiz oranlarının hisse senedi 

getirilerinin tahmininde oldukça başarılı olduğu sonucuna ulaşmışlardır. .Rapach, Wohar ve Rangvid (2005) , faiz oranlarının 

birçok Avrupa ülkesinde hisse senedi getirilerinin en tutarlı ve güvenilir tahmin edicileri olduğunu bulmuştur. Jareño ve Navarro 

(2010); hisse senedi getirileri ile faiz oranlarındaki dalgalanmalar arasında güçlü bir ilişki saptamışlardır. Sellin (2001); 2000 

yılından öncesi dönemi incelediği çalışmasında para politikaları ile hisse senedi fiyatları ile ilgili literatür araştırması yapmış ve 

genel kapsamda para arzının olumlu bir etkisi olduğu sonucuna varmıştır. Benzer şekilde Bernanke ve Reinhart (2004); mevcut 

faiz oranlarındaki düşük seviyelerin ve gelecekteki düşük oranlara yönelik beklentilerin varlık fiyatlarını olumlu etkileyebileceğini 

bulmuştur. Bunun tersine Kurihara (2006); Kimura ve Small (2006), parasal genişleme döneminde faiz oranlarındaki düşüşün 

doğrudan hisse senedi piyasasını etkilemediği sonucuna ulaşmışlardır. 

Türkiye’de gerçekleştirilen bazı çalışmalarda ise, Yılmaz, Güngör ve Kaya (2006); Özer, Kaya ve Özer (2011), faiz oranları ile 

İMKB endeksi arasında ters yönlü ilişkilere ulaşmış; yine benzer şekilde, Albeni ve Demir (2005) mali sektör kapsamındaki 

şirketlerin payları üzerinde faiz oranlarının negatif etkilerini saptamışlardır. Sayılgan ve Süslü (2011) ise Türkiye’de dahil olmak 

üzere gelişmekte olan ülkeler üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarında; hisse senedi getirileri ile faiz oranları arasında anlamlı 

bir ilişkiye ulaşmamışlardır. 

IV. UYGULAMA 

Çalışma kapsamında Katılım 30 Endeksi’nin getiri düzeyleri ile Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankalarının mudilerine 

sunmuş oldukları kar payı getirilerinin uzun dönemli ilişkileri incelenmiştir. Bu sayede aynı zamanda araştırmanın amacını 

oluşturan; faiz hassasiyeti taşıyan ve tasarruflarını İslami prensiplere uygun olarak değerlendirmek isteyen yatırımcıların öne 

çıkan iki alternatif arasındaki ilişki test edilmiştir. Bu amaçla söz konusu zaman serileri üzerinde Johansen Eşbütünleşme Testi  

uygulanmıştır. Araştırmada Katılım 30 Endeksi’nin hesaplanmaya başlandığı tarih olan 2011 yılından 2018 yılına dek veriler 

kullanılmıştır. Araştırma dönemi Nisan 2011- Ocak 2018 dönemini kapsamaktadır. Toplam 83 aylık veri seti kullanılmıştır. 

Araştırma dahilinde Albaraka Türk, Kuveyt Türk ve Türkiye Finans’ın aynı dönemli kar payı oranları kullanılmıştır. Bunların 
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yanı sıra, söz konusu süreç içerisinde belirli periyotlarda faaliyette bulunan diğer katılım bankalarından; Bank Asya’nın 2015 

yılında faaliyetlerine son verildiğinden ötürü; Ziraat Katılım’ın 2015 yılında, Vakıf Katılım’ın ise 2016 yılında faaliyetlerine 

başladıklarından ötürü çalışma kapsamına dahil edilmemişlerdir. Çalışmadaki analizlerin gerçekleştirilmesinde Eviews 9 

programından faydalanılmıştır. Çalışmada serilerin logaritmik değerleri kullanılmıştır. Öncelikle serilerin durağanlığını saptamaya 

yönelik Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) testi uygulanmıştır. Durağan olmayan serilerin durağan hale getirilmesine yönelik 

öncelikle birinci dereceden fark değerleri alınmış, buna rağmen durağan hale gelmeyen serilerin ikinci dereceden farkları alınarak 

%1 seviyesinde durağan hale getirilmiştir. 

Tablo 1. ADF Birim Kök Test Sınaması 

 Seviye Değerleri Logaritmik 2. Fark Değerleri 

Değişkenler Sabitli Sabitli 

Trendli 

Sabitsiz 

Trendsiz 

Sabitli Sabitli 

Trendli 

Sabitsiz 

Trendsiz 

Katılım 30 Endeksi -1.429542 -3.486637 1.247484 -9.486329* -9.478406* -9.546247* 

Albaraka Türk -1.323959 -2.140544 -0.273355 -9.643961* -9.627253* -9.710411* 

Kuveyt Türk -1.399299 -1.138800 -0.216186 -10.24433* -10.19874* -10.31059* 

Türkiye Finans -2.349278 -2.277840 -0.229136 -7.555500* -7.517387* -7.602123* 

Not: * simgesi % 1 önem düzeyinde, ** simgesi % 5 önem düzeyinde anlamlılığı belirtmektedir. 

Tablo 2’de görüldüğü üzere logaritmik seviye değerleri durağan halde bulunmayan serilerin fark değerleri alınarak %1 seviyesinde 

durağan hale getirilmiş ve bu şekilde sahte regresyon probleminin önüne geçilmiştir. 

Johansen Eşbütünleşme Testi’ne başlamadan evvel gerçekleştirilmesi gereken önemli bir husus, uygun gecikme uzunluğunun 

belirlenmesidir. Uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesine yönelik ise Akaike Bilgi Kriteri kullanılmıştır. Maksimum gecikme 

uzunluğu 10 olarak belirlenip; birinci gecikmeden 10. gecikmeye kadar olan Akaike Bilgi Kriteri değerleri şu şekildedir; 

Tablo 2. Gecikme Uzunluklarına Göre Akaike Bilgi Kriteri Değerleri 

Gecikme Uzunluğu Akaike Bilgi Kriteri 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

-20.39199 

-20.48375 

-20.43380 

-20.56380* 

-20.51434 

-20.30634 

-20.42586 

-20.29654 

-20.19852 

-20.14119 

 

Tablo 3’te görüldüğü üzere kullanılması gereken en uygun gecikme sayısı Akaike Bilgi Kriteri değerinin mutlak değer olarak en  

büyük olduğu, 4. gecikmedir. 

Tablo 4’de çoklu ilişkilerin incelendiği Johansen eşbütünleşme testi sonuçları verilmiştir. Test sonuçları incelendiğinde hem iz 

istatistiği, hem de maksimum özdeğer istatistiği değerleri, %5 anlamlılık düzeyinde, seriler arasında uzun dönemli eşbütünleşik 

bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. 

Tablo 3. Johansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

Hipotezler Özdeğer İstatistiği İz İstatistiği %5 Kritik Değer p 

r = 0 0.512594 141.4278 40.17493 0.0000 

r = 1, r ≥ 1 0.367086 86.09108 24.27596 0.0000 

r = 2, r ≥ 2 0.345503 50.86967 12.32090 0.0000 

r = 3, r ≥ 3 0.210817 18.23029 4.129906 0.0000 

Hipotezler Özdeğer İstatistiği Maksimum Özdeğer 

İstatistiği 

%5 Kritik Değer p 

r = 0 0.512594 55.33671 24.15921 0.0000 

r = 1, r ≥ 1 0.367086 35.22142 17.79730 0.0000 

r = 2, r ≥ 2 0.345503 32.63937 11.22480 0.0000 

r = 3, r ≥ 3 0.210817 18.23029 4.129906 0.0000 
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SONUÇ 

İslami finans ön plana koyduğu etik değerler ile bu konuda hassasiyet taşıyan tasarruf sahipleri için ideal bir yatırım alanı  

olmaktadır. Faiz unsuru yerine kar-zarara katılım üzerine kurgulanmış bir yapı itibariyle, hem tarafların olası mağduriyetleri 

önlenmekte hem de varlığa dayalı bir sistem olması dolayısıyla reel ekonomiyi güçlendirici bir yapı oluşmaktadır. Konvansiyonel 

finans sisteminin inanışlarına ve değer yargılarına tezat düşen yönleri sebebiyle birikimlerini ve varlıklarını finans sistemine dahil 

etme fırsatı olmayan bireyler de, İslami finans sayesinde söz konusu bu birikimleri finansal yapı içerisine dahil ederek reel  

ekonomiyi fonlayabilmektedir. Yani İslami finans hem mikro düzeyde hem de makro düzeyde konvansiyonel finans sistemini 

tamamlayıcı bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tasarruflarını İslami finans dahilinde değerlendirmek isteyen bireylerin karşısına ise temel de iki yönlü bir seçenek çıkmaktadır. 

Bunlardan ilki mudaraba ve müşareke sözleşmeleri vasıtasıyla katılım bankalarına paralarını yatırmak; bir diğeri ise katılım 

bankacılığı ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini devam ettiren şirketlerin paylarına yatırım yapmaktır. Bu çalışma kapsamında söz 

konusu iki alternatif yatırım seçeneğinin, tasarruf sahiplerine olan getirileri arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olup, olmadığı 

araştırılmıştır. Araştırma neticesinde uzun dönemli eşbütünleşik bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bahsedildiği üzere varlığa dayalı 

bir finans sistemi olmasından, etik unsurlar dahilinde bir işleyiş devam ettirildiğinden ötürü bu denli bir ilişkinin varlığı; yani 

getiri düzeylerinin birbirinden kopma yaşamadan, optimize bir düzeyde birbiriyle bağıntılı şekilde hareket etmesi beklenen bir 

unsurdur. Gelecekte konuyla ilgili gerek İslami finans kapsamındaki çalışmalar gerekse İslami finansı konvansiyonel 

alternatifleriyle birlikte değerlendirecek çalışmalar gerçekleştirilmesi hem literatüre katkı sağlayacak hem de gelişmekte olan bu 

sistemin daha fazla gündemde olmasını sağlayacaktır. 
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2013-2019 YILLARI ARASINDA TARIMSAL ÜRÜNLERİN MALİYET-ÜRETİM-FİYAT 
KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞMELER ÜZERİNE MİKRO ÖLÇEKLİ BİR ÇALIŞMA   

 

Uğur BİLGEN1 

 

Özet 

Bilindiği üzere bir üretim sürecindeki ürünün fizibilite çalışması yaplırken dikkat edilecek husuların en başında, maliyetler 

gelmektedir. Son derece önemli bir faktör olan maliyet, üretim sürecindeki karar ağacının en önemli evresini oluşturmaktadır. 

Çalışmada ele alacağımız tarımsal üretimde katlanılan maliyet kalemleri olacaktır. Ürünün toprakla buluştuğu andan son anına 

kadar olan süreçteki maliyetler, ortalama verimleri ve ortalama satış fiyatları üzerinde analizler yapılacaktır. Değerlendirmede 

verilen yıllar aralığında; tarımsal alanlar ve bu alanların hangi ürün bazlı kullanıldığındaki değişimler, son altı yıldaki maliyet 

kalemlerindeki değişimler ve bu süreçteki ürün yelpazesindeki değişimlerin analizleri grafik ve tablolar ile gösterilecektir. 

Çalışmanın mikro ölçekli olması Manisa’nın Gördes İlçesindeki seçilen ürünler ile kısıtlı olmasından kaynaklanmaktadır. Gördes 

ilçesinin geçmişinde lokomotif ürünü olan tütünün de  Gördes İlçe Tarım Müdürlüğü ve Gördes Meslek Yüksekokulu 

Müdürlüğünce ortak yürüttüğümüz projeden elde edilen istatistiki bilgiler bu çalışmada değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler : Tarım, Maliyet, Fiyat 

Jel Kodları  : Q1, D61, E31 

 

Giriş 

Tarım sektörü, insanoğlunun gerçekleştirdiği ilk devrimlerden biridir. Göçebe hayattan yerleşik hayata geçilmesi ve toprağın 

işlenmesi ile toprak devrimi başlamıştır. Bu süreç geçmişten günümüze önemini hiç kaybetmeden şuana kadar gelmiş ve 

gelecekte de en önemli sektör olarak hayatımızda yer alacaktır. Önemli etkisi besin kaynağı olmakla birlikte çok farklı sanay ide 

işlenen ürünlerin hammaddesini de oluşturmaktadır. Literatür tarımsal konuda araştırıldığında; Dünyada ve Türkiye’de tarım 

sektörünün tarihsel gelişimie vurgu yaparak; yıllar itibari ile  milli gelir içerisinde tarım sektörünün payın, sanayi ve hizmet sektörü 

kıyaslanması yapılarak tarımsal sorunlar üzerine durulmuştur (Doğan, Arslan, & Berkman, 2015). Tarmsal ürünlerde (Domates) 

üretim fiyat ilişkini Koyck Yaklaşımı ile analizini yapmıştır (Erdal, 2006). Türkiye’nin son dönemlerindeki tarımsal ürünlerdeki 

fiyat dalgalanmarı ile tarımsal üretime çözüm önerileri sunmuştur (Önal, 2019). Tarım sektörü ile ulusal ve uluslararası birçok 

kaynağa ulaşılması mümkündür. 

Tarımsal Yapıda Demografik Hareketlilik 

İnsanoğlunu yerleşik hayata geçmesiyle emek yoğun tarım ürünleri üretilmeye başlanmıştır. Sanayi Devrimiyle birlikte emek 

faktörü kentlere doğru göç ederek demografik yapılarda büyük değiişiklikler meydana gelmiştir. Emeğin kent nüfusuna 

geçişindeki sebep gelişen teknoloji ile verimlilik ve gelirin artması etkili olmuştur (Pamuk, 2013).  Türkiye’deki nüfus bu 

kapsamda hızlı bir şekilde köyden kente göç etmiştir. Tablo 1 de Cumhuriyetin ilanından sonraki süreçte tarımsal nüfus ile 

kentsel nüfus rakamları karşılaştırılmıştır (Çetin, 2010) (Türkiye İstatistik Kurumu).  

Tablo 1. Türkiye’de Genel Nüfus ve Tarımsal Nüfus 

Sayım Yılları 
Köy ve Bucak Nüfusu 

(Tarımsal Nüfus) 

Tarımsal Nüfus Oranı 

(%) 
Kentsel Nüfus 

1927 10.342.391 75,8 3.305.879 

1935 12.355.376 76,5 3.802.642 

1940 13.474.701 75,6 4.346.249 

1960 18.895.089 68,1 8.859.731 

1975 23.478.651 58,2 16.869.068 

1990 23.146.684 41,0 33.326.351 

2016 6.143.123 7,6 73.671.748 

2018 6.337.385 7,7 75.666.497 

Kaynak: TÜİK, Nüfus İstatistikleri 2014-10-02; Bahattin Çetin Tarım Ekonomisi Kaynaklarından derlenmiştir. 

Cumhuriyetin ilan edildikten sonraki döneme bakıldığında ülkemizde nüfus yoğunluğu kırsal bölgelerde yaşamaktadır. Bu 

dönemde devlet desteğiyle yapılan ekonomik gelişme kapsamında beş yıllık kalkınma planı uygulamaya karar verilmiş ve ilk defa  

uygulanacak olan bu planda sanayi sektörünün gelişmesi üzerinde durulmuştur (Yıldız, Ilgaz, & Seferoğlu, 2010). Bu süreçten 

 
1 Öğr.Gör., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu, 05369960045 ugur.bilgen@cbu.edu.tr  
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sonra hızlı gelişen sanayi sektörü demografik yapıda önemli ölçüde değişikliğe neden olmuştur. 1927 yılında yaklaşık %75 

oranında olan tarımsal nüfus oranı 2018 yılında yaklaşık %8 seviyelerine düşmüştür.  

 

Manisa İlinin Tarım Sektörü İle İlişkisi 

İl geneli nüfusa bakıldığında yoğunluk tarım sektöründe çalışıtğı görülmektedir. Manisa ilinin yaklaşık %40’lık nüfusu tarım ile 

uğraşmaktadır (Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2018).    

Manisa İli tarımsal üretim bazlı incelendiğinde özellikle ihracat değeri yüksek olan üretimlerinde lider konumda yer almaktadır. 

Bu ürünler incelenecek olursa ülkemizde lider konumda olduğu üretim yelpazesi: üzüm üretimi, tütün üretimi, tavuk eti üretimi , 

hindi ve sofralık zeytinde birinci sıradadır (Manisa İl Tarım Müdürlüğü). Bu ürün grupları da incelendiğinde çok geniş bir 

coğrafya da üretim yapılmaktadır. Rakamsal olarak tarıma elverişli arazileri incelendiğinde bu rakam yaklaşık 5.465.600 Dekardır 

(Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2016).  

Manisa’nın Görde İlçesinde Tarımsal Üretim 

Manisa’nın Gördes ilçesi yakşalık 1450 kilometrekare yüz ölçümü, 34.498 kişilik nüfusu ile kuzeyde yer alan ilçelerinden biridir 

(Gördes Belediyesi, 2019)  

Tablo 2. Manisa İli İlçelerinin Tarım Arazilerinin Kullanımı 

İlçe Adı Tarla Sebze Meyve Nadas Tarım Arazisi 

Olup 

Kullanılmayan 

Alan 

Toplam Tarım 

Arazisi 

Ahmetli 25.749 10.422 70.702 8.313 0 115.186 

Akhisar 287.300 43.120 480.150 14.315 0 825.445 

Alaşehir 111.120 12.435 234.153 8.480 0 366.188 

Demirci 213.102 8.290 62.410 10.400 2.600 296.802 

Gölmarmara 28.007 22.700 40.738 660 0 92.105 

Gördes 224.241 7.475 41.375 35.061 0 308.152 

Kırkağaç 68.311 30.889 114.975 700 0 214.875 

Köprübaşı 95.422 1.560 47.009 5.416 10.535 159.942 

Kula 298.461 18.245 31.529 7.398 0 355.633 

Salihli 299.015 39.455 223.425 4.000 15.068 580.963 

Sarıgöl 65.983 8.172 103.178 0 0 177.333 

Saruhanlı 141.096 29.156 222.718 0 0 392.970 

Selendi 305.665 8.840 32.004 14.212 0 360.721 

Soma 117.725 19.170 73.575 2.500 5.500 218..470 

Şehzadeler 179.119 17.325 120.166 520 5.000 322.130 

Turgutlu 75.200 44.504 129.299 900 0 249.903 

Yunusemre 51.525 7.236 42.200 1.000 990 102.951 

Toplam 2.587.041 328.994 2.069.606 113.875 39.693 5.139.209 

Kaynak: (Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2018) 

.  Gördes ilçesi geçmişten günümüe tarımsal üretimde bulunmuş ve bu üretim nüfusun yaklaşık %80’nin yaşam tarzı haline 

gelmiştir. Gördes ilçesi tarım arazisi büyüklüğü açısından Manisa ilinin 7. Büyük tarım arazilerine sahip olan ilçesidir. Nüfus 

miktarı açısından incelendiğinde ilin 12. ilçesidir (T.C. Manisa Valiliği). Bu açıdan incelendiğinde Manisa’nın diğer ilçelerine göre 

daha düşük nüfusla daha yüksek araziler işlenmektedir.  

 

Gördes İlçesinin 2013-2019 Tarımsal İstatistikleri 

Gördes ilçesi geçmişten günümüze sınırları içersinde çok farklı ürün yelpazesine sahiplik yapan bir ilçedir. Kıraç ve dağlık 

arazilerinin fazla olması ve bunun yanında sulak ve verimli arazilerinin bulunması ürün çeşitliliği çok olmasına neden olmaktadır.  
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Tablo 3. Gördes İlçesinin Tarım Alanlarının Dağılımı (Dekar) 

Yıllar Tarla 

Bitkileri 

Nadas Meyve Bağ Sebze Sulu 

Tarım 

Alanı 

Kuru 

Tarım 

Alanı 

Toplam 

Tarım 

Alanı 

2013 226.052 38.500 36.300 7.500 15.500 292.852 308.352 

2014 227.093 36.564 37.195 7.500 15.500 292.852 308.352 

2015 228.561 34.916 37.375 7.500 15.500 292.852 308.352 

2016 228.561 34.916 37.375 7.500 15.500 292.852 308.352 

2017 228.561 34.941 39.375 7.500 15.500 292.852 308.352 

2018 219.851 35.851 42.775 9.475 41.800 266.352 308.352 

2019 219.851 35.851 42.775 9.475 41.800 266.352 308.352 

Kaynak: (Gördes İlçe Tarım Müdürlüğü, 2019) 

Gördes ilçesinin toplam tarım alanı 308.352 dekardır. Bu alanın büyük bir bölümü 2013-2019 yılları arasında tarla bitkileri için 

kullanılmıştır. Sonrasında meyve-bağ üretimi hemen ardından ise sebze üretimi gelmektedir. Tarla bitkilerinin büyük bir 

bölümünü tahıllar oluşturmaktadır. Meyve ağaçlarında ise zeytin ve ceviz oluşturmakta son olarak da sebze grubunda hıyar 

(turşu) ve karpuz oluşturmaktadır. Yıllar bazında tablo 3 incelendiğinde; tarla bitkilerinde azalma gözlemlenirken bu kısımdaki 

azalış, meyve ve sebze grubunda artışa neden olmuştur. Örneğin 2013 yılında ceviz üretimi 2600 dekar iken bu rakam 2019 

yılında 8600 dekara yükselmiştir. Son yıllar da Gördes ilçesinde meyvecilik üzerine bir eğilim olduğu gözlenmektedir (Gördes 

İlçe Tarım Müdürlüğü, 2019). Tarımsal üretime etki eden bir diğer unsur ise Gördes ilçesi çevresine yapılan baraj ve göletlerin 

sulu tarıma katkısıdır. Özellikle bu süreçle birlikte sebze üretiminde önemli bir ölçüde arttırmıştır.  

 

Gördes İlçesinde Üretilen Ürünlerin 2013-2019 Yılları Arasında Ortalama Verimliliği 

Gördes ilçesinde üretilen tarımsal ürünlerden incelemeye;tütün, susam, buğday, arpa, karpuz, kavun, patates, haşhaş, domates, 

fiğ, zeytin, üzüm ve salatalık ürünlerin incelemeleri yapılacaktır.  

Tablo4. 2013-2019 Yılları Arasında Seçili Ürünlerin Mak. Verim (kg/da) Mak. Fiyatları (TL/kg) 

Ürünler 2013 Yılı 

Verim(kg/da)         

Fiyat 

(TL/kg) 

2014 Yılı 

Verim(kg/da)           

Fiyat 

(TL/kg) 

2015 Yılı 

Verim(kg/da)          

Fiyat 

(TL/kg) 

2016 Yılı 

Verim(kg/da)         

Fiyat 

(TL/kg) 

2017 Yılı 

Verim(kg/da)        

Fiyat                     

(TL/kg) 

2018  Yılı 

Verim(kg/da)        

Fiyat (TL/kg) 

Tütün 120 14,6 120 15,5 120 17,2 120 20,4 130 22,5 130 20 

Susam 60 6 60 7 60 6,5 60 6 60 6,5 ---- ----- 

Buğday 450 0,63 300 0,75 320 0,75 320 0,8 320 0,8 320 0,90 

Arpa 220 0,65 300 0,75 320 0,8 320 0,75 320 0,75 320 0,90 

Karpuz 2250 0,45 2500 0,8 2500 0,5 2500 0,75 2500 0,75 5000 0,70 

Kavun 1250 0,75 1750 1 1750 1 1750 1 1750 1 3000 0,80 

Patates 3000 0,75 4250 0,75 4250 0,80 4250 0,35 ------- ------- -------- ------- 

Haşhaş 60 5,50 60 7 60 6 60 5,5 60 6 ------ ------ 

Domates 4000 2,50 4000 3 4000 2,50 4000 1,50 4000 2 5000 2,25 

Fiğ 350 0,60 350 0,6 350 0,65 350 0,65 350 0,75 400 0,74 

Kiraz 400 4,50 400 5 500 4 500 4 500 7 580 5 

Zeytin 400 5 400 6 500 6 400 6 400 7 600 4,60 

Üzüm 1500 2 1500 1,75 1500 3 1500 3 1500 4 2000 1,55 

Salatalık 2000 1,50 2000 1,50 2000 2 2000 1,5 2000 2 3000 2,20 

Kaynak: (Gördes İlçe Tarım Müdürlüğü, 2019) 

Gördes ilçesindeki ürün incelemesi yapılırken öncelikle Gördes ilçesinde en çok üretilen 14 ürün incelemeye alınmıştır. Gördes 

ilçesinin lokomotif ürünü geçmişten günümüze tütün ürünü olmuştur. Özellikle Gördes ilçesinin toprak yapısı ve yer şekilleri 

bu ürünün üretilmesini bazı bölgelerde çiftçileri mecbur bırakmıştır. Çünkü tütün üretimi gerçekten zahmetli olmasıyla birlikte 

hem maddi hem manevi maliyete çiftçiler katlanmak zorunda kalmıştır. Buğday ve arpa üretimi genellikle Gördes ilçesinde kendi 

ve hayvanlarının ihtiyaçları için üretilen ürün grubundadır. Bu ürünlerin karlılıkları hesaplanacak olduğunda neredeyse kar amaçlı 

üretilecek ürün grubunda yer almamaktadır. Fiğ ürünü özellik tarımsal desteklemede en yüksek gelir getirici ürün olması, 

hayvanların yem bitkisi olarak kullanması amacıyla üretilen bir üründür. Gördes Kirazı ne yazıkki çok fazla Türkiye piyasasına 

girmeyen direk yurt dışına ihraç olan ürün grubudur. Patates ürünü Gördes ilçesinin 2013-2015 arasında yeni trend ürünü 

olmuştur. Dekar başına yaklaşık 1000-2000 TL arasında gelir getirmesi çiftçileri cezbeden bir ürün olmuştur. Ancak bu üründe 

en büyük sıkıntı diğer ürün grupları içerisinde maliyetleri en yüksek olan üründür. Bu yüzden risk unsurunun yüksek olduğu 
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üründür. Dikkat edilecek olunursa tablo 4 de 2017 ve 2018 yıllarında patates üretimi gerçekleşmemiştir. Domates ürününde de 

2016 yılında ürün fiyatlarında yaklaışık %50’ye yakın bir fiyat düşüşü meydana gelmiştir. Bu ürünlerin yanında Gördes ilçesinde 

badem ceviz ve armut üretimde artış meydana gelmiştir. Özellikle yurt dışından yatırımcıların Gördes ilçesinden araziler alarak 

meyvecilik yapması son yıllarda Gördes ilçesinin üretim yelpazesinde değişikliğe neden olmuştur.  

Gördes’te Üretilen Ürünlerin  Maliyet Kalemlerinin Oluşturulması 

Gördes İlçe Tarım Müdürlüğü personelinden elde edilen maliyet kaynaklarının analizi yapıldığında bir ürünün tohumunun 

toprakala buluşup bu ürünün büyüyüp serpilmesi ve toplanıp satılıncaya kadar süreçteki tüm maliyet kalemleri ayrıntılı bir şekilde 

çalışılmıştır. Bu kapsamda icelendiğinde her bir ürün grubu için incelenecek maliyet kalemleri aşağıdaki gibidir.  

Giderler  

1.Sürüm- 2. Sürüm- Diskharow- Kültivatör- Tırmık- Taban Sürgü- Sedde Yapma- Çizgi Çekme- Tohum Fide Bedeli- Fide 

Dikimi (Makine)- Tohum Kapatma (Tohum Atma)- Can Suyu- Kaymak Kır_Kök.Kab.- Çapa- Belleme –Krizma- Ot Alma- 

Sulama ve İşçiliği- Zirai Mücadele- Gübre ve İşçiliği- Hasat (Makine ve Elle)- Harmana Taşıma- Batöz- Nakliye Pazarlama, 

Bilinmeyen Giderler (%10)- İdari Giderler(%3)- Zirai Serm.Faizi(%4) ve diğer giderler.  

Çalışmada ele alacağımız tüm ürün grupları için bu maliyet kalemleri tek tek hesaplanarak her bir ürünün dekardaki maliyetleri 

hesaplanmış olacaktır. Örnek hesaplama aşağıdaki tablodaki şekilde yapılmış olacak ve sadece bir örnek tablo verilip diğer 

maliyetlerin toplamları hesaplanarak rakamsal olarak ifade edilecektir.  

Tablo5. Gördes İlçesi 2015 Yılı Ürün Maliyet Föyü                               

  ÜRÜN CİNSLERİ 

GİDERLER 

  Tütün Tütün Susam Buğday Buğday Arpa Arpa 

  
 

(Sulu) (Sulu) 
 

(Sulu) 
 

1. Sürüm 40 40 40 40 40 40 40 

2. Sürüm 40 40 
     

Diskharow 
       

Kültivatör 
   

25 25 25 25 

Tırmık 
       

Taban-Sürgü 25 25 25 20 20 20 20 

Sedde Yapma 
       

Çizgi Çekme 
       

Tohum-Fide bedeli 135 135 6 15 13,5 15 13,5 

Fide dikimi (Makine) 140 140 
     

Tohum Kapatma(Atma) 
  

10 8 8 8 8 

Can Suyu 15 15 
     

Kaymak Kır-Kök Kab. 
       

Çapa 160 160 
     

Belleme-Krizma 
       

Ot Alma 
       

Kanal Karık Açma 
       

Sulama ve işçiliği 
 

25 
 

10 
 

10 
 

Zirai Müc. Ve işçiliği 95,5 95,5 
 

20,75 20,75 20,75 20,75 

Gübre ve işçiliği 31 38,75 42 62 51,2 62 51,2 

Budama 
       

Hasat(makine ve elle) 410 705 71 30 30 30 30 

Harmana taşıma 
   

10 7 10 7 

Batöz 
   

46,6 46,6 46,6 46,6 

Nakliye Pazarlama 10 11 2 10 7 10 7 

Diğer 35 50 
     

ARA TOPLAM 1136,5 1480,3 196 297,35 269,05 297,35 269,05 

Bilinmeyen  Gid.(% 10) 113,65 148,025 19,6 29,735 26,905 29,735 26,905 

İdari Giderler (% 3) 34,095 44,4075 5,88 8,9205 8,0715 8,9205 8,0715 

Zirai Serm. Faizi(% 4) 45,46 59,21 7,84 11,894 10,762 11,894 10,762 

GENEL TOPLAM 1329,7 1731,9 229,3 347,9 314,79 347,9 314,79 

Kaynak: (Gördes İlçe Tarım Müdürlüğü, 2019) 
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Gördes İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından ortak yürüttüğümüz proje kapsamında Gördes İlçesinde üretilen üürünlerin dekardaki 

kilogram cinsinden verimini, ve bu ürünün saış fiyatlarını tablo 4 ‘de ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Tablo 5’de ise her bir ürün 

için dekarda nekadar maliyete katlanılması gerektiğinin hesapları verilmiştir. Yapılacak olan çalışmada artık toplam gelir ve 

toplam maliyet rakamları hesaplanarak ürün bazlı karlılık oranları rahat bir şekilde hesaplanabilir. Tablo 5 incelendiğinde buğday 

ürünü için tek tek maliyetleri görebilmekteyiz.  

 

Sonuç 

Çalışmamızda Gördes İlçesinde üretilen farklı ürünlerin gelir ve maliyet analizleri yapılmıştır. Bu kapsam da seçilen tüm ürünler 

için; her bir ürünün derkar da kilogram başına ürün maliyetinin ne olduğu Gördes İlçe Tarım Müdürlüğü ile yapılan proje 

kapsamında çıkartılmıştır. Bununla birlikte ürünlerin dekarda ortalama verimliliği ile satış fiyatları çıkartılarak gerekli 

hesaplamalar yapılmıştır. Bu kapsam da yapılan hesaplamalarda Grafik 1 deki gibi ürün bazlı yıllar itibari ile ortalama gelir  

rakamlarına ulaşılmıştır. Grafikte bir dekarda elde edilen ortalama gelir rakamları verilmiştir.  

Grafik1. 2008-2018 Yılları Arasında Seçilmiş Ürünlerin Ortalama Gelirleri 

 

Kaynak: (Gördes İlçe Tarım Müdürlüğü, 2019) 

2008-2018 yılları arasında ürün grupları incelendiğinde haşhaş-susam-fiğ-buğday ve arpa ürünlerin yıllık getirilerinin düşük oldğu 

grafikden çıkartılacak çarpıcı sonuçlardan birisidir.Bu ürünler genellikle çiftçiler kendi ihtiyaçları için bu ürün gruplarını 

üretmekte bununla birlekte destek kalemlerinden faydalanmak ve boş arazilerinin değerlendirilmesi hususunda üretimi 

yapılmaktadır.   

Grafik 2. 2008-2018 Yılları Arasında Seçilmiş Ürünlerin Ortalama Maliyetleri 

 

Kaynak: (Gördes İlçe Tarım Müdürlüğü, 2019) 

Grafik 2 de seçilmiş ürünlerin dekardaki ortalama maliyetleri verilmiştir. Görüldüğü risk unsuru en yüksek olan ürün patates 

olarak görülmektedir. Maliyetler okadar çok yüksek ki bu üründe bazı dönemler sadece patates yetiştirien üreticiler patates birim 

fiyatlarının çok düşmesinden kaynaklı üreticiler çok yüksek zarar etmişlerdir. Üreticilerin buğday, arpa, susam ve fiğ gibi ürünlere 

yönelmesinin bir diğer sebebin de bu ürünlerin üretim maliyetlerinin düşük olması olarak değerlendirilebilir.  
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Gördes ilçesi son yıllarda çevresine yapılan barajlar ile sulama imkanlarının artmasıyla tarımsal ürün yelpazesinde de değişiklikler 

gelmeye başlamıştır. Özellikle günümüz de sulu tarıma geçilerek ihracat değeri olan ürünlerin üretilerek üreticilerimizin 

kazançlarını arttırması gerekmektedir. Bu kapsam da üreticilerin sera kurarak ürün çeşitliliğini arttırması ve meyveciliğe 

yönelmesi üretici rantını arttıracaktır. 
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KÜRTAJIN BİYOİKTİDAR KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE NÜFUS POLİTİKALARI İLE 
İNCELENMESİ 

Gamze SARITUNALI1 - Buğra ÖZER2 - Aslıhan ÖZEL ÖZER3 

 

ÖZET 

Toplumsal yapı içinde iktidar kavramı, ifade etmiş olduğu anlamlar çerçevesinde değişimler yaşamıştır. Tüm bu değişimler 

iktidarın kendini yeniden yaratmasıyla ilgili olmuştur. Bu noktada Foucault, modern iktidarı ele alırken kullanmış olduğu 

biyoiktidar kavramı ile iktidarı sadece devlet ve aygıtları kapsamında ele almak yerine, toplumun her alanına nüfuz eden ilişkiler 

temelinde analiz etmiştir. Biyoiktidarın hâkim olduğu tüm alanları sürekli canlı tutmayı amaçlamaktadır. Bu anlamda biyoiktidarın 

temel konularından biri nüfus politikalarıdır. Nüfus politikaları ise kendi uygulama alanını sağlık üzerinde tanımlamakta ve asıl 

hedef kitlesini de kadınlar üzerinden oluşturmaktadır. Böylece tüm modern devletler, biyoiktidar kavramı çerçevesinde nüfus 

konusunu, kadının üreme kapasitesinden yola çıkarak şekillendirmektedir. Biyoiktidar tarafından kadın bedeni ve üreme 

kapasitesi üzerine biçimlenen bu mekanizmada kadın davranışları da kamu politikaları aracılığıyla belirlenmektedir. Böylece en 

belirgin örnek, kadının bedeni üzerindeki davranışının belirlendiği kürtaj meselesi olarak verilebilir. Bu bağlamda çalışmanın 

amacı, Foucault’nun biyoiktidar kavramı ekseninde tarihsel süreç içerisinde yapılmış nüfus politikaları ve kürtaj meselesini 

inceleyip, kadın davranışlarını düzenleyen sağlık politikalarını analiz etmektir. 

Anahtar Kelimeler: Biyoiktidar, Kadın, Nüfus, Sağlık Politikaları Kürtaj 

JEL Kodları:Z00, H00, 

 

 

AN ANALYSIS OF ABORTION POLICIES WITHIN THE CONCEPT “BIOPOWER” ALONG WITH 

DEMOGRAPHIC POLICIES PURSUED 

ABSTRACT 

Within the social structure, the concept of power has changed within the framework of its meanings. All these changes are 

about the recreation of power. At this point Foucault, with the concept of biopower, analyzed power on the basis of relations 

that permeate all spheres of society, rather than simply dealing with the state and its apparatus. It aims to keep alive all areas 

where biopower dominates. In this sense, one of the main issues of biopower is population policies. Population policies, on the 

other hand, define their field of application on health and their main target group is women. Thus, all modern states, within the 

framework of the concept of biopower, shape the issue of population based on the reproductive capacity of women. In this 

mechanism shaped by the biopower on the female body and reproductive capacity, women's behavior is also determined 

through public policies. Thus, the most distinct example can be given as a matter of abortion, in which a woman's behavior on 

her body is determined. In this context, the aim of the study is to examine the population policies and abortion issues made in 

the historical process in the axis of Foucault's concept of biopower and to analyze health policies that regulate women's 

behaviors. 

Key words: Biopower, Woman, Population, Health Policies, Abortion 

JEL Codes: Z00, H00, 

 

GİRİŞ 

Tarihsel süreç içinde kadın ve kadın bedeni sürekli denetim altında tutulmuştur. Kadınların toplumdaki statüsünü ve sağlığını 

belirleyen nedenlerin kökeni ataerkil sisteme dayanmaktadır. Eğitim, iş yaşamı, toplumun kültürü ve yaşanan coğrafi bölge de 

bu ataerkil sistem içinde kadını kimlik, cinsiyet ve yaşayış tarzı çerçevesinde dar kalıplara sokmaktadır. Neoliberal politikaların 

ortaya çıkışıyla sağlık ve sosyal politikalar kadının toplumdaki bu dezavantajlı konumlarını düzeltmek amaçlı faaliyetler yürütse 

de kadınlar hala var olan sistem içinde hem kendi kimlik oluşumları için hem de toplumsal yapıda var olma süreçleri inşası için 

çaba sarf etmektedir. Neoliberal politikalar kimi noktalarda oluşturduğu sağlık ve sosyal politikalar çerçevesinde kadın bedenini, 

emeğini ve kimliğini denetim altına almaktadır. 

Kadını denetim altına alan sistem iktidar olgusuyla kendini var etmektedir. Bununla birlikte kadının bedenini denetim altına alan 

sistem ise Foucault’nun geliştirmiş olduğu biyoiktidar kavramı olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de ve Dünya’da gündemde 

sıklıkla yer bulan kürtaj meselesi de biyoiktidar kavramı perspektifinden açıklanabilmektedir. Kadınların bedeni üzerinde kurulan 

 
1 Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Öğrencisi, saritunaligamze@gmail.com, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 
2 Doç. Dr., bugraozer@gmail.com, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 
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bu hâkimiyet kadının özelinden çıkması ve kamusal alana aktarılması durumunda kürtaj gibi kadın bedenini denetim altına alan 

pek çok yasal düzenlemelerde şekillenmektedir.   

Bu bağlamda çalışmanın amacı Foucault’nun ortaya çıkardığı biyoiktidar kavramı ekseninde tarihsel süreç içerisinde yapılmış 

nüfus politikaları ve kürtaj meselesini inceleyip analiz etmektir. 

KAVRAMLAR: BİYOİKTİDAR VE NÜFUS POLİTİKALARI 

Geçmişten günümüze yaşadığımız toplum içinde var olan iktidar yapıları farklı alanlarda, zamanlarda, farklı ideolojilerde ve farklı 

kişilerde sistemleşmiştir. İktidar yapılarının çeşitliliği, başta birey olmak üzere aileyi ve geri kalan tüm kurumları etkisi altına 

almaktadır. Bu iktidar yapısını anlamak iktidarın yayıldığı alanları incelemekten geçmektedir. İnsanoğlu, tarihsel süreç içinde 

mağaralardan köylere, köylerden kasabalara, kasabalardan şehirlere ve şehirlerden ulus devlet yapılarına evirilen bir sistemi 

oluşturmuştur. Bu sistem içinde var olan insan toplulukları küçük gruplardan büyük gruplara doğru genişledikçe, yönetim 

şekillerini de etkilemişlerdir. Böylece, devlet modellerinin değişimi, iktidarın değişimini de beraberinde getirmiştir. Herhangi bir 

devlet içinde var olan iktidarın ne olduğu, ne ifade ettiği ve neleri dayattığı incelemesi zor bir konu olmaktadır. Bu süreçte ortaya 

çıkan ulus devlet yapılarının, farklı milletleri bir araya getirip devleti oluşturmasıyla, kendi içindeki kimlikleri, cinsel kimlikleri 

aynı zamanda ırkları kontrol altında tutması gerekmiştir (Demiral, 2017: 12).  

Bu noktada ilk olarak karşımıza Micheal Foucault’nun,  “Cinselliğin Tarihi” adlı kitabında ele aldığı “biyoiktidar” kavramı 

çıkmaktadır. İktidar olan toplumun değişimini gerçekleştirebildiği tüm yönetim araçlarını elinde bulundurmaktadır. Biyoiktidar, 

yasalar, devlet organları, örf adetler, aile kurumu, hastane, hapishane, okul gibi devlete bağlı organlar iktidar aracılığıyla 

pekiştirilmektedir. Böylece biyoiktidar kavramının toplumsal yapıda hayatları şekillendiren önemli bir etkiye sahip olduğu 

görülmektedir. Bireyin kararlarını özgür bir şekilde aldığı düşünülen bu sistemde aslında görünmeyen güç bireye fark ettirmeden 

bireyi yönetir. Bu durum George Orwell’ın “1984” isimli romanında, Büyük Bilader’in her şeyi izlemesi ve gözetlemesiyle 

benzerlik göstermektedir. Bunun yanında bir diğer önemli kurgu ise Jeremy Bentham’ın Panoptikon tasarımıdır. Çember 

şeklindeki mimari yapı içinde hücrelerin bulunduğu ve tam ortasında bir gözetleme kulesi yer alan bu yapı, gözetleyeni 

görülmeyen bir gözetleme ve gözetlenme yapısıdır. Bu tasarım biyoiktidar kavramıyla açıklanabilen yeni bir ceza yöntemidir. 

Foucault, bu ceza sistemi içinde tabii kılınan, kullanılan bu bedenlerin itaatkâr bedenler olduğunu vurgulamaktadır (Foucault, 

Çev: Kılıçbay, 1992: 196). Bedenin itaatkâr oluşu hapishane ve klinik gibi kurumlar aracılığıyla denetim altına alınmakta ve beden 

sürekli canlı tutulmaya çalışılmaktadır. Çünkü iktidar bedeni ne kadar canlı tutabilirse o kadar denetimi altına alabilecektir. Bu 

noktada ölüm de doğal bir sonuçla gerçekleşmediği sürece günah sayılmıştır. On sekizinci yüzyıl sonlarına doğru iktidar beden 

ilişkisinin iktidar-makineden, iktidar-biyolojik beden olarak kendini yeniden biçimlendirmiştir (Demiral, 2017: 10). Böylece 

Foucault, biyoiktidar kavramı ile dönemin felsefesi içinde iktidar ve beden kavramını sorgulamaya başlamıştır. Beden üzerine 

tahakküm kurulabilen en belirgin nokta bireyin cinselliği olmuştur. İktidar, üreme, evlilik, cinsellik gibi terimleri daha sık 

kullanmaya başlamıştır. Böylece beden, cinsellik noktasında sınırlandırılmış ve baskı altına alınmıştır. Bu bağlamda biyoiktidar 

kavramı, beden politikaları ve nüfusun kontrol edilmesi gibi hâkimiyet alanlarında, günümüz ulus devletlerinin iktidarı 

düzenleme pratiklerini içermektedir. Çünkü biyoiktidar, günümüz ulus devletlerinin dönüşen iktidar yapısı ve algısının bir 

sonucudur. 

Kapitalist üretim biçimlerinde bedenin yönetilmesi, biyoiktidar kavramı bağlamında, bedenin terbiye edilerek verimli bir şekilde 

kullanılmasını sağlarken aynı zamanda doğum, ölüm ve sağlık gibi süreçlerin de hâkimiyet altına alındığını göstermektedir. Bu  

iki boyut, Foucault tarafından bedenin anatomo-politiği ve biyopolitiği şeklinde tanımlanmaktadır. Foucault’nun analiz ettiği bu 

kavramlar, bedenin terbiyesi, disipline edilmesi ve gözetimi noktasında normalize edilmiş, sağlıklı ve itaatkâr bedenlerin 

oluşturulması amacı taşımaktadır. Bununla birlikte beden kategorisinin bir alt başlığı olan kadın bedeni de iktidarın odağında 

bulunan ve iktidara itaat etmesi gereken bir anlayışla biçimlenmektedir. Tarihsel bağlam içinde kadın, fiziksel, cinsel, toplumsal 

ve sosyal açıdan “zayıf” yapıda kodlanmıştır. Bu noktada mevcut eril tahakküm biçimleri, sömüren-sömürülen ikiliğinden 

kaynaklı, kadın bedeni üzerinde söz söyleme hakkına sahip olup, hegemonik üstünlük sağlamaktadır. Böylece biyolojik anlamda 

kadın bedeni, politik anlamda iktidar yapılarınca denetim altında tutulmaktadır. 

Nüfus, kendilerine belirli bir kara parçası belirleyip o sınırlar dâhilinde günümüze kadar gelebilen, bundan sonra da varlıklarını 

sürdürebilecekleri kesinleşen bir yaşayan insanlar topluluğu olarak tarif edilebilir. Nüfus, tüm dünyada dikkatleri sürekli üzerinde 

bulunduran bir konudur. Nüfus, bir ülkenin askeri, ekonomi, siyasi ve sosyal alanlarını çok yönlü bir şekilde etkilemektedir. 

Dünya genelinde nüfus olgusu sürekli değişim göstermektedir. Bu değişimin sebepleri, doğumlar, ölümler, göçler ve doğal 

faktörler olarak belirlenebilmektedir. Tarihsel süreç içinde gerçekleşen savaşlar, salgın hastalıklar, kıtlık, doğal afetler gibi pek 

çok unsur neticesinde nüfusun azalışı devletleri tedirgin etmiş, devletler de bu azalışın önüne geçmek amacıyla askeri, siyasi, 

ekonomik, sosyal gerekçeler öne sürerek nüfusu artırmaya yönelik politikalar yapmışlardır. Bunun tam tersi olarak, artan nüfusun 

gıda başta olmak üzere ekonomi, eğitim, çevre ve sosyal alanlarda negatif etkiler yaratması ve pek çok problemi beraberinde  

getirmesi sonucu devletler, nüfusu azaltmaya yönelik politikalar yürütmüşlerdir. Böylece bu değişimlerin nüfusun niceliğini ve 

niteliğini etkilemesi ve devletlerin nüfuslarına yönelik artış ya da azalış politikaları yürütmesi nüfus politikası kavramını  

oluşturmuştur. En geniş anlamıyla nüfus politikası, devletin yasama ve yürütme organının, nüfus alanında ülke çıkarlarını 

korumak amacıyla, nüfusun büyüklüğünü, yapısını ve dağılımını etkileyecek şekilde almış olduğu ya da alacağı tedbirler 

bütünüdür. Bu tanım kapsamında dünyada uygulanan üç çeşit nüfus politikası şekli vardır.  
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Bunlardan ilki, nüfus artış hızını artırmaya yönelik uygulanan “pronatalist” politikadır. Tarih boyunca yeryüzüne hâkim olmak 

isteyen insanlar sayısal oranlarını artırmak için üremeyi artırmaya çalışmışlardır. Nüfus artışının soysal alanda aile ve ekonomik 

alanda üretimin devamlılığını sağlama tezinden yola çıkan toplumlarda aslında en temel nüfus artırma çalışmalarının amacı 

uluslararası alanda askeri üstünlük kurma çabasının bir sonucudur. Bununla birlikte, nüfusun askeri, siyasi ve ekonomik bir güç 

olarak kabul edilmesi de insan gücünün artırılması gerektiğini savunmaktadır. Böylece ekonomik alanda mal ve hizmet üretiminin 

artacağı ve ülkelerin refah seviyelerinin yükseleceği düşünülmektedir. Son zamanlarda doğum oranlarının azalması, nüfusun 

dinamik özelliğini kaybetmesi sonucu iş gücü ve askeri gücün de azalacağı dolayısıyla geleceğin tehlikeye gireceği görüşü 

hâkimdir. Bu bağlamda, pronatalist politikalar günümüzde sık sık uygulanmaya başlanmıştır. 

Bir diğer politika ise nüfus artış hızını düşürmeye yönelik olan, “antinatalist” politikadır. Nüfus artışını önlemek isteyenlere göre, 

nüfus artışının fazla oluşu pek çok ekonomik, sosyo-politik ve çevresel sorunlara neden olmaktadır. Ekonomik anlamda, 

nüfusun artışıyla birlikte sermaye birikiminin sağlanamaması işsizlik sorununu ortaya çıkaracaktır. Bununla birlikte Robert 

Thomas Malthus’a göre, nüfus artışı içinde bulunduğu topluma zarar vermektedir çünkü aşırı nüfus artışı ile birlikte toplumdaki 

fakirliğin nedeni besin üretiminin gittikçe artan nüfusa yetmemesidir (Oktay, 2013: 35). Buna ek olarak nüfus artış hızını 

yavaşlatmaya dair alınan önlemlerden en önemlileri de gebeliği ve doğumu önlemeye, doğum sonrası nüfusu azaltmaya yönelik 

olanlardır. Bu durumda, gebeliğin önlenmesi kadın bedeni üzerinden yürütülen bir nüfus politikası olmaktadır.  

Üçüncü ve son nüfus politikası ise nüfusun niceliğini ve niteliğini iyileştirmeye yöneliktir. Bu politikanın amacı nüfusun 

miktarının ve büyüklüğünün yanında; ekonomik, sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda kalitesinin yükseltilmesine yöneliktir. Tarihsel 

bağlamda nadir görülen bir politikadır. Nüfusun kalitesinin iyileştirilmesi çoğunlukla ekonominin gelişimine, refah ve gelir 

düzeyine bağlı olmaktadır. 

NÜFUS POLİTİKALARI VE KÜRTAJIN KADIN BEDENİ ÜZERİNDEKİ BİYOİKTİDARI 

1980’lerle birlikte küreselleşmenin ortaya çıkışı ve neoliberal politikaların uygulanmaya başlanması dünya sisteminde ülke 

politikalarının belirleyici unsuru olmuştur. Türkiye de bu dönem içinde çeşitli kamu politikaları yapım sürecine girmiştir. Kamu 

hizmetlerinde gelişim gösteren önemli bir politika sağlık temelinde ortaya çıkmıştır. Sağlık politikaları çerçevesinde yapılan 

düzenlemelerin kadın sağlığı ve kadın bedeni üzerinden hareket etmesi bu alanda üzerinde çok durulan bir nokta olmuştur. 

Kadın sağlığı ile ifade edilen çoğunlukla kadının üreme sağlığı ya da cinsel sağlığıdır. Kadınların sosyal yaşamda üzerlerine  

yüklenmiş toplumsal ve bireysel rolleri, hareket ve davranışlarının belirlenmesi faktörünü de ortaya koymaktadır. Bununla birlikte 

devletlerin kendi menfaatleri doğrultusunda oluşturdukları politikalar da kadın üzerine denetim kuran ve kadın davranışlarını 

belirleyen bir güce sahip olmuştur. Bu politikalardan en önemlileri ülkenin nüfusu üzerine yapılan politikalar, bunun bir çıktısı 

olarak kabul edilen kürtaj uygulamalarıdır. 

Devletler egemenlik kurdukları alanların demografik yapılarını belirleyen ve denetleyen politikalar üreterek, nüfus artış ve 

azalışının değişim ve dönüşümlerini gerçekleştirmektedir. Geleneksel iktidar yapılarının beden üzerinden politikalar üretmesi, 

Foucault’nun biyoiktidar kavramıyla değişime uğradığını göstermektedir. Biyoiktidar, geniş halk kitlelerinin sağlığının yanında 

bireylerin bedenleri üzerinden üretilen tüm kamu sağlığı politikalarının zihinsel arka planıdır. Dünya üzerinde hemen her ülke 

biyoiktidar kavramı çerçevesinde kendi sağlık politikalarını benimserler. Nüfus düzenlemeleri çoğunlukla nüfusun azaltılmasına 

veya artırılmasına yönelik tedbirler mevcut iktidarın sistemleştirdiği beden politikaları tarafından yürütülür. İktidarın nüfusun 

yanında, kadın bedeni üzerinde biyolojik alanda gücünü gösterebildiği önemli bir alan kürtaj olmuştur. 

Kürtaja ilişkin hukuki düzenlemelerin yapılması ilk olarak cezai yaptırımlar sonucu ortaya koymuştur. Bu anlamda kürtaj, kadın 

üzerinde bir suç olarak kabul edilmiştir. Bu noktada kadının doğurganlığı denetim altına alınmıştır. Buna rağmen uzun yıllardan 

beri kadın, üreme bağımsızlığı ve doğum kontrolüne yönelik kendi kararlarını verebilme mücadelesi yürütmüştür. Türkiye’de de 

kadınlar “benim bedenim benim kararım” sloganıyla bu mücadeleyi benimsemişlerdir. Biyoiktidar kavramı ile iktidarın, kişi 

yaşamının her alanına hâkim olabileceği ve beden üzerinde her türlü kararı alabileceğinin bilindiği günümüz 21. Yüzyıl 

dünyasında, kadınların kendileri hakkında, kendi bedenleri üzerinde verecekleri kararlar sürekli denetim altında tutulmaktadır.  

SONUÇ 

İncelenen veriler neticesinde görülmektedir ki, nüfus politikalarının içinde yer alan kürtaj meselesi kadın bedeni üzerinde 

denetim kuran biyoiktidar mekanizmasına sıkı sıkıya bağlıdır. İktidarın isteği ile mevcut zihniyet kadınların kendi bedenleri 

üzerindeki hâkimiyetine engel olmaktadır. Foucault’nun da belirttiği gibi biyoiktidar, özel alana ait olan bireyin kendi bedeni 

üzerine vereceği kararların, kamusal alana sızması ve karar mekanizmasının değiştiğini gözler önüne sermektedir. Bu bağlamda 

Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de uygulanan nüfus politikaları, kadınların kaç çocuk doğuracağına, doğurması gerektiğine ya 

da doğurmaması gerektiğine odaklanıp kadının fikrini arka plana atmaktadır. Böylece toplumda kadının hâkimiyet altına alındığı 

bir diğer nokta da nüfus politikalarına bağlı olan kürtaj meselesi olmuştur. Kürtaj meselesi Foucault’nun biyoiktidar kavramına 

bağlı bir durumdur. Sistemde var olan iktidar, kendi çıkarları ve uyguladığı politikaları doğrultusunda kadın bedeni üzerinden 

denetimini sağlamaktadır. Bu durumda, kadın ve kadının bedeni biyoiktidar tarafından yönetilmektedir. Nüfus politikaları 

düzenlenirken hiçbir şekilde kadının isteği dikkate alınmadan politikalar üretilir ve yürütülür. Kürtaj da bu politikalar kapsamında 

kadın bedeni üzerine verilen kararların meşru bir biçimde uygulandığı yöntem olarak belirlenmiştir. 
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ASUR KRAL YILLIKLARINDA TARİH YAZIM ANLAYIŞININ GELENEKSELLEŞMESİ 

Ercüment yıldırım1 

 

Özet 

Asur krallarının övünmek ve Tanrı Asur’a başarılarını iletmek için kullandıkları yıllıklarda Asurlu katipler tarafından geliştirilmiş 

bir yazım anlayışı mevcuttur. Günümüzde kronik adı verilen ve olayların belirli bir kronoloji ile yazılmış olduğu tarihsel yazım 

geleneğinin en gelişmiş örnekleri olan Asur yıllıkları, bir kralın hakimiyet dönemi ile sınırlı tutulmuştur. Asur yıllıklarının giriş 

bölümünde yıllığı yazdıran kral ile onun babasına ve dedesine atıfta bulunulması bu yıllıkların tarihlendirilmesinde önemli bir 

kolaylık sağlamıştır. Bu çalışma, Asur kral yıllarının tarihsel yazım geleneğinin oluşmasını açıklayarak bu yazım geleneğinin 

oluşmasına etki eden faktörlerin ortaya koyması amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Asur, Tanrısal Seçilmişlik, Asurnasirpal, Tanrı Enlil. 

Jel Kodları  : B00. 

 

BECOME A TRADITION OF HISTORICAL WRITTEN CONCEPT IN ASSYRIAN KING ANNUALS 

Abstract 

In annuals that the Assyrian kings used to boast and convey to God Assyrians their success, there was a sense of writing 

developed by Assyrian clerics. Assyrian annuals, which are the most advanced examples of historical writing that are now called 

chronic and written with a certain chronology, are confined to a king's domination. The king, who indite the yearbook and refer 

to his father and grandfather at the entrance of the Assyrian yearbook, provided an important convenience in the dated years. 

This study aims to reveal the factors affecting the formation of this writing tradition by explaining the formation of the historical 

writing tradition of the Assyrian king ages. 

Key Words: Assyria, Divine Chosenness, Assurnasirpal, God Enlil 

 

1. Giriş 

Eskiçağ toplumlarında kralların icraatlarını kayıt altına aldırması geleneksel bir uygulamadır. Bu uygulamada tanrılar tarafından 

yeryüzünü yönetmek için seçilmiş olan kralın temel amacının başarılarını tanrılara bildirme olduğu iddia edilmektedir. Eskiçağ 

toplumları içerisinde Kral Yıllıklarını en düzenli ve gelenekselleşmiş bir yazım anlayışı ile kaydedenlerin ise Asurlular olduğu 

tartışılmazdır (Hoskisson, 2012: 65; Winter, 1981: 2 – 38). Gelenekselleşmiş bir Asur yıllığı, Tanrı Asur’un yüceltilmesi, yıllığı 

yazdıran kralı toplumun içerisinden seçerek yüceltmesi ve kralın unvanları ile tanrısal özelliklerini sıralamasıyla başlamıştır. 

Sonrasında tanrılar tarafından seçilerek güçlendirilen kralın diğer toplumlar üzerine yapmış olduğu seferler hakkında bilgi 

verilmiştir. Bu seferler esnasında kralların gittiği ülkelerin isimleriyle beraber savaştığı uluslar ve krallarının da isimleri açıkça 

zikredilmiştir. Bu durum Asur kral yıllıklarını sadece Asur tarihi için bir kaynak olmanın ötesinde komşu toplumlar hakkında da 

bilgi alınabilen bir tarihi metne dönüşmüştür (Tertel, 2011: 67 – 70; Van de Mieroop, 2015: 191; Morris & Scheidel, 2009: 47 – 

48). Asur kralları ele geçirdikleri bölgelerden aldıkları köle sayılarını ve ganimet içeriklerini de açık şekilde kaydettirmiş olup bu 

durum sefere gidilen bölge hakkında daha geniş bilgi almamızı sağlamaktadır. Bütün bunların yanı sıra Asur yıllıklarından 

kralların, önceki kralların ulaşamadığı topraklara ulaşmayı büyük övünç vesilesi saydıklarını da öğrenmekteyiz. Asur kral yıllıkları 

sadece başarıların sayıldığı bir tarihsel metin olmayıp Asur topraklarındaki kuraklık ve salgın hastalıklar hakkında da bilgiler 

vermektedir. Yıllıkların son bölümü ise kralların tanrılara şükranlarını sunmasına ayrılmıştır. Asur Devleti bir şehir devleti 

hüviyetinden sıyrılıp Mısır topraklarından Doğu Anadolu’ya kadar uzanan bir emperyal yönetim haline dönüştükçe kayıt tutma 

zorunluluğu artmış ve başkent Asur’da yüzlerce katipten oluşan bir topluluk oluşmuştur. Sonraki asırlarda katipler topluluğunun 

bürokrasi sınıfı haline dönüşmesiyle Asur Devlet yönetiminde oluşan gelenekselleşmenin bir sonucu olarak Asur kral yıllıkları 

olarak isimlendirilen metinler de bütünsellik göstermeye başlamıştır (Barjamovic, 2012: 43 – 44; Pecirkova, 1977: 211 – 228; 

Postgate, 2007: 331 – 360). 

2. Tanrısal Unvanlarının Yazımı 

Asur kralları, tarih boyunca birçok örneği bulunduğu gibi kendilerini diğer kralların üzerindeki bir konuma yerleştirmek ve 

yönettiklerinden ayrılmak için unvanlar kullanmıştır. Bu unvanların bir kısmı kralların yeryüzünde sahip oldukları güçleri ilan 

etmek için kullanılırken büyük kısmı tanrılara olan yakınlıklarını belirtmek için seçilmiştir. Asur krallarının tanrısal olmayan 

unvanlarının başında, “Güçlü Kral”, “Evrenin Kralı”, “Dünyanın Dört Yönünün Kralı”, Kralların Kralı”, “Çoban” gelmektedir. 

Bu unvanların birçoğunun atıfta bulunduğu hakimiyet kaynağı açık olmasına rağmen Ön Asya toplumlarının bir kısmında 

kullanılan “Çoban” unvanı yönettiklerini çobanın sürüsünü idare ettiği gibi yönettiğini açıklamasından dolayı önemlidir. Asur 

 
1 Doç. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü 0344 300 1509 – 
neshali@gmail.com 
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kralları, yönetimsel unvanlarının ötesinde tanrısal unvanlarını yıllıklarında daha güçlü şekilde vurgulamışlardır (Porter, 1993: 98 

– 98; De Odorico, 1995; Parker, 2011: 357 – 386; Liverani, 1979: 297 – 319; Grayson, 1995: 85 – 98.).  

“Tanrı Asur, büyük efendi, tüm tanrıları mükemmel şekilde yöneten yüce efendi, (Kral I. Tiglath Pileser’in) asasının ve tacının bağışçısı, egemenliğinin 

sürdürücüsü; Tanrı Enlil, efendi, Anunnaki’deki tanrıların kralı, tanrıların babası, ülkelerin efendisi; Tanrı Sin, bilge olan, ayın efendisi, yüce 

hilal; Tanrı Şamaş, gökyüzünün ve yeraltının hakimi, düşmanların ihanetini bilen, kötülükleri açığa çıkaran; Tanrı Adad, kahraman, düşman 

ülkelerine saldıran, dağlara ve denizlere (hükmeden); Tanrı Ninurta, yiğit (savaşlarda kahraman), suçluların ve düşmanların katili, kalplerin 

arzularını yerine getiren, Tanrıça İştar, tanrılar arasında öne çıkan, savaşın sahibesi, savaşları süsleyen, Büyük Tanrılar, gökyüzünün ve yeraltının 

yöneticileri, Tiglath Pileser’in hakimiyetini büyük kıldılar.” (Grayson, 1991: 12 – 13) 

I. Tiglath Pileser’in yıllığından alınmış olan metinde, Kral, kullandığı tanrısal unvanları yazdırmadan önce Asur’da en fazla 

tapınım gören ve kendisi için özel yeri bulunan tanrıları anarak, onları övmüştür. Bu tanrıların başında, yönetime ve kraliyet 

şehrine ismini veren Tanrı Asur gelmekte olup onun tüm tanrıları yönettiği açık şekilde belirtilmiştir. Tanrı Asur’un diğer tanrılar 

üzerindeki yönetme gücüne nispetle Asur kralları da yeryüzünde yaşayan insanları yönetmek için yine Tanrı Asur tarafından 

görevlendirilmiştir. Metinde yer aldığı üzere Tanrı Asur bu görevlendirmenin belirteci olarak Asur krallarına asa ile taç bağışlamış, 

egemenliklerinin sürmesini sağlayacağını vaat etmiştir. Bu anlatımdan yola çıkarak Asur krallarının kendi meşruiyetlerini Tanrı 

Asur’un varlığıyla sağlamış oldukları kabul edilse dahi diğer tanrılar da ihmal edilmemiştir. Özellikle Mezopotamya toplumlarının 

tamamında büyük saygı gören Tanrı Enlil, ülkelerin efendisi olarak yüceltilmiş ve Asur kralları yönettikleri Mezopotamya 

coğrafyasındaki insanların itaatlerini Tanrı Enlil vasıtasıyla sağlamışlardır. Metnin devamında Tanrı Sin, Şamaş, Adad, Ninurta 

ve İştar yüceltilen unvanlarıyla zikredilmiş ve bu büyük tanrıların I. Tiglath Pileser’i kral olarak seçtikleri açıklanmıştır. Asur’daki 

kral yıllıklarında gelenekselleşmiş bir yazım biçimi olan tanrılara methiye Tanrı Asur ile başlatılıp sonrasında diğer büyük tanrılar 

ile sürdürülürken yeryüzündeki her şeyin sahibi olan bu tanrıların kralı seçmesine vurgu yapmak öncelikli amaç olmuştur 

(Holloway, 2002: 72 - 76; Gökçek, 2015: 111 – 119; Bedford, 2009: 34 – 36; Pongratz-Leisten, 2015: 225 – 228). 

“Tiglath Pileser, sevilen prens, seçilmiş olan (kral), özenli çoban, kalbinin azmiyle onu (Tiglath Pileser’i) seçtiler, onun başının üzerine yüce tacı 

koydular, Tanrı Enlil’in toprakları üzerinde (Tiglath Pileser’in) hakimiyetini kurdu, (tanrılar) ona liderlik, üstünlük ve yiğitlik verdiler, sonsuza 

dek onun kaderini egemenliğinin sahibi yaptılar ve onun soyunun kaderini Ehursagkurkurra (tapınağına) hizmetkar kıldılar.” (Grayson, 1991: 

12 – 13) 

I. Tiglath Pileser’in yıllığının devamında ise tanrılar tarafından seçilmiş olan kralın yüceltilmesi ve tanrısal unvanlarının 

açıklanmasına yer verilmiştir. Bu bölümde I. Tiglath Pileser’in tanrıların sevdiği bir vekil olduğu, kral olarak seçildiği, halkını 

başarıyla yöneten bir çoban olduğu, ülkedeki hakimiyetini tanrıların kurduğu, başındaki tacın tanrılar tarafından verildiği, 

tanrıların liderlik, üstünlük ve yiğitlik gibi erdemler bahşettiği ile hakimiyetinin sonsuza kadar sürmesini diledikleri açıklanmıştır. 

Asur kral yıllıklarında kralın tanrıların isteğiyle neden kral olduğunun açıklandığı bu bölümde bir yandan kral kutsallaştırı lırken 

diğer yandan seçilen kral dışındakilerin neden kral olamayacağı anlatılmaktadır. Eskiçağ Ön Asya toplumlarında, yönetilenlerin 

tanrıların isteklerini yerine getirmek kadar önemli bir diğer yükümlülüğü krala itaattir. Asur kral yıllıklarında krala itaatin tanrısal 

gerekçelerinin verildiği bu bölümde kralların sahip olduğu kutsiyetler ona itaatin gerekçelerini ortaya koymaktadır (Liverani, 

2017: 534 – 546; Karlsson, 2016: 204 – 205).  

“Salmanasar (III) bütün insanların kralı, Tanrı Asur’un vekili, güçlü kral, Asur Kralı, dünyanın dört yönünün kralı, bütün insanların güneşi, 

tüm ülkelerin yöneticisi, Tanrı Enlil’in seçtiği, Tanrı Asur’un atadığı (…) Tanrı Asur ve Şamaş tarafından desteklenen, müttefiki tanrılar olan, 

yukarı denizden aşağı denize kadar olan tüm bölgelerin idarecisi.” (Grayson, 1996: 7 – 8) 

I. Tiglath Pileser’den yaklaşık üç yüz yıl sonra Asur Kralı olan III. Salmanasar’ın yıllığının giriş kısmından alınmış olan metin 

Asur Kral Yıllıklarının yazım üslubunun küçük farklara rağmen değişmemiş olduğunu göstermesi açısından önemlidir. III. 

Salmanasar’ın yıllığında I. Tiglath Pileser’inkine kıyasla daha az sayıdaki tanrıya yakınlık belirtilmesine rağmen Tanrılar Asur ve 

Enlil sahip olduğu güçlü konumu korumaktadır. Ayrıca Asur kralları hala kendilerini Tanrı Enlil’in seçtiğini ileri sürmekte ve 

Tanrı Asur’un onayıyla krallık yaptıklarını açıklamaktadırlar. Bu iki örnek dışında benzer yazım üslubuna sahip yüzlerce yıllıkta 

kralların tanrılara yakınlığı ve tanrısal unvanları metinlerin giriş bölümünde herhangi bir kısaltma yapılmadan verilmektedir . Bu 

durumun temelde bir dini gereklilik olduğu bilinse dahi yıllıkları yazan katiplerin oluşturduğu ve sonrakilere miras bıraktığı 

gelenek olduğu kabul edilmektedir. Döneminin en güçlü devlet yapısına sahip olan Asur’un geçmişten gelen gücünü sonraki 

dönemlere aktarmak için oluşturduğu geleneksel yönetim anlayışının bir parçasını oluşturan yıllıkların bu bölümü Asur’daki 

inancın krallık üzerindeki etkisini de açık şekilde göstermektedir (Ponchia, 2007: 123 – 43; Pekşen, 2018b: 549 – 565). 

3. Sefer Güzergahlarının Yazımı 

Asur krallarının yazdırdıkları yıllıklarda gelenekselleşen bir diğer yazım üslubu ise sefer güzergahlarının açıklanmasıdır. Tanrı 

Asur adına ve onun isteği ile sefere çıktıklarını ilan eden krallar, kraliyet kenti olan Asur’dan çıkışı ile başladıkları seferlerinde 

düşman kentleri isimleriyle anarken bazı metinlerde bu kentlerin uzaklıklarını da kaydettirmişlerdir. Ayrıca Asur kralları kentten 

kente ilerlerken önceki şehirlerin konumu bilinebileceğinden sefer güzergahları hakkında yıllıklardan çıkarımlar yapılabilmektedir 

(Diakonoff, 1991: 256 – 257; Pekşen, 2018a: 307 – 332).  

“O zaman, efendim Tanrı Asur’un izniyle (adına) haraç ve vergi almak için boyun eğmiş olan Katmuhu ülkesine ilerledim (sefere çıktım). Katmuhu 

ülkesinin tamamını ele geçirdim. Onların mülklerini, değerli eşyalarını ve sahip olduklarını aldım. Onların şehirlerini yaktım, yıktım ve perişan 
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ettim. Katmuhu ülkesinde yaşayıp silahlarımın korkusundan kaçanlar Dicle Nehri’nin karşı kıyısındaki güçlü tahkimatları olan Şereşşu kentine 

sığındılar. (…) Dicle Nehri’ni geçtim ve müstahkem şehir Şereşşu’yu ele geçirdim. (…) O zaman Katmuhu ülkesine yardım için gelmiş olan 

Paph’unun ordusu ile Katmuhu ülkesinin ordusunu koyunlara yapıldığı gibi kırıp geçirdim. Dağların yükseklerinde onların asker lerinin cesetlerini 

üst üste yığarak tepeler yaptırdım. (…) Errupi denen yerde Kali-Teşup’un oğlu Kili-Teşup’u yaptığım savaşla yakalattım. (…) Onların şehirlerini 

ve onun (Kili-Teşup’un) sarayını yaktım.” (Grayson, 1991: 14 – 15)      

I. Tiglath Pileser’in yıllığından alınmış olan metinde Asur kralının günümüz Kuzey Irak ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda 

yer alan ve Katmuhu ülkesi olarak isimlendirdikleri bölgeye düzenlenen sefer ile ilgili bilgiler verilmektedir. Metinde ilk dikkat 

çeken ayrıntı Asur kralının Tanrı Asur’un isteğiyle haraç ve vergi toplamak için sefer düzenlediğini belirtmesidir. Asur kralları, 

hazinelerini güçlendirmek, ülkesinde bulunmayan değerli ürünleri yağmalamak ve devam ettirdikleri inşa faaliyetleri için işgücü 

olarak kullanılacak köleleri ele geçirmek için hemen her yıl düzenli seferlere çıkmıştır. Doğrudan Tanrı Asur’un seferle 

görevlendirdiği Asur kralları için bu seferler temelde bir kazanç kaynağı olsa dahi ilahi bir yükümlülüğün yerine getirilmesi olarak 

yönettiklerine ilan edilmiştir. Bu ilan etme sürecinde yıllıkların önemli bir rolünün olduğu kabul edilmelidir. Bu sebepten Asur 

kral yıllıklarında düzenlenen seferlerin anlatımının başlangıcında Tanrı Asur’un kralı seferle görevlendirmesi geleneksel bir 

anlatım üslubu haline getirilmiş ve krallar kazandıkları başarıları da Tanrı Asur’a atfetmişlerdir.  

Metnin devamında I. Tiglath Pileser’in Dicle Nehri’ni geçtiği vurgulanmaktadır. Dönemin şartlarında herhangi bir insan yapımı 

engelle karşılaşmayan bu nehirlerin büyük bir debi ile aktığı bilindiğinden savaş arabaları ve binlerce askerin nehirden karşıya 

geçirilmesi büyük bir organizasyon başarısıdır. Asur Kralları Dicle ve Fırat Nehirleri ile dağlar gibi büyük doğal engelleri 

aşmalarını yıllıklara kaydettirmiş ve bu başarılarını bir övünç vesilesi haline getirmişlerdir. I. Tiglath Pileser, Dicle Nehri’nin 

ötesine düzenlediği seferdeki başarılarını kendisini yücelterek anlatırken öldürdüğü düşman askerlerinin cesetlerini dağların 

tepelerine bir dağ gibi yığdırdığını anlatmıştır. Bu anlatının, başarısını abartarak aktarma isteğinden kaynaklandığı kuşkusuz 

olmasına rağmen propaganda amacı da taşıdığı bilinmektedir. Asur kralları ele geçirdikleri bölgelerin kendilerine ve dolayısıyla 

Tanrı Asur’a isyan etmemesini sağlamak için acımasız tedbirlere başvurmuş ve ele geçirdikleri bölgelerde uyguladıkları 

katliamlarla bölge insanlarını korkuya dayalı bir sistemle yönetmeye çalışmışlardır. Metnin son bölümünde ise bölgeye yardım 

için geldiği bildirilen Kili-Teşup’un yenildiği ve şehirleri ile sarayının yakıldığı bildirilmektedir. Asurluların ele geçirdiği bölgelerde 

kendilerinden önceki otoriteyi çağrıştıracak her şeyi yok ettikleri bilindiğinden Kili-Teşup’un sarayını yakmaları da sahip oldukları 

otoriteyi yerel halka ispatlamanın bir yöntemi olarak kabul etmek gerekmektedir. 

“(III) Salmanassar, tüm insanların kralı, prens, Asur’un naibi, Asur’un güçlü kralı, (…) O zaman, kraliyet tahtına asil bir şekilde 

yükseltildiğimin ilk yılında Amurru ülkesinin denizi olarak isimlendirilen Batı Denizi’ne doğru yol aldım. Yolum üzerindeki (sefer esnasında)  Bit-

Adini’nin adamı olan Ahunu’ya ait Lalatu şehrini ele geçirdim. Habinu’dan Gaunu’nun Til-Abnian’nından, Giri-Adad’ın Sarugean’ından vergi 

olarak altın gümüş, kalay, bronz, öküz koyun ve şarap aldım. (…) Fırat Nehrini geçtim. (…)  Gurgum şehrinden ayrıldıktan sonra Haiianu’nun 

şehri Lutibu şehrine, Samalite, Haiianui, Sapalulme, Bit-Adini adamı Ahunu’nun şehri Patinean, Sangara, Kargamış şehirleri birbirlerine 

güvenerek savaşa hazırlandı. Onlar savaşmak için bana saldırdı. Efendim Asur’un bana verdiği güçlü silahlarla ve benden önce ilahi sembollerin 

verdiği güç ile savaştım ve onları yendim. Onların savaşçılarını kılıçla biçtim. Onların üzerine sel gibi yağdım hendekleri onların cesetleri ile doldurdum. 

(…) Kendim için devasa bir kraliyet heykeli yaptırdım ve yaptığım kahramanlıklarımı ve zaferlerimi yazdırdım. Amanos dağlarının eteklerinde 

Saluara Nehri’nin kaynağının yakınlarına onu diktirdim.” (Grayson, 1996: 7 – 9)  

Asur Kralı III. Salmanasar’ın Yıllığından alınan ve Geç Hitit Krallıkları üzerine düzenlemiş olduğu seferi anlatan metin, 

Asurlulardaki geleneksel kral yıllıklarının en iyi korunmuş örneklerinden birini sunmaktadır. Yıllık, Asur krallarının geleneksel 

unvanlarının açıklanmasıyla başladıktan sonra seferin başlangıç tarihini III. Salmanasar’ın tahta çıkış tarihini referans alarak 

belirtmektedir. Bu tarihlendirme biçiminde, Asur krallarının tahta çıkışı milat olarak kabul edilmekte ve önceki kralların 

tarihlendirmeleri doğru şekilde saptandığında meydana gelen olayların yılı bilinebilmektedir. Asurların kullandığı bu  sistemle 

savaştığı ya da antlaştığı ulusların da kronolojileri hakkında fikir yürütülebilmektedir. Günümüz tarihçileri için büyük bir bilgi 

kaynağı olan bu tarihlendirme sistemi Kral Yıllıklarında geleneksel bir yazım biçimi haline dönüştüğünden dolayı Asur 

kronolojisini takip edebilmek çağdaşı olan diğer toplumlara göre daha kolaylaşmış ve Asur’da yaşanan olayların tarihlendirmesi 

daha kesin yapılabilmiştir (Yamada, 2000: 108 – 112). 

III. Salmanasar, yıllığının devamında seferinin güzergahı hakkında bilgi verirken “Amurru ülkesinin denizi olarak isimlendirilen 

Batı Denizi’ne doğru yol aldım” ifadesini kullanmış ve bu ifadeden hareketle Akdeniz’e ilerlediği anlaşılmıştır. Bu ilerleyişi 

esnasında güzergahı üzerinde, ele geçirdiği kentleri sıralarken, bu kentlerin krallarının da isimlerini kaydettirmiştir. III. 

Salmanasar batıya ilerleyişinde karşılaştığı en zorlu doğal engel olan Fırat Nehri’ni de aştığından bahsetmektedir. Yıllığa göre 

Asur kralının seferine karşı koymak için Fırat Nehri’nin batısında bulunan kentler bir ittifak oluşturmuş fakat III. Salmanasar, 

Tanrı Asur’un ona verdiği güçlü silahlarla düşman ordusunu yok etmiştir. III. Salmanasar’ın buradaki anlatımında kahramanlığı 

kendisine vermekten çok Tanrı Asur’un gücüne izafe etmesi, yıllıklarda savaşların tanrıların isteğiyle kazandıklarını vurgulama 

amacını ortaya çıkarmaktadır. Asur kralları, tanrılarının karşısında hadlerini bildiklerini ve onlara karşı saygı duyduklarını 

belirtmek için kazandıkları savaşlarda Tanrıların silahlarını kullandıklarına da inanmışlardır. Bu inanıştan dolayı Asur Kral 

Yıllıklarında, tanrıların isteğiyle ve onların silahlarıyla savaşların kazanıldığının ilanı geleneksel bir yazım üslubu haline gelmiştir 

(Liverani, 1988: 81 – 98).  
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III. Salmanasar’ın yıllığında dikkati çeken bir diğer yön ise kralın, yaptırdığı heykele kahramanlıklarını ve zaferlerini yazdırarak 

ele geçirdiği bölgede su kaynağı olması dolayısıyla kutsal sayılması muhtemel bir yere diktirdiğini belirtmesidir. Asur krallarının 

birçoğunun bu tarz heykelleri hem sınırlarını belirtmek hem de yönetimine aldığı insanlara yüceliğini vurgulamak için 

kullandıkları bilinmektedir. Bu heykeller ve anıtlarda da yıllıklarda kullanılan yazım üslubuna yakın bir anlatımın kullanıldığı 

görülmüştür. Bu durum Asur Kral Yıllıklarının geleneksel yazım biçiminin ulaştığı gelişmişliği göstermesi açısından önemlidir. 

Asur krallarının ele geçirdikleri bölgelere diktirdikleri bu heykel ile anıtlar, önceki kralların ulaşamadığı topraklara yeni  kralın 

ulaştığını ilan etmektedir. 

4. Ganimetlerin ve Vergilerin Yazımı 

Asur krallarının yıllıklarında yer alan gelenekselleşmiş tarih yazım biçiminin bir parçasını ise düşman gördükleri ülkelerden alınan 

ganimetlerin kayıtları oluşturmaktadır. Eskiçağ toplumlarında savaşılan bölgelerden ganimet toplamak ve toplumların temin 

edilen itaatlerine karşın vergi almak alışılagelmiş bir uygulama olmasına rağmen Asur, bu uygulamayı sistematik bir hale 

getirmiştir. Her yıl düzenli olarak sefere çıkan Asur kralları gittikleri ülkelerin yöneticilerinden hediyeler aldıkları gibi Asur’a 

başkaldıran ya da göndermesi gereken vergiyi göndermeyen ülkeleri yağmalayıp kendileri için değerli gördükleri malları 

beraberlerine ülkelerine getirmekteydi. Bu malların içerisinde canlı hayvanlar, değerli taşlarla süslenmiş ziynet eşyaları, altın ve 

gümüş gibi değerli metaller ile Asur’daki vasıfsız işgücünün büyük kısmını oluşturan köleler bulunmaktaydı. Ganimet olarak 

alınanlar içerisinde pahada ağır yükte hafif değerli eşyaların dışında kalan canlı hayvanlar ve köleler Asur’a dönüşte kendi 

kendilerini taşıdığı için Asur krallarının ganimetlerinin büyük kısmını oluşturmaktaydı.   

“Ben, (II. Tukulti-Ninurta) Mudadda'dan haraç aldım, (bu haraç) 200 koyun, 30 sığır, tahıl, saman, ekmek ve biradan (ibaretti). Ben (orada) 

bir kamp kurdum ve geceyi orada geçirdim. Aqarbanu kentine hareket ettikten sonra (önce) Surpu kentine ulaştım. (Surpu’nun yöneticisi) 

Hamataia’dan haraç aldım, (bu haraç) 200 koyun, 50 sığır, ekmek, bira tahıl ve samandan (ibarettir). Güneş tepeye ulaşınca (öğle saatlerinde) 

devam ettim. Arbatu kenti yakınında kampımı kurdum ve geceyi orada geçirdim. (Arbatu’nun yöneticisi) Haranu’dan haraç aldım, (bu haraç) 200 

koyun, 30 sığır, ekmek, bira, tahıl ve samandan (ibaretti).  (…) Ovalardan ilerleyerek Sirqu şehrine yaklaştım. Sirqu şehrinin bir adamı olan 

Mudadda’dan haraç aldım, (bu haraç) üç mina altın, yedi mina saf gümüş, 40 bronz tencere, bir ölçek sarı sakız, 100 koyun, 40 sığır, 20 eşek, 

20 kuş, ekmek, bira, tahıl, samandan (ibaretti).” (Grayson, 1991: 175 – 176) 

Asur kralı, II. Tukulti-Ninurta’nın yıllığından alınmış olan bölümde Kralın, ordusuyla beraber ilerleyişi esnasında uğradığı 

kentlerdeki ileri gelenlerden ve yöneticilerden almış olan haraçların kayıtları ayrıntılı şekilde verilmiştir. II. Tukulti-Ninurta seferi 

esnasındaki ilerleyişinde ordusunun ihtiyaçları için kullanacağı erzakın bir kısmı ile Asur’a götüreceği hediyeleri boyun eğdirmiş 

olduğu kentlerden aldığı bilinmektedir. Asur krallarının özellikle ordusunun arkasından gelerek, ordunun en temel besini olan 

et ihtiyacını karşılamak için canlı hayvanlar aldığı görülmektedir. Asur krallarının bu sistemi, bir vergilendirme yöntemi olarak 

görülürken Asur hazinesinden büyük bir harcama yapmadan ordunun ilerleyişini finanse etmeyi sağlamıştır.  Asur kralları almış 

oldukları haraçları da yıllıklarına sayılarını ve miktarlarını belirttirerek kaydettirmişlerdir. Bu durum, sonraki yıllarda ilgili şehirden 

alınmış olan haracın belirlenmesinde kullanılabilse dahi temel amacın kralların almış oldukları haracın büyüklüğüyle övünme 

isteği olmalıdır. (Galil, 1992: 55 – 63). 

Asur kralları özellikle Doğu Akdeniz’in ticari açıdan gelişmiş ve yetenekli zanaatkarlara sahip olan şehirlerini ele geçirmeye 

başladıktan sonra kraliyet kenti olan Asur’a bu kentlerde yapılmış olan lüks ürünleri ganimet olarak getirmişlerdir. Anadolu’nun 

güneydoğusu ile Kuzey Suriye’deki kentler ise Doğu Akdeniz kentlerine kıyasla tarımsal yaşantının öne çıktığı merkezlerdi. Bu  

sebepten Asur kralları bu kentlerden haraç olarak ancak tarımsal ürünler alabilmekteydi. Yıllıklarda her şehirden hangi ürünlerin 

alındığı açık şekilde kaydedildiğinden dönemin kentlerinin ticari gelişmişliklerini ortaya çıkmaktadır. Bu durum da Asur kral 

yıllıklarının Ön Asya tarihi açısından ne kadar değerli olduklarını ortaya koymaktadır. 

“Tukulti-Ninurta (II), evrenin kralı, güçlü kral, Asur kralı, Sumer ve Akad Kralı, dünyanın dört yönünün kralı, Tanrı Asur ve Şamaş’ın seçtiği 

(kral) (…) hakimiyetimin başlangıcında (tahta çıktığım zamanın başlangıcında) Suriye’den (Fırat’ın ötesindeki topraklardan) 28.800 Hititliyi 

(Hitit insanını) topraklarından sökerek ülkemin iç kesimlerine sürdüm” (Grayson, 1987: 271 – 272) 

II. Tukulti-Ninurta’nın yıllığından alınmış olan bölümde, Kral, Fırat Nehri’nin batısına yapmış olduğu seferde 28.800 Hitit 

insanını yaşadıkları topraklardan zorla göç ettirerek Asur ülkesinin iç kesimlerine gönderdiğinden bahsedilmektedir. Asur 

kralının ele geçirdiği bölgede yaşayan insanları ülkesinin diğer alanlarına zorla göç ettirmesinin temelinde özellikle kraliyet şehri 

Asur’da yapılan inşa faaliyetlerinde çalıştıracak işgücü olarak kullanmak bulunmasına rağmen ele geçirilen bölgede isyan 

çıkmasını engellemek, düşman bölgesinde üretimi sekteye uğratmak gibi amaçlarında bulunduğu bilinmektedir (Gallagher, 1994: 

57 – 65). 

“Gilzanu ülkesinden hareket ettikten sonra Silaia şehrine yaklaştım, Hubuskia ülkesinin kralının tahkimatla çevrili kenti Kaki’ye ulaştım. Şehri 

kuşattım, ele geçirdim ve insanlarının büyük çoğunluğunu katlettim. Oradan 3.000 esir, sığır, koyun, at, katır ve sayısız eşek aldım (yağmaladım) 

ve onları şehrim Asur’a getirdim.” (Grayson, 1996: 21) 

III. Salmanasar’ın yıllığından alınmış olan metinde, sefer esnasında Asur egemenliğine direnen şehrin ele geçirilişinden sonra 

ahalinin büyük kısmının kalanlara ibret olması için katledilmesi ve kalanların köleleştirilerek mallarının yağmalanması 

anlatılmaktadır. Metnin en dikkat çekici yönü Asur’un katliamları ve haraç almayı bir ceza yöntemi olarak kullanmış olduğunun 

yıllıklarda açık şekilde belirtilmesidir. Asur kral yıllıklarının büyük çoğunluğunda Asur’a karşı direnen kentlerin başlarına gelenler 
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ve halkına yapılan katliamlar propaganda amacıyla kaydedilmiştir. Zamanla geleneksel bir yazım biçimi olan bu katliamların 

anlatımında özellikle isyan eden krala yapılan işkencelere dair kayıtlara sıklıkla yer verilmiştir. Ayrıca isyan eden kentlerdeki tüm 

malların savaş ganimeti olarak kraliyet kenti Asur’a götürüldüğünün belirtilmesi de geleneksel bir yazım üslubu haline gelmiştir 

(Liverani, 1979: 297 – 319). 

 

5. Sonuç 

Tarih, günümüzde en genel manasıyla geçmişte yaşamış toplumların birbirleri ile olan ilişkilerinin yer ve zaman gösterilerek 

kaydedilmesi olarak kabul edildiğinde Asur Kral Yıllıkları’nın tarihsel bir metin olduğu iddia edilebilir. Asur Kral Yıllıkları, 

bahsedilen olayın zamanını ve mekanını kayıt altına alırken yaşananları kronolojik bir sıra ile anlatmaktadır. Fakat günümüzdeki 

genel anlayışa göre tarihin objektif bir bakış açısına sahip olması beklenirken Asur Kral Yıllıkları, Tanrı Asur’un ve Asur 

krallarının yüceltilmesini temel yazım amacı olarak kabul etmiştir. Ayrıca Asurluların, Kral Yıllıklarında diğer toplumlar 

üzerindeki galibiyetlerini abarttıkları ve ezici üstünlüklerini bir propaganda aracı olarak kullandıkları iddia edilmektedir. Tarihsel 

açıdan bu eksikliklerine rağmen Asur Kral Yıllıkları yüzyıllar boyunca Asurlu katipler tarafından önceden belirlenen bir çerçevede 

yazılmıştır. Bu yazım üslubu, tanrıların yüceltilmesi ile başlayıp kralın tanrısallığına vurgu yaptıktan sonra seferler esnasında 

meydana gelen olayların açıklamasını içermiştir. Bu yazım biçiminin temel karakterinde ise Asur krallarının, Tanrı Asur’u diğer 

tanrıların üzerinde bir yere konumlandırarak, tanrıların ve insanların yöneticisi ilan etmesiyle; diğer toplumlar üzerinde 

hegemonya oluşturmak isteği bulunmaktadır. Ayrıca Asur kralları yıllıklarında kendilerinden önceki kralların ulaştığından daha 

uzaktaki toprakları ele geçirdiklerini vurgulayarak Tanrı Asur’a karşı görevlerini eksiksiz şekilde yerine getirdiğini belirtmek 

istemişlerdir. Asur krallarının yıllıklarında en ayrıntılı kayıtlar ise düşman ülkelerinden alınan ganimet ve vergiler olmuştur . Asur 

krallarının aldıkları ganimet ve vergilerin yazımı konusunda gösterdikleri hassasiyetin temel nedeninin aldıklarının büyüklüğü ile 

övünmek istemeleri olmalıdır. Asur Kral Yıllıklarını tarihsel açıdan önemini artıran bir diğer husus da kralların sefer güzergahları 

üzerindeki kentlerin isimlerini ve yöneticilerini belirtmesidir. Günümüzde Asur’un yayılım coğrafyası üzerinde bulunan 

bölgelerde yürütülen lokalizasyon çalışmalarına büyük katkı sağlayan yıllıklar, dönemin şehirleri hakkında ortaya atılan tüm 

yorumlar için en önemli başvuru kaynağıdır. Kral yıllıklarının şehirlerin lokalizasyonu noktasında bu kadar önemli olmasında 

Asur’a komşu coğrafyalarda yaşayan toplumların günümüze ulaşan kayıtlarının bulunmaması yer almaktadır. Ayrıca Asur Kral 

Yıllıkları, yüzlerce yıl boyunca şehirleri benzer isimlerle andığından dolayı araştırmacılara büyük kolaylıklar sağlamaktadır . Asur 

Kral Yıllıkları sahip olduğu bu eşsiz özellikleri ve yüzyıllarca korudukları yazım anlayışı ile Eskiçağ Tarihi için büyük bir öneme 

sahiptir.  
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İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: 1995-2018 
TÜRKİYE EKONOMİSİ ANALİZİ İSTİHDAMSIZ BÜYÜME TESPİTİ 

Gökhan SALMAN1 

 

ÖZET 

 Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinde1995-2018 yılları arasında gerçekleşen ve tüm dünya ülkelerinin en önemli 

makro ekonomik göstergeleri içerisinde yer alan işsizlik ve ekonomik büyüme değişkenlerinin birbirleriyle olan etkileşimlerinin 

analiz edilmesidir. Bu bağlamda analiz neticesinde ortaya çıkacak sonuç ile ülke ekonomisinin istihdam ve büyüme 

performansına katkı sağlanmasına yardımcı olabilecek politika önerilerinin sunulması amaçlanmıştır. Çalışmada 1995-2018 

döneminde işsizlik ve ekonomik büyüme değişkenleri yıllık değişkenler itibariye ele alınmış ve 24 gözlem değeri ile vektör 

otoregresif modelin kuruluş aşamaları başarılı bir şekilde oluşturulmuş ve değişkenler arasında öngörülebileceği üzere negatif 

yönlü ilişki saptanmıştır. Akabinde gerçekleştirilen Granger nedensellik testi sonucunda işsizlikten büyümeye doğru tek yönlü 

nedensellik ilişkisine rastlanırken, ekonomik büyümeden işsizliğe doğru herhangi bir ilişkiye saptanmamıştır. Bu sonuç özellikle 

istihdamsız büyüme sorunsalına da bir cevap oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler:İşsizlik, Ekonomik Büyüme, ADF Birim Kök Analizi, PP Birim Kök Analizi, VAR Analizi, Varyans 

Ayrıştırması, Granger Nedensellik Testi. 

 

 

THE CAUSALITY RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH: 1995-

2018 TURKEY ECONOMY ANALYSIS OF UNEMPLOYMENT GROWTH ASSESSMENT 

ABSTRACT 

 The aim of this study that took place between the years of 1995-2018 in Turkey and all countries of the world economy, 

the most important macroeconomic indicators located in unemployment and economic growth is the analysis of the variables 

interact with each other. In this context, it is aimed to present the policy suggestions that can help to contribute to the 

employment and growth performance of the country's economy with the result that will emerge as a result of the analysis. In 

the study, unemployment and economic growth variables were analyzed in terms of annual variables in the period of 1995-2018 

and 24 observation values and the establishment stages of the vector autoregressive model were successfully established and a 

negative correlation was found between the variables. As a result of the Granger causality test, one-way causality relation from 

unemployment to growth was found, however, there was no relationship from economic growth to unemployment. This result 

is an answer to the problem of unemployment growth.  

Keywords: Unemployment, Economic Growth, ADF Unit Root Analysis, PP Unit Root Analysis, VAR Analysis, Variance 

Decomposition, Granger Causality Test. 

 

1. GİRİŞ 

 Bilindiği üzere işsizlik günümüzde yalnızca Türkiye’nin bir sorunu değil, tüm Dünya ülkelerinin de ortak bir sorunu 

haline gelmiştir. İşgücünde verimliliğin artması, artan talep yapısını karşılayabilmek için gerçekleştirilen inovatif yöntemler, 

nüfusun iç ve dış kaynaklardan ötürü gün geçtikçe artması işsizliğin sebepleri arasında gösterilebilmektedir. Ülke ekonomilerinin 

performans göstergeleri içerisinde yer alan işsizlik bu bağlamda söz konusu ülkeler için ciddi tehdit unsuru olarak karşımıza 

çıkmaktadır. İşsizlik ve büyüme kavramları hem iktisadi hem de toplumsal bir arka plan taşımaları nedeniyle politika yapıcıları 

açısından bu değişkenleri makro düzeyde etkilemek hem ciddi bir sorumluluk hem de bir o kadar yükümlülüğü de beraberinde 

getirmektedir.  

 Makro iktisadın temel amaçlarından biri olan ekonomik büyüme, temelde üretim artışı kanalıyla toplum refahına etki 

ettiği için Türkiye ekonomisinin başlangıcından bugüne, hükümetlerin iktisat politikalarının referans noktasını oluşturmaktadır. 

İşsizlik kavramı ise özellikle sosyal göstergeler açısından hükümetlerin iktisat politikası uygulamalarını değerlendirirken çok ciddi 

bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığında tek başına önemli ölçüde iktisadi ve toplumsal hayatı 

etkileyebilme gücüne sahip olan bu değişkenlerin birbirleri arasındaki ilişki de iktisat politikalarının seçimi konusunda çok ciddi 

önem arz etmektedir (Uysal ve Alptekin, 2009:69). 

  

 İktisadi beklentiye göre; toplumu oluşturan bireylerin gelirlerindeki sürekli artışı ifade eden büyüme kavramının, 

gelirleri hızla artan toplumlarda istihdam sorununun çözümünü de beraberinde getireceği varsayılmaktadır. Fakat işsizlik 

 
1 Öğr. Gör., Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
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sorununun çok boyutlu bir konu olması nedeniyle sadece ekonomide büyüme ile ilişkilendirmek veya tek başına işsizlik sorununu  

ele alıp çözümlemeye çalışmak çoğu kez ekonomik bir politika yanlışı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle iktisat politikası 

modellerinde işsizlik tek başına analiz edilmemekte ve çözümlenememektedir (Yılmaz, 2005:64). 

 Türkiye ekonomisinde gerçekleşen rekor büyüme hızlarının istihdam kanadına yansımaması özellikle iktisadi anlamda 

büyürken istihdamın geleneksel yapısında bir gelişme meydana gelmemesi, artan nüfusa paralel olarak tarım sektöründeki 

istihdam ve üretimin katma değerinin düşük olması gibi sorunlar halen devam etmektedir.   

 Bu gerekçelerden hareketle bu çalışmada, işsizlik oranları ile büyüme oranları arasındaki ilgileşimin bir analizi yapılarak 

bu iki değişkenin hem birbirlerine hem de ekonominin bütününe etkileri değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

 

2. TEORİK ÇERÇEVE VE AMPİRİK LİTERATÜR 

 İşsizlik ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin teorik yapısı Arthur Okun tarafından 1962 yılında ortaya konulan 

Okun Kanunu’dur. Buna göre işsizlik ve ekonomik büyüme arasında mantığa uygun bir şekilde işsizliğin azalmasına (artmasına) 

bağlı kalarak üretimin artmasına (azalmasına) yönelik negatif ilişki söz konusu olmaktadır (Okun, 1962). İşsizlik ile ekonomik 

büyüme arasında var olan bu ters yönlü ilişkinin varlığını ortaya koyan yaklaşım; 

∆𝑢 = 𝑘(𝑦 − 𝑦∗)   (1) 

formunda gösterilebilmektedir.  

 Bu doğrultuda yukarıdaki denkleme göre; ∆𝑢 işsizlik oranındaki değişimi, (y) hasılanın reel büyüme oranını, (𝑦∗) ise 

reel GSMH’nın büyüme trendini ifade etmektedir. Buna göre işsizlik, doğal ve fiili büyüme oranları arasındaki farkın (k) katı 

kadar bir değişme gösterecektir. Diğer bir deyişle büyüme oranındaki bir artış işsizliğin düşmesiyle sonuçlanacaktır (Yıldırım ve 

Karaman, 2003’den akt. Uysal, Alptekin, 2009:70).  

 Okun denkleminin bir diğer versiyonu ise işsizlik ve ekonomik büyüme oranlarındaki dönemsel değişimler arasındaki 

ilişkiyi ele almaktadır ve aşağıdaki 2 no’lu denklemdeki gibi ifade edilmektedir:  

∆𝑢𝑡 = 𝛼 + 𝑦∆𝑦𝑡 + 𝑤𝑡          (2) 

 Yukarıdaki 2 no’lu fark modeli olarak isimlendirilen denkleme bağlı kalarak Okun Yasası’nı açıklamak mümkündür. 

Okun’un 1948-1960 yılları arasında hesapladığı modelde %4 büyüme üzerindeki her %1 büyümenin işsizliği %0.7 oranında 

düşürdüğü sonucuna ulaşılmıştır (Arshad, 2007: 11’den akt. Eğri, 2018:71).  

 İşsizlik ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin büyüme kanadındaki en önemli teorisini büyüme modelleri 

oluşturmaktadır. Özellikle klasik iktisadi düşünce ekolünden itibaren başlayan büyüme modelleri işsizlik sorunsalına, ülkenin 

makroekonomik politikalarının belirlenmesinde etkili olmasından dolayı, direkt ve dolaylı olarak değinmişlerdir.   

 Paya (1998)’nın da ifade ettiği üzere klasik iktisadi düşünce sisteminde işsizlik ve diğer değişkenler tasarruf yatırım 

eşitliği temelinde değerlendirilmektedir. Tasarruf birikimleri yani tasarruf miktarında meydana gelen artışlar yatırım artışına 

yatırım artışı da üretim artışına ve nihayetinde ekonomik büyümeye yol açacaktır. Klasik iktisadi ekolde özellikle emek 

piyasasında ücretlerin rijit bir karakter taşımaması nedeniyle işsizlik ve büyüme değişkenleri arasında direkt bir ilişkiden söz 

etmek pek mümkün olmamaktadır.  

 1929 Dünya Ekonomik Buhranı sonucunda ortaya atılan çağdaş büyüme modellerinden biri olan Harrod-Domar 

büyüme modelinde istikrarlı büyüme ortamının tesis edilmesinin önündeki engeller tartışılmıştır. Keynes’in gelir oluşumu 

teorisini temel alan modelde, Keynes, tarafından ihmal edilen yatırımların kapasite artırıcı etkisinin Harrod-Domar modelinde 

yatırımların gelir ve talep etkisiyle birlikte modele dahil edilmesi, Keynes’in analizini dinamik bir analize çevirirken, ekonominin 

istikrarlı olarak büyüyebilmesi için gereken şartları da ortaya koymaktadır.  

 Bir diğer büyüme modeli de Robert Solow’un savunucuları arasında olduğu Neo-klasik büyüme modelidir. İktisadi 

büyümenin temel dinamiğini nüfus artışı ve teknolojik ilerleme olarak değerlendiren Neo-klasik büyüme modelinde, Solow 

işgücünün dışsal bir faktör olduğunu ve nüfus artışına bağlı olarak arttığını ileri sürmektedir. Buna göre Neo-Klasik modelde 

geçici büyümenin tasarruf oranlarında ve nüfus artış oranındaki değişmelerden kaynaklandığını, uzun dönemli büyümenin ise 

teknolojik gelişme ile gerçekleştiğini ifade etmek mümkündür. Teknolojik gelişme sermayenin marjinal ürünündeki azalmayı 

bertaraf edebilir ve uzun dönemde ülkeler teknolojik gelişme oranında iş gücü başına büyüme gösterebilir (Karakayalı ve Dilber, 

2013: 105).  

 Evans (1989), ABD ekonomisi için 1950-1985 yılları arasındaki verilerle yapmış olduğu çalışmada işsizlik ve ekonomik 

büyüme değişkenleri arasındaki ilişkinin varlığını farklı ekonometrik yöntemlerle test etmiştir. Çalışmanın sonucunda işsizlik ve 

ekonomik büyüme arasında çift yönlü güçlü nedensellik ilişkisini ortaya koymuştur.   

 Moosa (1997) çalışmasında işsizlik ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi Okun Kanun’u temelinde G-7 ülkeleri için 

1960-1995 yılları arasında yıllık veriler kullanarak incelemiştir. Çalışmada Okun Katsayısının 0.491 ile Kanada için gerçekleştiği  

ifade edilirken söz konusu oranın ABD için 0.456, Japonya için ise 0.088 ile en düşük oranda gerçekleştiği belirtilmektedir. 

 Sögner (2001) tarafından yapılan Markow-Chain ve Monte Carlo yöntemlerinin ve 3 aylık işsizlik ve büyüme verilerinin 
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kullanıldığı 1997-1995 yıllarını kapsayan çalışmada, Avusturya ekonomisi için işsizlik ve büyüme değişkenleri arasında istikrarlı 

bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.   

 Yılmaz (2005), Türkiye’de 1978-2004 yılları arasında büyüme ile işsizlik arasındaki nedensellik ilişkisinin varlığını 

araştırmıştır. Çalışma sonucunda büyüme oranından işsizlik oranına doğru bir nedensellik ilişkisi bulunamazken, işsizlikten 

büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.  

 Kızılgöl (2006), 1988:2-2006:1 dönemini kapsayan 6 aylık verileri kullanarak, Türkiye ekonomisinde büyüme oranı ve 

işsizlik oranı değişkenlerini kullanarak, iki değişken arasındaki ilişkinin analizini gerçekleştirmiştir. Analiz sonucunda büyüme 

oranı ile işsizlik oranı arasında yalnızca işsizlik oranından büyüme oranına doğru bir nedensellik ilişkisine ulaşmıştır.  

 Saraç ve Atabey (2008), Türkiye’de 1951-2006 yılları arasında gerçekleşen ekonomik büyüme ve işsizlik arasındaki 

ilişkiyi ele aldıkları analiz neticesinde ekonomik büyümeden işsizliğe doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit etmişlerdir. 

 Uysal ve Alptekin (2009), Türkiye’de 1980-2007 yılları arasında yıllık olarak ele aldıkları işsizlik oranları ve büyüme 

oranları arasındaki nedensellik ilişkisini test etmişlerdir. Çalışmanın sonucunda işsizlikten büyümeye doğru tek yönlü nedensellik 

sonucuna ulaşmışlardır.  

 Takım (2010), Türkiye’de 1975-2008 verilerini kullanarak ekonomik büyüme ile işsizlik arasındaki ilişkiyi Granger 

nedensellik analizi ile etmiş ve her iki değişken arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit etmiştir. 

 Kanca (2012), Türkiye ekonomisinde işsizlik ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 1970-2010 dönemi için analiz 

etmiştir. Çalışmanın sonucunda iktisadi büyümeden işsizliğe doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi sonucuna varmıştır.  

 Öztürk ve Sezen (2018), Türkiye’de ekonomik büyüme ile işsizlik arasında ilişki olup olmadığını 2005:Q1 ve 2017:Q3 

dönemi için çeyrek dönemlik veriler kullanarak analiz etmişlerdir. Gerçekleştirilen Engle- Granger eşbütünleşme ve Granger 

nedensellik analizleri sonucunda ekonomik büyümeden işsizliğe doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 

 

3. UYGULAMA 

 Çalışmada Türkiye’de 1995-2018 yıllarını kapsayan dönemde toplam işgücü içerisindeki işsizlerin oluşturduğu işsizlik 

oranı ile gerçekleşen ekonomik büyüme oranlarının nedensellik analizinin yapılabilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda işsizlik ve 

ekonomik büyüme arasındaki incelemeler 1995-2018 dönemi itibariyle gerçekleştirilmiş olup, işsizlik ve ekonomik büyüme 

değişkenleri arasındaki nedensellik ilişkileri ve varsa nedensellik ilişkisinin yönlerinin tespiti araştırılmıştır. Bu amaçla ilk olarak 

işsizlik ve ekonomik büyüme değişkenlerine ilişkin temel tanımlayıcı istatistikler ile seriler arasındaki ilişkilerin yönü ve etki 

dereceleri ortaya konulacaktır. İzleyen bahiste ilgili değişkenlere birim kök analizi uygulanarak serilerin VAR (vektör 

otoregresyon) model uygulamasından önce durağan hale gelebilmeleri için gerekli ön çalışmalar gerçekleştirilecektir. Uygulanan 

çalışmalar sonrasında AR karakteristik polinomlarının birim kök çember içindeki konumlarına bakılarak modelin durağanlık 

kazanıp kazanmadığı test edilerek uygun gecikme uzunluğu belirlendikten sonra oluşturulacak vektör otoregresif model 

sayesinde uygulanacak olan nedensellik analizleri ile çalışma sonlandırılacaktır.  

 

3.1. VERİ SETİ VE DEĞİŞKENLER 

 Çalışmada 1995 ve 2018 yılları dahil olmak üzere yıllık verilerden oluşturulan, işsizlik ve ekonomik büyüme 

değişkenlerine ilişkin 24 gözlem değeri ile analiz sonuçları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda 1995-2018 dönemi 

içerisinde Türkiye’de gerçekleşen işsizlik (UNEMP) ve ekonomik büyüme (GROWTH) verileri yıllık dönemler olarak elde 

edilmiştir. Söz konusu Türkiye’deki işsizlik oranlarının verileri OECDistatistiklerinden, ekonomik büyüme oranlarının veriler i 

ise IMF: World Economic Outlook (WEO) Database istatistiklerinden elde edilmiştir. Vektör otoregresif modelin 

kullanılmasının ön şartlarından olan durağanlık koşulunun sağlanabilmesi adına ilgili değişkenlere fark işlemi uygulanarak analiz 

aşamaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya konu olan veriler EViews 8.1 paket programı ile analiz edilmiştir.   

 Aşağıdaki tablo 1’de çalışmada yer alan değişkenlerin tanımlamaları, grafik 1’de ise söz konusu değişkenlerin yıllara 

göre değişimleri verilmiştir: 

 

Tablo 1: Değişkenler ve Tanımları 

Değişken Adı Açıklama 

UNEMP İşsizlik (Toplam İşgücü İçerisindeki İşsizler) (% cinsinden) 

GROWTH Ekonomik Büyüme (% cinsinden) 

DUNEMP Birinci Dereceden Durağanlaştırılmış İşsizlik 

DGROWTH Birinci Dereceden Durağanlaştırılmış Ekonomik Büyüme 
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Grafik 1: Değişkenlerin Zamana Göre Değişimleri: 1995-2018 
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 Kaynak: OECD, IMF 

 Yukarıdaki grafik 1 incelendiğinde dönemler itibariyle ekonomik büyüme oranlarının azaldığı dönemlerde, üretimin 

azalmasına bağlı olarak işsizlik oranlarının arttığı görünmektedir. Buna rağmen ekonomik büyüme oranlarındaki artışla bazı 

dönemlerde işsizlik oranlarının da arttığı görünmektedir. Bunun sebebi nüfustaki ve genç işsizlik oranlarındaki artış ve teknolojik 

gelişmelerin insan gücünün önüne geçmesi olarak gösterilebilmektedir.   

 Aşağıdaki grafik 2’de ise VAR model analizinin gerçekleştirilebilmesinin ön koşullarından birisi olan değişkenlerin 

durağanlık şartının gerçekleştirilebilmesi adına işsizlik ve ekonomik büyüme değişkenlerinin birinci farklarının alınmasıyla 

ortalamaları 0 değere ulaşan serilerin zamana göre değişimleri gösterilmiştir. 

Grafik 2: Durağanlaştırılmış Değişkenlerin Zamana Göre Değişimleri: 1996-2018 
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 Yukarıdaki grafik 2’de işsizlik ve ekonomik büyüme değişkenlerinin birinci farklarının alınmasıyla 1995 yılına ait veriler 

modelin durağanlık kazanabilmesi adına elemine edilmiştir. Ekonometrik analiz aşamalarına geçilmeden önce aşağıdaki tablo 2 

ve tablo 3’te sırasıyla ilgili değişkenlere ilişkin temel tanımlayıcı istatistikler ve seriler arasındaki korelasyon ilişkilerine yer 

verilmiştir. 

Tablo 2: Değişkenlere İlişkin Temel Tanımlayıcı İstatistikler 

 İŞSİZLİK EKONOMİK BÜYÜME 

Ortalama 0.090792 0.049417 

Medyan 0.093500 0.062500 

Maksimum 0.131000 0.111000 

Minimum 0.060000 -0.060000 

Standart Sapma 0.018526 0.044509 

Çarpıklık -0.098467 -1.162918 

Basıklık 2.442513 3.576227 

Gözlem Sayısı 24 24 

 Modelde yer alan değişkenlerin betimleyici istatistikleri yukarıdaki tablo 2’de gösterilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde 

işsizlik ve ekonomik büyüme değişkenlerinin negatif çarpıklık gösterdiği sonucuna ulaşılmaktadır. Ekonomik büyüme değişkeni 

normal dağılıma göre daha dik iken, işsizlik değişkeninin normal dağılıma göre daha basık olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 3: İşsizlik ve Ekonomik Büyüme Serileri Arasındaki Korelasyon Katsayıları 

 İŞSİZLİK EKONOMİK BÜYÜME 

İŞSİZLİK  1.000000 -0.104925 

EKONOMİK BÜYÜME -0.104925 1.000000 

 Yukarıdaki tablo 3’te korelasyon katsayıları değişkenler için incelendiğinde, işsizlik ve ekonomik büyüme değişkenleri 

arasında 1995-2018 döneminde zayıf negatif yönlü korelasyon olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda ilgili dönem için 

işsizlik ve ekonomik büyüme serilerini, birbirleri ile negatif ilişki içerisinde olan seriler olarak nitelendirmek olurludur. 
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3.2. BULGULAR 

 Zaman serilerinin durağan olabilmeleri için ortalama ve varyanslarının zaman içerisinde değişmemesi ve her iki dönem 

arasındaki kovaryansa ve bunun hesaplandığı döneme değil de yalnızca iki dönem arasındaki uzaklığa bağlı olması gerekir. 

Durağan olmayan zaman serileriyle tahmin edilen modellerde sahte regresyon sorunuyla karşılaşılması nedeniyle elde edilen 

sonuçlar, gerçek ilişkiyi yansıtmayacağından t ve F istatistikleri geçerliliklerini kaybedeceklerdir. Durağan olmayan zaman 

serileriyle yapılan regresyon analizlerinin anlamlı olabilmesi ve gerçek ilişkilerin yansıtılabilmesi, ancak bu zaman serileri arasında 

bir eş-bütünleşme ilişkisinin varlığıyla mümkün olabilecektir ( Gujarati, 1999’dan akt. Aydemir ve Baylan, 2015:423). 

 Değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ve derecesini belirleyebilmek üzere kullanılan VAR analizini gerçekleştirmeden 

önce ilk olarak serilerin durağanlıkları Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi ve Phillips Perron (PP) birim kök testi 

yardımıyla sınanmıştır.  

 

Tablo 4: İşsizlik ve Ekonomik Büyüme Serilerinin ADF ve PP Birim Kök Analiz Sonuçları 

S
e
vi

y
e 

D
e
ğ

iş
k

e
n

l
e
r Model 

%5 Önem 
Seviyesi  
ADF Kritik 
Değerleri 

ADF Test 
İstatistik ve 
(Olasılık) 
Değerleri 

Sonuç 

%5 Önem 
Seviyesi  
PP Kritik 
Değerleri 

PP Test 
İstatistik ve 
(Olasılık) 
Değerleri 

Sonuç 

D
ü

z
ey

 

E
k

o
n

o
m

ik
 

B
ü

y
ü

m
e 

Sabit Terimli 
Model 

-2.998064 
-4.321369 
(0.0028) 

Durağan -2.998064 
-4.316956 
(0.0028) 

Durağan 

Sabit Terimli 
ve Eğilimli 
Model 

-3.622033 
-4.279871 
(0.0133) 

Durağan -3.622033 
-4.279871 
(0.0133) 

Durağan 

Sabit 
Terimsiz ve 
Eğilimsiz 
Model 

-1.957204 
-1.626819 
(0.0965) 

Durağan 
Değil 

-1.956406 
-2.434933 
(0.0174) 

Durağan 

İş
si

z
li

k
 

Sabit Terimli 
Model 

-3.004861 
-2.121191 
(0.2388) 

Durağan 
Değil 

-2.998064 
-1.551908 
(0.4901) 

Durağan 
Değil 

Sabit Terimli 
ve Eğilimli 
Model 

-3.632896 
-3.061755 
(0.1392) 

Durağan 
Değil 

-3.622033 
-2.590132 
(0.2873) 

Durağan 
Değil 

Sabit 
Terimsiz ve 
Eğilimsiz 
Model 

-1.956406 
0.398587 
(0.7905) 

Durağan 
Değil 

-1.956406 
0.754562 
(0.8701) 

Durağan 
Değil 

B
ir

in
c
i 

F
a
rk

 E
k

o
n

o
m

ik
 

B
ü

y
ü

m
e 

Sabit Terimli 
Model 

-3.004861 
-7.706764 
(0.0000) 

Durağan -3.004861 
-8.343320 
(0.0000) 

Durağan 

Sabit Terimli 
ve Eğilimli 
Model 

-3.632896 
-7.515601 
(0.0000) 

Durağan -3.632896 
-8.124721 
(0.0000) 

Durağan 

Sabit 
Terimsiz ve 
Eğilimsiz 
Model 

-1.957204 
-7.889110 
(0.0000) 

Durağan -1.957204 
-8.554859 
(0.0000) 

Durağan 

İş
si

z
li

k
 

Sabit Terimli 
Model 

-3.012363 
-4.018645 
(0.0061) 

Durağan -3.004861 
-4.930285 
(0.0007) 

Durağan 

Sabit Terimli 
ve Eğilimli 
Model 

-3.644963 
-3.929212 
(0.0291) 

Durağan -3.632896 
-5.064881 
(0.0027) 

Durağan 

Sabit 
Terimsiz ve 
Eğilimsiz 
Model 

-1.958088 
-3.908144 
(0.0005) 

Durağan -1.957204 
-4.276040 
(0.0002) 

Durağan 

 Yukarıdaki tablo 4 incelendiğinde %5 önem seviyesinde %95 güven düzeyinde gerçekleştirilen Augmented Dickey-

Fuller ve Phillips Perron birim kök testi sonuçlarına göre ekonomik büyüme ve işsizlik değişkenlerinin durağan olup olmadıkları 

analiz edilmiştir. Buna göre ekonomik büyüme değişkeninin düzey değerlerinde Phillips-Perron analizi neticesinde durağan 

oldukları ancak ADF analizi sonucunda sabit terimsiz ve eğilimsiz kurulan modelde durağan olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Durağan olmayan ekonomik büyüme değişkeninin kurulacak olan modelde sahte regresyona sebebiyet vereceği bilindiğinden, 

birinci farklarının alınmasıyla her iki analiz neticesinde de durağan hale gelmesi sağlanmıştır. Modelde yer alan diğer değişken 
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olan işsizlik değişkeni ise her iki test sonucunda da düzey değerlerde durağan olmayan bir yapı sergilediğinden, her iki test ile de 

birinci farklarının alınmasıyla durağanlık analizleri yeniden gerçekleştirilmiş olup, işsizlik değişkeninin de durağan olduğu 

sonucunda mutabık olunmuştur. Böylelikle her iki değişkenin %95 güvenle birim kök içermeyen değişkenler olmaları 

sağlanmıştır. Sonuç olarak kurulacak olan vektör otoregresif model çerçevesinde ilgili ekonomik büyüme ve işsizlik 

değişkenlerinin birinci farklarının alınmasıyla elde edilen yeni seriler dikkate alınacaktır. Bu sayede modeldeki değişkenlerin ve 

modelin anlamsızlıkları giderilecek olup ulaşacak olan sonucun güvenilirliği artırılmış olacaktır. 

 Birim kök analizinin ardından VAR analizinin gerçekleştirilebilmesi adına optimal gecikme uzunluğunun belirlenmesi 

gerekmektedir. Literatürde gecikme uzunluğunun belirlenebilmesi için çok sayıda ölçüt yer almaktadır. Bunlar arasında Son 

Tahmin Hatası Kriteri (Final Predicition Error: FPE), Akaike Bilgi Kriteri (Akaike Information Criterion: AIC), Schwarz Bilgi 

Kriteri (Schwarz Information Criterion: SC), Hannan-Quinn Bilgi Kriteri (Hannan-Quinn Information Criterion: HQ) en sık 

tercih edilenler arasındadır. 

Tablo 5: VAR Gecikme Uzunluğunun Belirleme Kriterleri 

 

Gecikme LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 93.59513 NA 5.58𝑒 − 07 −8.723345 −8.623867 −8.701756 

1 104.2286 18.22878∗ 2.98𝑒 − 07∗ −9.355103∗ −9.056668∗ −9.290335∗ 

2 106.0120 2.717602 3.73𝑒 − 07 −9.144001 −8.646609 −9.036054 

 Yukarıdaki tablo 5 incelendiğinde; ilgili gecikmelerde birinci gecikme uzunluğunda FPE ve AIC ölçütlerinin minimum 

değer verdiği görünmektedir. İlgili kriterlerden FPE ve AIC, ortalama hata karesinin en küçük değerini alan ve ileriye dönük 

tahminler için kullanılan kriterlerdir. Çalışmada hem hata karesinin minimum değerini alabilmek için hem de ileriye dönük 

tahminlerde bulunabilmek için en uygun gecikme sayısı FPE ve AIC gereğince 1 olarak belirlenmiş olup, aşağıdaki tablo 6’da 

belirtilen VAR modeli bu gecikme uzunluğunda kurulmuştur. 

Tablo 6: VAR Modeli 

DEĞİŞKENLER 

 

 

 

GECİKMELİ DEĞİŞKENLER 

DUNEMP DGROWTH 

DUNEMP(-1) 

−0.021541 2.056739 

(0.23763) (1.03565) 

[−0.09065] [1.98594] 

DGROWTH(-1) 

−0.046972 −0.348821 

(0.04587) (0.19992) 

[−1.02394] [−1.74476] 

C 

0.002300 −0.005907 

(0.00259) (0.01130) 

[0.88716] [−0.52276] 

              Not: Standart hata değerleri ( ) formunda ve t-istatistik değerleri [ ] formunda gösterilmiştir. 

 Yukarıdaki tablo 6’da optimal gecikme uzunluğu olan birinci gecikmede kurulan VAR model neticesinde ekonomik 

büyüme bağımlı değişken olarak alındığında oluşacak denklem aşağıdaki 3 no’lu denklemdeki gibi yazılacaktır: 

DGROWTH = −0.005907 − 0.348821∗DGROWTH(−1) − 2.056739∗DUNEMP(−1)   (3) 

 Yukarıdaki 3 no’lu denkleme göre %5 önem seviyesinde işsizlik ve ekonomik büyüme arasında negatif ilişki bulunduğu 

ve işsizliğin artmasına bağlı olarak üretimde meydana gelecek azalmanın ekonomideki büyüme oranını olumsuz yönde 

etkileyeceği, işsizlikte meydana gelecek olan %1’lik artışın ekonomik büyümede yaklaşık %2.06’lik azalışa sebebiyet vereceği 

sonucuna ulaşılmaktadır. 
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 Tabloda birinci gecikmede kurulan VAR model neticesinde işsizlik değişkeninin bağımlı değişken olarak alındığında 

oluşacak yeni denklem ise aşağıdaki 4 no’lu denklemde olduğu gibi ifade edilecektir: 

DUNEMP = 0.0023 − 0.046972∗DGROWTH(−1) − 0.021541∗DUNEMP(−1)   (4) 

 Yukarıdaki 4 no’lu denkleme göre %5 önem seviyesinde işsizlik ve ekonomik büyüme arasında negatif ilişki bulunduğu 

ve ekonomik büyümede meydana gelecek olan azalışın (artışın), işsizliği artıracağı (azaltacağı) sonucuna ulaşılmaktadır. Buna 

göre ekonomik büyümede meydana gelecek olan %1’lik artış (azalış), işsizliği %0.4 azaltacak (artıracaktır). 

 Var modelinin tahmin edilmesinin ardından tahmin edilen modelin durağan bir yapı gösterip göstermediğinin test 

edilmesi gerekmektedir. Modelin durağanlığı veya istikrarlılığı ise katsayı matrisinin öz değerlerine bağlıdır. Eğer katsayı 

matrisinin öz değerlerinin hepsi birim çemberin içerisinde ise model durağan ya da istikrarlı, öz değerlerin en az bir tanesi birim 

çemberin üzerinde veya dışarısında ise sistem durağan değildir veya giderek genişleyen bir özellik gösterir (Mucuk ve Alptekin, 

2008:168). Buna bağlı olarak aşağıdaki grafik 3’te modelin durağanlık testinin gerçekleştirilebilmesi adına AR karakteristik 

polinomunun ters köklerinin birim çember içindeki konumları gösterilmiştir. 

Grafik 3: AR Karakteristik Polinomunun Ters Köklerinin Birim Çember İçindeki Konumu 
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 Yukarıdaki grafik 3’te ekonomik büyümenin bağımlı değişken ve işsizlik değişkeninin bağımsız değişken biçiminde 

seçilmesiyle kurulan VAR modeli için, AR karakteristik polinomunun ters köklerinin birim çember içerisindeki konumları, 

modelin durağanlık açısından herhangi bir sorun taşımadığını ve kurulan modelin güvenilirliğinin sağlandığını ortaya koymuştur. 

Ayrıca tahmin edilen VAR modelinin yapısal bir sorun içerip içermediğini test edebilmek adına aşağıdaki tablo 7’de değişen 

varyans ve tablo 8’de normallik testleri ile de durağanlık sınaması gerçekleştirilecektir. 

Tablo 7: White Değişen Varyans Test Sonuçları 

     
     F-statistic 1.142758     Prob. F(2,20) 0.3389 

Obs*R-squared 2.358791     Prob. Chi-Square(2) 0.3075 

Scaled explained SS 3.318835     Prob. Chi-Square(2) 0.1902 

     
      

 Yukarıdaki tablo 7’de gösterilen White Test sonuçlarına göre olasılık değerlerinin 0.05’ten büyük olması değişen varyans 

olmadığını, sabit varyans olduğunu; diğer bir deyişle hata teriminin varyansının tüm gözlemler için aynı olduğunu ortaya 

koymaktadır. 

Tablo 8: Normallik Test Sonuçları 

Bileşen Jarque-Bera df Olasılık 

    
    1  0.682513 2  0.7109 

2  0.766607 2  0.6816 

    
    Birleşik  1.449120 4  0.8356 
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 Yukarıdaki tablo 8’de hata terimlerinin normal bir dağılıp sergileyip sergilemediklerini belirlemek üzere gerçekleştirilen 

normallik testi bulguları gösterilmektedir. Buna göre en küçük kareler kalıntılarına dayanan Jarque-Bera değerleri, hata 

terimlerinin değerleri açısından modelin herhangi bir sorun taşımadığını göstermektedir. 

 Varyans ayrıştırması; değişkenlerin birinde meydana gelen bir değişimin % kaçının kendisi tarafından, % kaçının diğer 

değişkenler tarafından kaynaklandığını araştırmaktadır. Şayet varyansındaki değişimin %100’e yakın bir değerini kendi başına 

açıklıyorsa dışsal değişken olarak nitelendirilir. Dolayısıyla varyans ayrıştırması gerçekleştirilirken değişkenlerin sırası oldukça 

önem kazanmaktadır. Sıralamanın dışsaldan içsele doğru yapılması gerekir. Varyans ayrıştırması yöntemi, makro değişkenler 

arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmayı amaçlayan bir öngörü yöntemidir (Tarı, 2015: 469). 

 Varyans ayrıştırması, içsel değişkenlerden birisindeki değişimi, tüm içsel değişkenleri etkileyen ayrı ayrı şoklar olarak 

ayırmakta, böylece sistemin dinamik yapısı hakkında bilgi vermektedir. Kısaca VAR dinamiklerini ortaya çıkarmak için alternatif 

bir yaklaşım sunduğunu ifade etmek mümkündür. Böylelikle modeldeki değişkenlerin varyansındaki değişmenin kaynakları 

araştırılabilmekte, değişkenin kendisinden ve öteki değişkenlerden kaynaklanan yüzdesi kolaylıkla tespit edilebilmektedir (Özsoy, 

2009: 80-1). Aşağıdaki tablo 9’da ekonomik büyüme değişkeni için varyans ayrıştırması sonuçları gösterilmiştir: 

Tablo 9: Ekonomik Büyüme Değişkeni İçin Varyans Ayrıştırma Sonuç Tablosu 

DGROWTH Değişkeni İçin Varyans Ayrıştırma Değerleri: 

Dönem Sayısı Standart Hata Değerleri DGROWTH DUNEMP 

1 0.052311 
100.0000 0.000000 

(0.00000) 0.00000 

2 0.065537 
92.45098 7.549024 

(7.13335) 7.13335 

3 0.066308 
91.61409 8.385911 

(8.14404) 8.14404 

4 0.066317 
91.60811 8.391889 

(8.20822) 8.20822 

5 0.066328 
91.60576 8.394239 

(8.37563) 8.37563 

6 0.066329 
91.60478 8.395218 

(8.38528) 8.38528 

7 0.066329 
91.60475 8.395249 

(8.40754) 8.40754 

8 0.066329 
91.60475 8.395249 

(8.44572) 8.44572 

9 0.066329 
91.60475 8.395250 

(8.42169) 8.42169 

10 0.066329 
91.60475 8.395250 

(8.44248) 8.44248 

11 0.066329 
91.60475 8.395250 

(8.44908) 8.44908 

12 0.066329 
91.60475 8.395250 

(8.43275) 8.43275 

Cholesky Yöntemi: DGROWTH DUNEMP 

 Yukarıdaki tablo 9’a göre, ekonomik büyüme değişkeni için oluşturulan varyans ayrıştırması analiz sonuçları 

incelendiğinde; oluşturulan model için ilk dönemde DGROWTH değişkeninin varyansının 100%’ü kendisi tarafından 

açıklanmaktadır. Bu oran DGROWTH değişkeninin en dışsal değişken olduğunun göstergesidir. İlk dönem kendi varyansının 

100%’ünü açıklarken on ikinci dönem itibariyle bu oran %91.60’a gerilemiştir. Bu son dönemde DGROWTH değişkeninin 

varyansının yaklaşık %8.40’ı DUNEMP değişkeni tarafından açıklanmaktadır. Dolayısıyla ekonomik büyümede meydana 

gelecek olan değişmede işsizlik değişkeninin etkisinin dönemler itibariyle arttığı ve son periyotlarda ekonomik büyümedeki 

%100’lük değişimin, %8.40’lık kısmının işsizlik değişkeni ile açıklanabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

 Gerçekleştirilen analizler sonucunda bağımlı değişken enflasyon ve bağımsız değişken işsizlik arasında bir bağımlılık 

vardır. Ancak değişkenler arasındaki bu bağımlılık, mutlaka bir nedensellik ilişkisi ifade etmeyebilir. Diğer bir deyişle mutlaka 

bağımsız değişkenin sebep, bağımlı değişkenin ise mutlaka sonuç olduğu anlamı yüklenemez. İstatistiksel olarak iki değişken 

arasındaki sıkı bir ilişki, bir birlikteliğin ifadesidir. Bu birlikteliğe rağmen değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi ise iktisat 

teorisi tarafından doğrulanmalıdır. Regresyon analizlerinde değişkenler arası bağımlılık ilişkisi araştırılırken, bağımlı ve bağımsız 

değişken ayrımı ile baştan ilişkilerin yönü hakkında bir ön koşul bulunmamasına rağmen nedensellik analizinde böyle bir ön 

koşul olmayıp, ilişkilerin yönü araştırılmaktadır (Tarı, 2015: 436).  
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 Bu bilgiler ışığında aşağıdaki tablo 10’da enflasyon ve işsizlik değişkenlerine uygulanan nedensellik analiz sonuçları 

yansıtılmıştır. 

Tablo 10: Ekonomik Büyüme ve İşsizlik Değişkenleri İçin VAR Granger Nedensellik/Blok Dışsallık Wald Testi 

Sonuçları 

Bağımlı Değişken: DGROWTH 

Bağımsız Değişken Ki-kare Değeri Gecikme Değeri Olasılık Değeri 

DUNEMP 3.943948 1 0.0470 

Hepsi 3.943948 1 0.0470 

Bağımlı Değişken: DUNEMP 

Bağımsız Değişken Ki-kare Değeri Gecikme Değeri Olasılık Değeri 

DGROWTH 1.048450 1 0.3059 

Hepsi 1.048450 1 0.3059 

 Yukarıdaki tablo 10’da gösterilen VAR Granger Nedensellik/Blok Dışsallık Wald Testi sonuçları neticesinde ekonomik 

büyüme ve işsizlik değişkenleri arasında işsizlikten ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 

Aşağıdaki grafik 4’te ekonomik büyüme oranında değişim ile işsizlik oranındaki değişme arasında negatif ilişki olduğu da 

gösterilmiştir. 

Grafik 4: Büyüme Oranında Değişme ve İşsizlik Oranında Değişme İlişkisi 

 

4. SONUÇ 

 Ekonomik büyüme, bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için makro açılımlarını gerçekleştirme anlamında 

ulaşmaları gereken en temel büyüklüğü ifade etmektedir. Bu anlamda Türkiye ekonomisi bünyesinde yapılan istikrar programları 

çerçevesinde ulaşılmak istenen hedef büyüklülük, iktisadi büyüme olmuştur. Bu yüzden politika yapıcılarının paketlerindeki en  

öncelikli iktisadi icraat iktisadi büyüme hedefi olmuştur. Türkiye ekonomisindeki büyüme serüvenine bakıldığında dış gelişmelere 

oldukça duyarlı ve dönem dönem inişli çıkışlı bir yapı görmek mümkündür. Söz konusu inişler ve çıkışlar hem iktisadi hem de 

sosyal hayatı derinlemesine etkilemiştir. Bu durumdan en çok etkilendiği düşünülen parametrelerden biri istihdam olmuştur. 

Uzun yıllardır bu konudaki genel kabulün, üretim sürecindeki artışların milli geliri ve istihdamı artıracağı yönünde olmasına  

karşın özellikle son dönem yapılan analizlerde yaşanan yüksek büyüme oranlarına karşın, işsizlik oranında bir azalma görülmediği 

hatta bazı dönemlerde artışların bile olduğu dikkati çekmektedir. Böylesine bir makro iklimde tüm dünya ekonomilerinin 

tartıştığı istihdamsız büyüme sorunsalı Türkiye ekonomisi için de alarm vermeye başlamıştır (Uysal ve Doğan, 2009:77). 

 Çalışmada Türkiye’deki büyüme oranları ve işsizlik oranları arasındaki ilişkinin yönü Granger nedensellik testleri 

yardımıyla sınanmıştır. Kurulan modeldeki değişkenlerin anlamlılıklarının güçlü ve sonuçlarının gerçekçi olabilmesi adına vektör 

otoregresif model analizi tercih edilmiştir. Bu bağlamda vektör otoregresif modelin gerçekleştirilebilmesi için kullanılan 

değişkenlerin durağanlıkları ADF ve PP birim kök testleri yardımıyla sınanmış, söz konusu değişkenlerin düzey değerlerde 

durağan olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Durağanlık şartının sağlanabilmesi için serilerin birinci farkları alınmış ve durağanlık 

şartı sağlandığından, gerçekleştirilen tüm analizlerde birinci farkları alınmış değişken serileri kullanılmıştır. Uygun gecikme 

uzunluğunun tespiti için gerekli olan testler gerçekleştirilmiş ve son tahmin hata kriteri (FPE), Akaike, Schwarz, Hannan-Quinn 

bilgi kriterleri doğrultusunda birinci gecikme uzunluğu ile vektör otoregresif model kurulmuştur. Var modelinin durağanlığının 

sınanmasıyla birlikte gerçekleştirilen nedensellik testi sonucunda büyüme oranı ile işsizlik oranı arasında işsizlikten büyümeye 

doğru Granger nedensellik ilişkisi tespiti gerçekleşmiştir. Bu sonuç doğrultusunda Türkiye’de 1995-2018 döneminde iktisadi 

büyümenin yüksek veya düşük oranda gerçekleşmesi işsizliğin oluşması anlamında bir katkıya sahip olmadığı sonucuna 
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varılmaktadır. Bu sonuç, özellikle istihdamsız büyüme sorunsalına da bir cevap oluşturmaktadır. Dolayısıyla işsizlik sorunsalının 

yalnızca büyüme ile ilişkili olmadığı, geri planda sosyal ve iktisadi birçok değişkenin çok boyutlu düşünülmesi gerektiği bir 

kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda politika yapıcıların işsizlik probleminin önüne geçebilmeleri adına yalnızca 

reel GSMH’yı artırmaları yeterli olmayacağından, diğer makro ekonomik değişkenlere yönelik gerekli önlemleri almaları, sektörel 

ve bölgesel bazda mali ve ayni yardımların gerçekleştirilmesi, gerekli beşeri sermaye yatırımlarının oluşturulması, emeğin 

verimliliğinin artırılmasını amaçlayan teknolojik gelişmeleri kullanıma sunarken yeni istihdam alanlarının yaratılmasıyla birlikte 

işsizlik sorununun ortadan kaldırılamasa dahi azaltılmasına katkı sağlanabilmektedir.  
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GENÇ İŞSİZLİĞİ VE MESLEK LİSELERİ: MESLEK SEÇİMİ- MESLEKİ DONANIM VE GELECEK  

Seyit TEKİN* - Mustafa KOÇANCI** 

 

Giriş 

Eğitimin amacı, bir kişiye istenilen davranışları kazandırmak ve geliştirmektir. Eğitim genel olarak toplumu meydana getiren ve 

toplum tarafından kabul edilen davranışları kişiye kazandırmaktadır. Mesleki eğitim ise özel bir yeteneği, davranışı kazandırmayı 

amaç edinmiştir. Eğitim için, kişiye toplumda yaşayabilmesi için gerekli olan genel kültürü kazandırır denilirse; meslek eğitim 

için belirli bir mesleğe ait olan ve meslek için gerekli olan özel kültürü kazandırır denilebilir (Doğan, 1983: 167).  

Meslek sadece maddi kazanç için seçilen ve yapılan bir etkinlik olarak görülmemelidir. Kişi seçtiği meslek sayesinde bir statü 

sahibi olur, başarmayı ve başarı duygularını tadar, kendini, çevresine karşı kanıtlar ve daha birçok manevi duygular açısından 

kişiyi doyuma ulaştırır. Ayrıca meslek kişinin kendi yeteneklerinin farkına varmasına ve yeteneklerini kullanmasına da olanak  

sağlar. Bir iş ile uğraşmak ve bir şeyler üretmek de kişide benlik saygısını güçlendirecektir (Aktaran: Kuzgun vd, 2016: 14; 

Isaacson ve Brown, 1997: 6-7). 

Meslek ve Ara Eleman Kavramı 

Meslek, toplumca kabul edilmiş belirli kuralları olan, insanlara yararlı mal ve hizmet üreterek karşılığında bir gelir elde edilen 

faaliyetlerin genel adıdır. Meslekte sadece bireysel çıkarlar değil toplumsal çıkarlar da gözetildiğinden, seçilen meslek bireysel 

olduğu kadar toplumsal anlamda da büyük öneme sahiptir. Amaç öncelikle bireyin hayatını devam ettirebilmesi için temel 

ihtiyaçlarını karşılamak olsa da toplumsal fayda da gözetilmektedir (MEB, 2019).  

Meslek, Kuzgun tarafından “bir kimsenin belli bir eğitim yoluyla edindiği ve para kazanmak için yaptığı, sonucunda bir ürün 

veya hizmet ortaya koyduğu, kuralları toplum tarafından belirlenmiş etkinlikler bütünü” şeklinde tanımlanmıştır (Kuzgun, vd, 

2016: 14). Ülkü (1975: 198) meslek kavramını “Bireyin geçimini sağlamak ve yaşamını sürdürmek için yaptığı ekonomik 

faaliyetler bütünüdür.” şeklinde tanımlamıştır.  

TDK mesleği; “belirli bir eğitimle kazanılan, sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve 

karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş” olarak tanımlamıştır (TDK, 2019).  

Meslek sadece gelir elde etme ve kazanç sağlama olarak düşünülmemelidir. Seçilen meslek hem bireysel açıdan hem de toplum 

açısından oldukça önemlidir. Kişinin mesleğini icra etmesi toplumsal ihtiyaçların da karşılanması anlamına gelmektedir. Meslek 

kişinin yaşam tarzında birçok değişikliğe neden olmakla birlikte seçimlerini de etkiyecektir (Başkal, 2009: 12). 

Ara eleman kavramı ise şu şekilde ifade edilmektedir: “İşletmelerde genellikle beceri düzeyleri ile ön plana çıkan ve alt düzeydeki 

çalışanları temsil eden, işçi ile mühendis, yönetici ile idari personel arasındaki kademelerde istihdam edilen işgücüdür. 

İşletmelerin büyüklüğü ve çalışma sistemine göre farklı sorumluluklar alabilen ara elemanlar kademeler arasındaki iletişimin 

sağlanmasına ve örgütsel kültürün oluşumuna önemli katkılar sağlamaktadır. Ara elemanlar mesleki teknik eğitim sisteminde 

yetiştirilmekte ve işletmelerin ihtiyaç duyduğu beceri ve davranışlar bu sistem içerisinde kazandırılmaktadır.” (Aktaran: Zorlu, 

2012: 53-54; Akyurt, 2009: 177). 

Günümüzde ara eleman ihtiyacı giderek artmaktadır. Üretim ve yönetim arasında köprü vazifesi gören ara elemanlar belirli bir 

işte uzmanlaşmış ve işletmelerin ihtiyaç duyduğu çalışma şartlarına göre eğitilebilmesi bakımından işletmeler açısından aranan 

nitelikleri karşılamaktadırlar. Özellikle gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen üretim şekillerine kolay ayak uydurması ve 

üretimde önemli bir konumda olmaları da bu durumu desteklemektedir. Ara eleman kavramı yerine nitelikli personel ve kalifiye 

eleman kavramlarının kullanılması da bu durumun bir göstergesidir. Türkiye’de ara eleman genellikle mesleki ve teknik eğitim 

veren kurumlar tarafından yetiştirilmektedir. Dolayısıyla mesleki ve teknik eğitim veren kurumların kalitesi direk olarak ara 

elemanların niteliklerini etkilemekte ve piyasanın ihtiyaçlarına cevap vermede etkili olmaktadır (Zorlu, 2012: 68). 

Mesleki Eğitim ve Meslek Liseleri 

Üretim faktörlerinden en değerlisi olan emek faktörünün kullanımı, bir ülkenin gelişimi için oldukça önem arz etmektedir. Emek 

faktörü için depolanamayan ve geri dönüşü olmayan tek faktördür denilebilir. Bu yüzden emek faktöründen en verimli şekilde 

faydalanmak gereklidir. Emek faktöründen en verimli şekilde faydalanmak ise ancak eğitimle mümkündür. Üretim 

faktörlerinden bir diğeri olan doğal kaynaklardan da verimli bir şekilde yararlanmak yine emek faktörünün eğitimi ile ilgilidir. 

Her geçen gün teknolojinin gelişmesi ve buna bağlı olarak üretim şekillerinin de değişmesi, bu alanda istihdam edilecek emeğin 

de bu değişimlere ayak uydurması gerektiğini ortaya koymaktadır. Üretimde yer alacak emek faktörünün belirli bir bilgi, beceri 

ve kabiliyete sahip olması gerekmektedir.  Mesleki ve teknik eğitimin önemi burada karşımıza çıkmaktadır. Sanayinin ve iş 

alanlarının ara eleman ihtiyacını karşılamak ancak mesleki ve teknik eğitimle mümkündür (MEB, 2005: 11). 

 
* Akdeniz Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi, tekinseyit@gmail.com. 
** Akdeniz Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi, mkocanci@akdeniz.edu.tr. 
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Bugün dünya ekonomisinde söz sahibi olan ülkeler incelendiğinde emek faktörünün etkin ve verimli bir şekilde kullanıldığı 

görülmektedir. Bu ülkeler için nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi oldukça önemlidir. Nitelikli insan gücü ancak iyi organize 

olmuş mesleki ve teknik eğitim ile yetiştirilebilir. Bu aşamada mesleki ve teknik eğitimin sürekli güncel olması, çağın 

gerekliliklerini sıkı takip etmesi gerekmektedir. Aksi halde eğitim çağın gerisinde kalır, üretimde yenilikler takip edilemez ve 

dolayısıyla ekonomi gücünü kaybeder (Aktaran: Uçar ve Özerbaş, 2013: 242; Şahinkesen, 1992: 691). Mesleki ve teknik eğitimin 

önemi böylelikle daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Mesleki ve teknik eğitim genel olarak şu şekilde tanılanmaktadır: “Kişi, 

meslek ve eğitim boyutlarının dengeli bir biçimde bir araya getirilmesinden oluşmuş eğitim sürecidir. Kişinin tüm yönleriyle 

gelişmesi esas alınır. Eğitimde asıl amaç istenilen davranışlar geliştirmek, öğrenme ortamı sağlamak, kuramsal ve uygulamalı 

alanlarda gerekli bilgi ve becerileri geliştirmektir.” (Şahinkesen, 1992: 691).  

Milli Eğitim Bakanlığı mesleki ve teknik eğitimi şu şekilde tanımlamaktadır; toplumun ve kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için 

belirli bir meslek alanına ait bilgi, beceri ve davranışları kazandırma sürecidir. Ayrıca mesleki ve teknik eğitim kişinin toplumda 

sosyal ve ekonomik anlamda da güçlü olmasını sağlamaktadır (MEB, 2005: 11). Başka bir tanıma göre mesleki ve teknik eğitim; 

toplumun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla herhangi bir meslek alanında kişisel gelişim, beceri ve davranış kazandıran, kişinin 

yeteneklerini mesleğin gerektirdiği şekilde geliştirerek topluma faydalı olmasını sağlayan faaliyetler bütünü şeklinde 

tanımlanmıştır. (Yıldırım, 2003: 2). 

Diğer bir tanıma göre mesleki ve teknik eğitim: “kişiye hayatını kazanması için belirli bir meslek alanına ilişkin bilgi, beceri 

alışkanlıkları kazandıran ve bireyin yeteneklerini çeşitli yönleriyle geliştiren eğitim sürecidir” (Aktaran: Bağlıbel, 2007:16; Doğan, 

1976: 79). Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili yapılan tanımları genel olarak değerlendirmek gerekirse kişiye belirli bir mesleğe ait 

bilgi, beceri ve kabiliyet kazandırılarak meslekte istihdam edilecek nitelikte ara eleman yetiştirmek esas alınmıştır. Kişinin seçtiği 

meslekte kendini geliştirmesi ve uzmanlaşması planlanmaktadır. Aynı zamanda dolaylı olarak işgücü piyasalarına da kalifiye ara 

eleman yetiştirerek işsizliğin de önüne geçmek istenilmiştir. Yetiştirilen ara elemanın, sadece kişisel çıkarlar için değil toplumsal 

çıkarlar için de faydalı olması amaçlanmıştır (Şahinkesen, 1992: 691; MEB, 2005: 11; Yıldırım, 2003: 2). 

Meslek Liseleri ve Ara Eleman İlişkisi 

Teknoloji, bilim ve buna bağlı olarak sanayinin sürekli bir gelişme ve ilerleme kaydettiği günümüzde, bu gelişmeleri 

kullanabilecek ve üretime dahil edebilecek nitelikli ara elemana gereksinim duyulmaktadır. Nitelikli ara elemanın mesleki ve 

teknik anlamda belirli bir donanıma sahip olarak üretimde etkin rol izleyebilecek, verimliliği arttırabilecek kapasiteye sahip olması 

gereklidir. Aksi halde belirli bir donanıma sahip olmayan ara eleman üretimde kendisine yer bulamayacak ve işsizliğe mahkum 

olacaktır (Yazıcı, vd., 2015: 1632). 

Mesleki ve teknik liseler nitelikli ara eleman yetiştirmede en önemli kurum durumundadırlar. Piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda 

nitelikli ara eleman yetiştirme ve bu niteliklerin sürekli olarak geliştirilmesi, yenilenmesi meslek liselerinin en temel görevleri 

arasında yer almaktadır. Meslek liselerinden mezun olan kişiler ara eleman ya da tekniker sıfatı ile mezun olmaktadırlar. Ara 

eleman sanayinin ihtiyaç duyduğu gerek üretimde gerekse yönetim seviyesinde yer alan nitelikli işgücüdür. İşletmeye verimlilik 

ve kalite alanlarında doğrudan etkili olup çıktıya önemli katkılar sunmaktadır. Ayrıca piyasada rekabet edebilme konusunda 

işletmede etkili bir rol almaktadırlar. Meslek liseleri gibi Meslek Yüksek Okulları da ara eleman yetiştiren kurumlardır (DPT , 

2001: 32-33; Zorlu, 2012: 54-55). 

 Nitelikli ara eleman topluma önemli katkı sağlamakla birlikte üretim zincirinin en önemli halkasını oluşturmaktadır. Sanayi 

sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve varlığını devam ettirebilmesi nitelikli işgücüne bağlıdır. Türkiye’de bu durum 

bilinmesine karşın nitelikli ara eleman yetiştirmede en önemli kurum özelliğini taşıyan mesleki ve teknik liselere gereken önem 

verilmemektedir. Donanımsal açıdan meslek liselerinin çağın gerekliliklerine uygun olması şarttır. Türkiye’nin en önemli ara 

eleman çıktısını veren meslek liselerine gereken önem verilmelidir. Meslek liseleri geliştirilmeli ve sanayi ile ortak çalışmalar 

yürütmelidir. Aksi halde ara eleman ihtiyacı karşılanamaz hale gelir ve yurtdışından ara eleman temin edilmek durumunda 

kalınabilir (Aktaran: Zorlu, 2012:54-55;  Çelebioğlu, 2010). Tablo 1’de çalışmamızda yer alan meslek lisesi mezunlarının kendi 

alanlarında istihdam durumu verilmektedir. 

Tablo 1 Mesleki Eğitim Mezunlarının Mezuniyet Alanlarında ve Alan Dışında Çalışma Oranları (2008-2014, %) 

Alanlar 
Alanında Çalışan 

Mezun Oranı 
Alan Dışında Çalışan 
Mezun Oranı 

Adalet %7,16 %22.98 

Bilişim Teknolojileri %2,54 %41,58 

Büro Yönetimi %1,08 %43,83 

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 
(Mekatronik) 

%0,15 %41,45 

Mobilya %4,82 %51,63 

Muhasebe %8,58 %42,19 

Pazarlama %10,27 %40,50 

Kaynak: MEB, 2018: 59 
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Tablo 1 incelendiğinde Pazarlama bölümü dışında bütün bölümlerin alanında çalışma oranı %10’un altındadır. Mezunların daha 

çok alan dışı işlerde çalıştığı görülmektedir. Bu durumun birçok nedeni olabileceği gibi en önemli nedeni mezun öğrencilerin 

sahip olduğu mesleki beceriler ile yapacakları işlerin becerileri arasında önemli bir uyumsuzluk olmasıdır. Kısacası ara eleman 

çıktısının niteliği piyasanın istekleri ile uyuşmamakta ve bu yüzden alanı dışında çalışmayı tercih etmektedir denilebilir. (MEB, 

2018: 58).   

Meslek Liseleri ve İşgücü Piyasası 

Günümüzde mesleki ve teknik eğitim sisteminin verimlilik sorunu ile karşı karşıya olduğu görülmektedir. Verimlilik kavramının 

bu denli önemi, mesleki ve teknik liselerden mezun olan kişilerin ekonomide etkin bir rol alacağından kaynaklanmaktadır. Meslek 

liselerinden mezun olan kişiler üretimde yer alacağından bu durum toplumsal kalkınma açısından da büyük öneme sahiptir. 

İnsan kaynağı da üretimin bir girdisi şeklinde düşünülürse, bu kaynağın verimli olması işletmeler açısından da önem taşımaktadır. 

İşverenin, istihdam edeceği işgücünde aradığı niteliklerden birisi de işgücünün işletmede ne derecede verimli olacağıdır. 

Verimlilik konusu işgücü piyasalarında aranan bir özellik olmasına karşın meslek liselerinde verimlilik bir sorun halini almaktadır. 

Bu durumun giderilmeli ve işgücü piyasalarının istediği niteliklerde ara eleman yetiştirilmelidir (Şimşek, 1999:40).  

Mesleki ve teknik eğitim sisteminin bir diğer sorunu da sürekli gelişen teknolojiye ayak uyduramama sorunudur. Gelişen 

teknoloji ile üretim şekilleri de değişmektedir. Bu durum önceleri işgücü için bir endişeye sebep olsa da daha sonraları teknolojiye 

uyum sağlamanın istihdama katkı sağladığı görülmüştür. Burada meslek liselerine düşen görev yenilenen ve sürekli gelişim 

gösteren teknolojiye uyum sağlayan ve bunları kullanabilen işgücünü yetiştirmektir. Aksi halde meslek liselerinden mezun olan 

kişiler işgücü piyasalarının dışında kalacak ve aldıkları eğitim doğrultusunda istihdam edilemeyeceklerdir. Bu durum işsizliğe 

neden olacağı gibi bu eğitimi veren kurumlarında tercih edilmemelerine neden olacaktır (Şimşek, 1999: 26). 

Meslek liselerinin işgücü piyasasına nitelikli ara eleman yetiştirmede karşılaştığı sorunlar bu şekilde iken eğitim sisteminde 

bulunan bazı aksaklar giderilerek bu sorunların çözüme kavuşturulacağı söylenebilir. Şöyle ki mesleki teknik liselerde başarı 

düzeyi sınıf geçme ve okul bitirme şeklinde algılanmaktadır. Bu yüzden öğrenciler ders seçiminde genel olarak okuldaki başarı 

durumunu kriter almakta ve buna göre davranmaktadır. Öğrenciler yetenekleri doğrultusunda ve meslek anlamında bazı 

derslerden uzak durmaktadırlar. Bu durum mesleki başarıyı olumsuz etkilemektedir. Meslek eğitimlerinde yeteneğin ön planda 

olduğu şekilde düzenlemeler yapılmalıdır (Aktaran: Samur, 2007: 43; Şimşek, 1997). 

 

Meslek Liseleri ve İstihdam İlişkisi 

Günümüzde işsizlik algısı kişinin yeterli bilgi ve beceriye sahip olamaması durumundan kaynaklandığı ön görülmeye başlanmıştır. 

Özcan’ın (2014: 14) Toffler’den  (1992) aktardığına göre işsizlik durumu kişinin yeterli derecede nitelikli bir eğitim almamasından 

kaynaklandığı bir durum halini almıştır. Gelişen teknolojinin beraberinde üretim araçlarının da değişmesine neden olduğu 

ortadadır. Bu durumda iş gücünün üretime katılması ancak nitelikli bir eğitim alması ile mümkün olacaktır. Buradan da 

anlaşılacağı üzere işsizlik niteliksel bir hal almıştır. Böylelikle işsizlikle mücadelede yeni iş alanlarının yaratılmasının bir anlamı 

olmayacağı ortaya çıkmıştır. Mesleki ve teknik eğitim sisteminin üretim süreçlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikte ara eleman 

yetiştirmesi oldukça önem arz eden bir konu haline gelmiştir. İşgücü piyasalarının ihtiyaçları doğrultusunda verilen eğitim, kişinin 

istihdam edilmesini olanak sağlayacaktır. Böylelikle mezun olan kişinin işsizliği önlenebilecek ya da çok kısa sürelere 

indirgenebilecektir (Aktaran: Özcan, 2014: 15; Coşkunöz, 2006). Milli Eğitim Bakanlığının yapmış olduğu bir araştırmada 

mesleki ve teknik lise mezunlarının çoğunluğunun mezun oldukları alanın dışında çalıştıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Yine 

mezunların neredeyse yarısı (%47,1) meslek liselerinde aldıkları eğitimin iş hayatında herhangi bir katkısının olmadığını 

belirtmiştir. Bu araştırma sonucunda meslek liseleri ve istihdam arasında bağların kopukluğu göze çarpmaktadır. Araştırma 

sonucuna göre meslek liselerinden mezun olan kişilerin mesleki anlamda piyasanın ihtiyaçlarına cevap veremedikleri sonucuna 

da ulaşılabilir (MEB, 2018: 52). Tablo 2’de mesleki ve teknik eğitim veren kurumlardan mezun olan kişilerin özel sektörde 

istihdam durumu verilmektedir. 

Tablo 2 Mesleki ve Teknik Eğitim Mezun Sayıları ve Mezunların Özel Sektörde İstihdam Durumu (2008-2015)  

Yıllar Mezun Sayısı 
Özel Sektörde Çalışan 

Sayısı 

2008-2009 147.562 76.876 

2009-2010 222.702 112.669 

2010-2011 265.422 123.457 

2011-2012 273.087 117.686 

2012-2013 268.756 97.768 

2013-2014 287.919 72.740 

2014-2015 307.225 71.632 

Kaynak: MEB, 2018: 57 
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Tablo 2’de 2008-2009 eğitim öğretim yılından itibaren mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanların sayısının 

sürekli artış gösterdiği görülmektedir. Ancak 2012- 2013 eğitim öğretim yılında artışın durduğu söylenebilir, fakat devam eden 

yılda tekrar artışın sürdüğü görülmektedir. Özel sektörde istihdam edilen mezun sayısı incelendiğinde 2010- 2011 yıllarına kadar 

bir artış olduğu görülürken bu yıllardan sonra istihdam edilen mezunların azalmaya başladığı ve 2014- 2015 yıllarında en düşük 

seviye ulaştığı görülmektedir. Yıllara göre giderek mesleki ve teknik eğitim veren kurumlardan mezun olanların istihdamdan 

uzaklaştığını söylemek mümkündür (MEB, 2018: 57). 

Meslek Liseleri ve Yükseköğretim İlişkisi 

Mesleki ve teknik eğitimin amacı, ekonomik sektörlerle iş birliği içinde, mesleki yeterliliğe, mesleki ahlaka ve mesleki değerlere 

sahip üretken ve ekonomiye değer katan nitelikli işgücü yetiştirmektir. Temel amaç nitelikli işgücü yetiştirmek iken bunun 

yanında meslek liseleri öğrencileri yükseköğretime hazırlamayı da amaç edinmişlerdir. Meslek liselerinden mezun kişiler meslek 

yüksekokullarına ya da üniversitelerin ilgili bölümlerine belirli sınavlardan başarılı olmak şartı ile devam edebilmektedirler. Bu 

şekilde kişi seçmiş olduğu alanda uzmanlığını arttıracak ve mesleğinde daha iyi seviyelere gelebilecektir. Aynı zamanda alanda 

uzmanlaşmak iş bulma konusunda da kişiye yardımcı olacaktır (MEB, 2018: 21). 

Polat (2008: 87-88) yapmış olduğu tez çalışmasında meslek lisesi öğrencilerinin mezuniyetten sonra genel olarak yükseköğretime 

devam etmek istedikleri sonucuna ulaşmıştır. Bunun nedeni olarak meslek lisesinden mezun olan kişilerin kendini 

gerçekleştirmek ve toplumda saygın bir yer edinebilmek için yükseköğretimi seçtiklerini belirtmişlerdir. Meslek liselerinde 

aldıkları eğitim doğrultusunda bölüm seçimi mesleki eğitime katkıda bulunurken, alan dışı seçim yapılması halinde meslek 

liselerinin amacına ulaşamamasına neden olacaktır.  

Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın temel amacı genç işsizliği problemini, meslek seçimi ve ara eleman perspektifinden incelemektir. Mesleki ve teknik 

liselerde öğrenim gören kişilerin seçmiş oldukları meslekler hakkında ne derece bilgili oldukları, bu mesleği hangi faktörlerin 

etkisiyle seçtiklerinin ortaya çıkarılması ve bu meslekler hakkındaki görüşleri ile mesleğe devam etme kararlarına ilişkin cevaplar 

aranmaktadır. Çalışmada ayrıca mesleki ve teknik liselerini tercih eden kişilerin, meslek seçimini etkileyen faktörleri, meslek 

seçiminde yeterlilikleri ve meslekten memnuniyetleri incelenmiştir.  

Araştırmanın Evreni 

Araştırmanın evrenini 2018 -2019 eğitim-öğretim yılında Antalya ili Kepez ilçesinde bulunan, karma eğitim veren, Mesleki ve 

Teknik Anadolu Liselerinin 12. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Kepez ilçesinde karma eğitim veren toplamda 8 adet Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi bulunmaktadır. Örneklem bu evrenden “Basit Tesadüfi Örneklem” seçim yöntemi ile seçilmiştir.  

Basit tesadüfi örneklem seçiminde evrendeki her birimin örnekleme seçilmede eşit ve bağımsız olma özelliği vardır. “Eşitlik 

evrendeki her birimin örnekleme girmede eşit şansı bulunduğunu ifade etmektedir. Bağımsızlık ise her evren birimi hakkındaki 

kararların ayrı olmasını ifade etmektedir.” Örneklemin büyüklüğüne karar verilir ve ardından örnekleme girecek vaka sayısı kadar 

sayı seçilir anket uygulaması yapılır. Basit tesadüf örneklem seçim yönteminde evrenin karakteristik özelliği hakkında veya 

evrenin dağılımı konusunda herhangi bir bilgi gerekmemektedir. Bundan dolayı evrenin tümünün listesinin bulunduğu 

durumlarda uygulanabilecek bir yöntemdir.  (Baltacı, 2018: 240; Newman ve Benz, 1998; Kerlinger ve Lee, 1999; Balcı, 1997: 

98). Araştırmada Kepez ilçesinin seçilmesinde Antalya ilinde mesleki ve teknik liselerin bu ilçede yoğunlukta bulunması etkili 

olmuştur.  

Bu çerçevede ilgili eğitim öğretim döneminde Kepez ilçesindeki meslek ve teknik liselerinin 12. Sınıfında kayıtlı olan öğrenci 

sayısı 1245 olarak tespit edilmiştir. %95 güven ve %5 hata payı ile örneklem büyüklüğü 294 olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın 

örneklemi için evrende yer alan tüm mesleki ve teknik lisesi 12. sınıf öğrencilerinden rasgele örneklem büyüklüğüne bağlı 

kalınarak anket uygulaması yapılmış ancak veri analizi sırasında bu anketlerden 5’inin çeşitli hatalar içerdiği görülmüş ve analizleri 

olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle elenmiştir. Analizden çıkarılan anket sayısının toplam anket içindeki oranı %1.7 düzeyinde 

olduğundan ikame anket yapılmasına gerek duyulmamıştır. Öte yandan 12. Sınıf öğrencilerinin iş yeri stajlarının başlamış olması 

da eksik kalan 5 anketin gerçekleştirilmemesinin bir başka nedenidir.  

Veri Toplama Araçları 

Çalışmamızda sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerinden nicel araştırma teknikleri kullanılmıştır. “Nicel araştırmalar, sayısal 

olarak ölçülebilen verilerin istatistiksel çözümlemeleri aracılığıyla sosyal olguları inceleyen ve bu olgular arasındaki neden sonuç 

ilişkilerini ortaya koyarak sosyal düzenin kanunlarını keşfetmeyi amaçlayan araştırmalardır. Nicel veriler, laboratuvar ortamında 

yapılan deney ya da gözlemlerden ya da alan araştırmalarında yapılan gözlem, anket ya da yapılandırılmış görüşmelerden elde 

edilebilirler. Nicel araştırmalarda amaç, bireylerin toplumsal davranışlarını gözlem, deney ve test yoluyla nesnel bir şekilde 

ölçmek ve sayısal verilerle açıklamaktır” (Baltacı 2018: 233-239; Punch, 2014: 6). 

Ölçek geliştirme aşamasında gerekli literatür taraması yapılmış, elde edilmek istenen bilgiler oluşturulmuştur. Ölçeğin 

hazırlanmasında VURUCU’nun (2010), “Meslek Lisesi Öğrencilerinin Meslek Seçimi Yeterliliği ve Meslek Seçimini Etkileyen 
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Faktörler” adlı Yüksek Lisans Tezinde kullandığı anketten ve PEKKAYA ve ÇOLAK’ın (2013), “Üniversite Öğrencilerinin 

Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin AHP ile Belirlenmesi” adlı makalesinden yararlanılmıştır.  

Araştırmanın Bulguları 

Katılımcıların Kişisel Verileri 

Tablo 3 Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı  

Cinsiyet Frekans % Geçerli % Kümülatif % 

Erkek 136 47,1 47,1 47,1 

Kadın 153 52,9 52,9 100,0 

Toplam 289 100,0 100,0  

Tablo 3’e göre katılımcıların %47,1’ini erkek öğrenciler oluştururken, %52,9’unu kız öğrenciler oluşturmaktadır. Meslek liseleri 

genel olarak erkek öğrencilerin tercih ettiği liseler olarak bilinmesine karşın çalışmamızda kız öğrencilerin daha fazla olduğu 

görülmektedir. Bunun sebebi olarak Büro Yönetimi, Hukuk Sekreterliği, Muhasebe ve Yönetici Asistanlığı gibi daha çok kız 

öğrencilere yönelik bölümlerin yoğunlukta olduğundan dolayı kız öğrencilerim daha fazla olduğu düşünülmektedir.   

Tablo 4 Katılımcıların Yaş Dağılımı  

Yaş Frekans % Geçerli % Kümülatif % 

16 16 5,5 5,5 5,5 

17 146 50,5 50,5 56,1 

18 107 37,0 37,0 93,1 

19 18 6,2 6,2 99,3 

20 2 ,7 ,7 100,0 

Toplam 289 100,0 100,0  

 

Tablo 4 incelendiğinde katılımcıların 16 ile 20 yaşları arasında olduğu görülmektedir. Katılımcıların %50,5’i ve %37’si 17 ile 18 

yaşında olup en fazla katılıma sahip yaş grubunu oluşturmaktadır. Bu yaş gurubu genel olarak 12. sınıfın yaş profilini 

oluşturduğundan katılımcıların bu yaş guruplarında yığılmaları normal karşılanmıştır. Araştırmada 19 ve 20 yaşında da 

katılımcıların olduğu görülmektedir.  Bu durum öğrencilerin başarısızlıklarına bağlı olarak dönem kaybı yaşadıkları şeklinde 

açıklanabilir. 

 

Tablo 5 Kardeş Sayısı  

Kardeş Sayısı Frekans % Geçerli % Kümülatif % 

Tek Çocuk 54 18,7 18,7 18,7 

2-3 Kardeş 181 62,6 62,6 81,3 

4-6 Kardeş 46 15,9 15,9 97,2 

7 ve daha çok Kardeş 8 2,8 2,8 100,0 

Toplam 289 100,0 100,0  

Tablo 5’te katılımcıların kardeş sayıları ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Buna göre; araştırmaya katılan öğrencilerin %62,6’sı 2-3 

kardeş olup çoğunluğu oluşturmaktadır. TÜİK (2018) verileri de ortalama çocuk sayısını iki olarak açıklanmıştır. Araştırmada 

da bu yönde bir yığılma olduğu göze çarpmaktadır. Ayrıca tek çocuk sayısının da %18,7 olduğu görülmektedir. Bu durumu anne 

ve babanın çalışmasına bağlanabilir. Tablo 8 incelendiğinde çalışan annelerin oranı bu durumu destekler niteliktedir. 
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Tablo 6 Ailenin Aylık Ortalama Geliri  

Ailenin Aylık 

Ortalama Geliri 
Frekans % 

Geçerli 

% 

Kümülatif 

% 

0-2.020 93 32,2 32,2 32,2 

2.021 ve 4.000 117 40,5 40,5 72,7 

4.001 ve 6.000 29 10,0 10,0 82,7 

6.001 ve üzeri 8 2,8 2,8 85,5 

Bilmiyorum 42 14,5 14,5 100,0 

Toplam 289 100,0 100,0  

 

Tablo 6’ya göre katılımcıların %40,5’inin ailesinin aylık ortalama geliri 2.021 ile 4.000 arasındadır. Asgari ücret seviyesi de 

diyebileceğimiz, 0-2.020 bandında katılımcıların %32,2’si yer almaktadır. Genel olarak asgari ücret seviyesindeki ve üzerindeki 

gelir seviyesinde yığılma olduğu görülmektedir. Kepez ilçesinin daha çok işçi sınıfının ağırlıklı olarak yerleşim gösterdiği bölge 

olması ve Antalya’nın düşük gelirli ilçelerinden biri olması bu durumu desteklemektedir. 

  

Tablo 7 Eğitim Öğretim Görülen Bölüm  

Eğitim Öğretim Görülen Bölüm Frekans % Geçerli % Kümülatif % 

Adalet 38 13,1 13,1 13,1 

Bilişim Teknolojileri 35 12,1 12,1 25,3 

Büro Yönetimi 8 2,8 2,8 28,0 

Hukuk Sekreterliği 37 12,8 12,8 40,8 

Mekatronik 21 7,3 7,3 48,1 

Mobilya 12 4,2 4,2 52,2 

Muhasebe 89 30,8 30,8 83,0 

Pazarlama 21 7,3 7,3 90,3 

Yönetici Asistanlığı 28 9,7 9,7 100,0 

Toplam 289 100,0 100,0  

 

Tablo 7’ye göre katılımcıların %30,8’i Muhasebe bölümü, %13,1’i Adalet bölümü, %12,8’i Hukuk Sekreterliği bölümü, %12,1’i 

Bilişim Teknolojileri bölümü, %9,7’si Yönetici Asistanlığı bölümü, %7,3’ü Pazarlama ve Mekatronik bölümü, %4,2’si Mobilya 

bölümü ve %2,8’i Büro Yönetimi bölümünü oluşturmaktadır. Ölçek uygulaması yapılan okulların üçünde de Muhasebe 

bölümünün olması, görüşülen kişilerin en yoğun olduğu bölüm olmasına yol açmıştır. 
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Tablo 8 Annenin Öğrenim Durumu ve Mesleği   

Annenin Öğrenim Durumu Frekans % Geçerli % Kümülatif % 

Anne yok 3 1,0 1,0 1,0 

Okur-Yazar 17 5,9 5,9 6,9 

İlkokul 201 69,6 69,6 76,5 

Lise 59 20,4 20,4 96,9 

Lisans 9 3,1 3,1 100,0 

Toplam 289 100,0 100,0  

Annenin Mesleği Frekans % Geçerli % Kümülatif % 

Anne yok 3 1,0 1,0 1,0 

Çiftçi 3 1,0 1,0 2,1 

Emekli 2 ,7 ,7 2,8 

Esnaf- Serbest Çalışan 18 6,2 6,2 9,0 

Ev Hanımı 211 73,0 73,0 82,0 

İşçi 48 16,6 16,6 98,6 

Memur 4 1,4 1,4 100,0 

Toplam 289 100,0 100,0  

 Tablo 8’de katılımcıların anne öğrenim durumu ve mesleği verilmektedir. Buna göre öğrenci annelerinin %69,6’sı 

İlkokul mezunu olup, %20,4’lük kesim ise Lise mezununu oluşturmaktadır. Tabloya göre annelerin %73’ü ev hanımı, %16,6’sı 

işçidir. Anneler genellikle ilkokul mezunu olup herhangi bir işte çalışmamaktadırlar. Anket uygulamasının yapıldığı ilçede 

genellikle baba çalışan, anne ev hanımı ağırlıkta bir profil mevcuttur. Öğrenim durumu diğer bölgelere göre düşüktür. Yapılan 

çalışma sonucunda çıkan sonuçların da bu durumu destekler nitelikte olduğu ortaya çıkmaktadır. Ev hanımından sonra en çok 

yığılmanın işçi altında toplandığı görülmektedir ki bu durum yine araştırma yapılan bölgenin özelliklerine uygun olduğu 

söylenebilir. 

Tablo 9 Babanın Öğrenim Durumu ve Mesleği   

Babanın Öğretim Durumu Frekans % Geçerli % Kümülatif % 

Baba yok 7 2,4 2,4 2,4 

Okur-Yazar 9 3,1 3,1 5,5 

İlkokul 178 61,6 61,6 67,1 

Lise 80 27,7 27,7 94,8 

Lisans 15 5,2 5,2 100,0 

Toplam 289 100,0 100,0  

Babanın Mesleği Frekans % Geçerli % Kümülatif % 

Baba yok 7 2,4 2,4 2,4 

Çiftçi 10 3,5 3,5 5,9 

Emekli 22 7,6 7,6 13,5 

Esnaf- Serbest Çalışan 93 32,2 32,2 45,7 

İşçi 147 50,9 50,9 96,5 

Memur 10 3,5 3,5 100,0 

Toplam 289 100,0 100,0  
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 Tablo 9’de katılımcıların baba öğrenim durumu ve mesleği yer almaktadır. Babaların %61,6’sı ilkokul mezunu, %27,7’si 

ise Lise mezunudur. Babaların öğrenim durumu annelere göre kısmen daha iyidir denilebilir. Tabloya göre babaların %50,9’u 

işçi iken %32,2’si esnaf-serbest çalışan grubunu oluşturmaktadır. Bunun yanında %3,5’i çiftçi ve memur, %7,6’sı emeklidir. 

Araştırma yapılan ilçenin genellikle işçi kesiminden oluştuğu ve öğrenim durumunun düşük olduğu göz önüne alınırsa çıkan 

sonuçların bu doğrultuda olduğu görülecektir. Genel olarak ilkokul mezunu işçi kesiminin ağırlıkta olduğu görülmektedir.  

Meslek Seçimine Etki Eden Etmenler 

Bu bölümde ankete katılan öğrencilerin Meslek Seçimine Etki Eden Faktörlere vermiş oldukları cevapların analizi yer almaktadır. 

Tablo 10 Meslek Seçimi ve Ailenin Ekonomik Durumu  

 Frekans % Geçerli % Kümülatif % 

Hiç Katılmıyorum 205 70,9 70,9 70,9 

Kısmen Katılmıyorum 22 7,6 7,6 78,5 

Kararsızım 36 12,5 12,5 91,0 

Çoğunlukla Katılıyorum 17 5,9 5,9 96,9 

Tamamen Katılıyorum 9 3,1 3,1 100,0 

Toplam 289 100,0 100,0  

 

Katılımcıların %78,5’i bölüm seçimi yaparken ailelerinin ekonomik durumunun etkisinin olmadığını belirtirken,  %9’u ailelerinin 

ekonomik durumunun yeterli olmamasından ötürü bu bölümü seçtiğini belirtmiştir. Öğrencilerin meslek seçiminde ailelerinin 

ekonomik durumunun yeterli olmasının ya da olmamasının herhangi bir etki yaratmadığı görülmüştür. Ancak öğrenci ailelerinin 

genel durumu anne ev hanımı, baba işçi şeklinde yoğunluk göstermektedir.  

Tablo 11 Ailenin İstekleri ve Meslek Seçimi  

 Frekans % Geçerli % Kümülatif % 

Hiç Katılmıyorum 118 40,8 40,8 40,8 

Kısmen Katılmıyorum 50 17,3 17,3 58,1 

Kararsızım 46 15,9 15,9 74,0 

Çoğunlukla Katılıyorum 36 12,5 12,5 86,5 

Tamamen Katılıyorum 39 13,5 13,5 100,0 

Toplam 289 100,0 100,0  

Katılımcıların %58,1’i meslek seçiminde aile beklentisinin ve düşüncesinin etkili olmadığını belirtirken, %26’sı aile beklentisinin 

ve düşüncesinin etkili olduğunu ifade etmiştir. Bu durumda öğrencilerinin geneli meslek seçiminde aile beklentisinden ve kendisi 

hakkında düşündüklerinden etkilenmediği sonucuna varılabilir. Fakat burada ailelerin genel profili değerlendirildiğinde, mesleki 

yönlendirmede ailenin yetersiz bilgiye sahip olduğu ve herhangi bir yönlendirme yapmadığı durumu da düşünülmelidir. Buradan 

hareketle ailenin öğrenci hakkında herhangi bir beklentiye sahip olmaması ve öğrencinin yeteneklerinin farkında olmaması 

durumunda herhangi bir yönlendirmenin de söz konusu olmayacağı söylenebilir. 

Tablo 12 Aileye Karşı Direnememe ve Meslek Seçimi  

 Frekans % Geçerli % Kümülatif % 

Hiç Katılmıyorum 214 74,0 74,0 74,0 

Kısmen Katılmıyorum 26 9,0 9,0 83,0 

Kararsızım 20 6,9 6,9 90,0 

Çoğunlukla Katılıyorum 10 3,5 3,5 93,4 

Tamamen Katılıyorum 19 6,6 6,6 100,0 

Toplam 289 100,0 100,0  
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 Katılımcıların %83’ü mesleği zorunlu olarak seçmediklerini belirtmiş,  %10,1’i ailesini kıramadığı için zorunlu olarak 

bu mesleği seçtiklerini belirtmiştir. Araştırmada öğrencilerin mesleği zorunlu olarak seçmediği sonucu çıkmıştır. Ancak Tablo 

11’daki sonucun burada da aynı şekilde etkili olduğu söylenebilir. Ailenin meslek seçiminde öğrenciye herhangi bir mesleği 

seçmesi konusunda yardımcı olmadığı ya da ısrarcı olmadığı durumunu da göz ardı etmemekte fayda vardır.  

Tablo 13 Arkadaş Etkisi ve Meslek Seçimi  

 Frekans % Geçerli % Kümülatif % 

Hiç Katılmıyorum 193 66,8 66,8 66,8 

Kısmen Katılmıyorum 32 11,1 11,1 77,9 

Kararsızım 26 9,0 9,0 86,9 

Çoğunlukla Katılıyorum 21 7,3 7,3 94,1 

Tamamen Katılıyorum 17 5,9 5,9 100,0 

Toplam 289 100,0 100,0   

 Katılımcıların %77,9’u meslek seçiminde arkadaşlarının etkisi olmadığını belirtirken, %13,2’si meslek seçiminde 

arkadaşlarının etkisi olduğunu belirtmiştir. Genel anlamda meslek seçiminde öğrencilerin arkadaşlarından etkilenmedikleri 

sonucuna ulaşabilir, meslek seçiminde okul başarı durumu, aile vb. gibi etmenlerin arkadaşlardan daha etkili olduğu 

düşünülebilir. 

Tablo 14 Çevresel Etki ve Meslek Seçimi  

  Frekans % Geçerli % Kümülatif % 

Hiç Katılmıyorum 71 24,6 24,6 24,6 

Kısmen Katılmıyorum 46 15,9 15,9 40,5 

Kararsızım 41 14,2 14,2 54,7 

Çoğunlukla Katılıyorum 64 22,1 22,1 76,8 

Tamamen Katılıyorum 67 23,2 23,2 100,0 

Toplam 289 100,0 100,0   

 Katılımcıların %40,5’i çevresindeki insanların, mesleklerinin gelecekte iyi bir noktaya geleceği hakkında görüş 

bildirmediklerini ifade ederken, %45,3’ü çevresindeki insanların meslek hakkında iyi bir noktaya geleceğini ifade ettiklerini 

belirtmişlerdir. Buradan hareketle öğrenci çevresinin meslek hakkındaki görüşleri meslek seçiminde etkili olabileceği söylenebilir. 

Tablo 15 Akademik Başarısızlık ve Meslek Seçimi  

 Frekans % Geçerli % Kümülatif % 

Hiç Katılmıyorum 188 65,1 65,1 65,1 

Kısmen Katılmıyorum 34 11,8 11,8 76,8 

Kararsızım 22 7,6 7,6 84,4 

Çoğunlukla Katılıyorum 29 10,0 10,0 94,5 

Tamamen Katılıyorum 16 5,5 5,5 100,0 

Toplam 289 100,0 100,0   

Katılımcıların %76,9’u bölüm seçiminde derslerdeki başarısızlığın etkisi olmadığını belirtirken, %15,5’i derslerinin kötü olması 

sebebiyle bölümü seçtiklerini belirtmiştir. Genel olarak öğrencilerin derslerinin kötü olmasının bölüm seçimine etkisi olmadığı 

sonucu ortaya çıkmıştır. Bu durumda öğrencilerin meslek lisesini, üniversiteye giriş için bir basamak olarak kullandıkları ya da 

meslek hakkında yeterli bilgi ve becerileri edinerek kısa sürede iş hayatına dahil olmak istedikleri için de seçtikleri düşünülebilir. 
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Tablo 16 Okul Başarısı ve Kayıtlı Olunan Bölüm  

 Frekans % Geçerli % Kümülatif % 

Hiç Katılmıyorum 122 42,2 42,2 42,2 

Kısmen Katılmıyorum 26 9,0 9,0 51,2 

Kararsızım 42 14,5 14,5 65,7 

Çoğunlukla Katılıyorum 24 8,3 8,3 74,0 

Tamamen Katılıyorum 75 26,0 26,0 100,0 

Toplam 289 100,0 100,0   

 

 Katılımcıların %51,2’si okul başarısı daha iyi olsa dahi aynı bölümde okuyacaklarını belirtirken, %34,3’ü okul başarısının 

daha iyi olması durumunda mevcut bölümünde okumayacağını belirtmiştir. Okul başarı durumunun öğrencilerin seçtiği 

bölümlere etkisinin olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Yine Tablo 15’de belirtilen durumdan burada da bahsetmek mümkündür. 

Öğrencilerin meslek lisesindeki seçtikleri bölümü üniversiteye daha kolay geçiş için ya da iş hayatına erken atılmak için kullanmak 

istedikleri düşünülebilir. 

Tablo 17 Seçilen Meslek ve Gelecek  

 Frekans % Geçerli % Kümülatif % 

Hiç Katılmıyorum 62 21,5 21,5 21,5 

Kısmen Katılmıyorum 37 12,8 12,8 34,3 

Kararsızım 86 29,8 29,8 64,0 

Çoğunlukla Katılıyorum 53 18,3 18,3 82,4 

Tamamen Katılıyorum 51 17,6 17,6 100,0 

Toplam 289 100,0 100,0   

 Katılımcıların %34,3’ü mesleğinin gelecekte ekonomik olarak rahat bir hayat sunmayacağını belirtirken, %35,9’u 

mesleğinin gelecekte ekonomik olarak rahat bir hayat sunacağını belirtmiştir. Burada öğrencilerin %29,8’ininde bu konu 

hakkında kararsız olduğu göz önüne alınırsa, öğrencilerin seçmiş oldukları meslek hakkında tam olarak bilgi sahibi olmadıkları 

sonucuna varılabilir. Öğrencilerin seçmiş oldukları meslek hakkındaki iş imkanlarını bilmemeleri, nerede ve nasıl istihdam 

edileceklerini bilmemeleri bu durumda çekimser kalmalarına neden olabilir. Önermede genel bir yığılma olmaması bunu 

göstermektedir. 

 Tablo 18 Kısa Sürede Hayata Atılma ve Para Kazanmada Bölümün Etkisi  

 Frekans % Geçerli % Kümülatif % 

Hiç Katılmıyorum 85 29,4 29,4 29,4 

Kısmen Katılmıyorum 43 14,9 14,9 44,3 

Kararsızım 62 21,5 21,5 65,7 

Çoğunlukla Katılıyorum 44 15,2 15,2 81,0 

Tamamen Katılıyorum 55 19,0 19,0 100,0 

Toplam 289 100,0 100,0   

 Katılımcıların %44,3’ü bölümü tercih etme sebebi kısa zamanda iş hayatına girip para kazanmak önermesine 

katılmamıştır. Katılımcıların neredeyse yarısını oluşturan bu grup için bölümü üniversiteye giriş için bir yol olarak seçtikleri 

söylenebilir ya da zorunlu olarak bu bölümü seçtiklerinden de bahsedilebilir. Öğrencilerin %34,2’si bölümü tercih etme sebebini 

kısa zamanda iş hayatına girerek para kazanmak olduğunu ifade etmiştir. Bu öğrenciler için bölümün istihdam olanakları 

hakkında araştırma yaparak seçtikleri söylenebilir. 
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Tablo 19 Kişilik ve Bölüm  

  Frekans % Geçerli % Kümülatif % 

Hiç Katılmıyorum 60 20,8 20,8 20,8 

Kısmen Katılmıyorum 30 10,4 10,4 31,1 

Kararsızım 64 22,1 22,1 53,3 

Çoğunlukla Katılıyorum 59 20,4 20,4 73,7 

Tamamen Katılıyorum 76 26,3 26,3 100,0 

Toplam 289 100,0 100,0   

 Katılımcıların %31,2’si okuduğu bölümün kişiliğine uygun olmadığını belirtmiştir. Burada öğrencilerin bölümü aile 

veya okul başarı durumuna göre zorunlu olarak seçtikleri söylenebilirken, meslek lisesini yükseköğretime geçiş için bölümü 

zorunlu olarak seçtikleri de söylenebilir. Katılımcıların %46,7’si okuduğu bölümün kişiliğine uygun olduğunu belirtmiştir. Bu 

öğrencilerin bölüm seçiminde kendi kişisel özelliklerini dikkate alarak bölüm seçimi yaptıklarından bahsetmek doğru olabilir. 

Tablo 20 Fiziksel Özellikler ve Bölüm Seçimi  

 Frekans % Geçerli % Kümülatif % 

Hiç Katılmıyorum 55 19,0 19,0 19,0 

Kısmen Katılmıyorum 30 10,4 10,4 29,4 

Kararsızım 48 16,6 16,6 46,0 

Çoğunlukla Katılıyorum 69 23,9 23,9 69,9 

Tamamen Katılıyorum 87 30,1 30,1 100,0 

Toplam 289 100,0 100,0   

Katılımcıların %29,4’ü okuduğu bölümün fiziksel yapısına ve kabiliyetine uygun olmadığını belirtmiştir. Tablo 19’da öğrencilerin 

buradaki oranla paralellik gösteren bir kısmı da kişiliğine uygun olmadığını belirtmiştir. Buradaki sonucunda Tablo 19’a benzer 

olması dikkat çekmektedir. Her iki durumunun da ortak neden altında toplanabileceğini söylemek mümkündür. Katılımcıların 

%54’ü okumakta olduğu bölümün fiziksel yapısına ve kabiliyetine uygun olduğunu belirtmiştir. Uygulamanın yapıldığı bölümleri 

tekrar hatırlayacak olursak mesleklerden daha ağır fiziksel eylem gerektirenlerin Mobilya ve Mekatronik olduğu görülecektir. 

Diğer bölümler bu bölümlere nazaran daha az fiziksel aktivite gerektirmektedir. Oranın yüksek çıkması bu şekilde açıklanabilir. 

Tablo 21 İnançlar ve Bölüm Seçimi  

 Frekans % Geçerli % Kümülatif % 

Hiç Katılmıyorum 52 18,0 18,0 18,0 

Kısmen Katılmıyorum 26 9,0 9,0 27,0 

Kararsızım 53 18,3 18,3 45,3 

Çoğunlukla Katılıyorum 53 18,3 18,3 63,7 

Tamamen Katılıyorum 105 36,3 36,3 100,0 

Toplam 289 100,0 100,0   

Katılımcıların %27’si okumuş olduğu bölümün inanç ve değerlerine uygun olmadığını belirtirken, %54,6’sı okumuş olduğu 

bölümün inanç ve değerlerine uygun olduğunu belirtmiştir. 
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Tablo 22 Meslek Seçiminde Kişisel Karar  

  Frekans % Geçerli % Kümülatif % 

Evet 131 45,3 45,3 45,3 

Hayır 73 25,3 25,3 70,6 

Kısmen 85 29,4 29,4 100,0 

Toplam 289 100,0 100,0   

Katılımcıların %45,3’ü meslek lisesini kendi isteği ile seçtiğini belirtirken %54,7’si meslek lisesini kendi isteği ile seçmediğini 

belirtmiştir. Katılımcıların yarısından fazlasının meslek lisesini kendi isteği ile değil de zorunlu olarak seçtiği ortaya çıkmıştır. Bu 

katılımcılar için gerek okul başarı durumu, gerek aile baskısı gerekse çevrenin etkisiyle meslek lisesini seçtiğini söylemek 

mümkündür.  

Tablo 23 Meslek Lisesi Bölüm Seçiminde Kişisel Karar   

 Frekans % Geçerli % Kümülatif % 

Evet 183 63,3 63,3 63,3 

Hayır 50 17,3 17,3 80,6 

Kısmen 56 19,4 19,4 100,0 

Toplam 289 100,0 100,0   

Katılımcıların %63,3’ü meslek lisesindeki bölümünü kendi isteği ile seçtiğini belirtirken %36,7’si bölümünü kendi isteği ile 

seçmediğini belirtmiştir. Meslek lisesi seçiminde katılımcıların yarısından fazlasının kendi isteği ile seçmediği görülürken, meslek 

lisesindeki bölüm seçiminde katılımcıların büyük çoğunluğunun bölümünü kendi isteği ile seçtiği görülmektedir. Buradan 

hareketle katılımcıların büyük çoğunluğunun kendi istedikleri bölümde öğrenim gördükleri sonucuna ulaşılabilir. 

Tablo 24 Meslek Lisesine Kayıt Olmada Etkili Olanlar  

 
Cevaplar  

Vaka % 
N % 

Arkadaşlar 31 6,8% 10,7% 

Aile 117 25,8% 40,5% 

Akrabalar 29 6,4% 10,0% 

Çevrenin Etkisi 45 9,9% 15,6% 

Öğretmenler, Diğer Okul Personelleri 27 6,0% 9,3% 

Meslek Lisesi Mezunları 7 1,5% 2,4% 

Okul başarı durumum 119 26,3% 41,2% 

Hiç Kimse (Kendim) 78 17,2% 27,0% 

Toplam 453 100,0% 156,7% 

 Çoklu seçmeli olan bu önermede katılımcıların meslek lisesine kayıt olmasında %26,3 okul başarı durumu etkili olurken, 

%25,8 aile etkili olmuştur. Bunların dışında meslek lisesine kayıt olmayı etkileyen en yüksek oran %17,2 ile hiç kimse olmuştur. 

Burada katılımcıların meslek lisesine daha çok zorunlu olarak kayıt oldukları sonucuna ulaşılabilir. Tablo 22’deki benzer sonuçlar 

burada da elde edilmiştir. Diğer liselere giriş puanlarının, meslek liselerine nazaran daha yüksek olduğu hatırlanacak olursa okul 

başarı durumunun lise seçiminde direk olarak en etkili etmen olduğunu söylememiz mümkündür. Yine ailenin de okul başarısı 

kötü olan öğrenciyi meslek lisesine yönlendirmesinden de bahsedilebilir.  
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Tablo 25 Meslek Dalı Seçiminde Etkili Olanlar  

 Cevaplar 
Vaka % 

N % 

Arkadaşlar 51 12,4% 17,6% 

Aile 106 25,8% 36,7% 

Akrabalar 23 5,6% 8,0% 

Çevrenin Etkisi 34 8,3% 11,8% 

Öğretmenler, Diğer Okul Personelleri 24 5,8% 8,3% 

Meslek Lisesi Mezunları 5 1,2% 1,7% 

Okul başarı durumum 37 9,0% 12,8% 

Hiç Kimse (Kendim) 131 31,9% 45,3% 

Toplam 411 100,0% 142,2% 

Çoklu seçmeli olan bu önermede katılımcıların meslek lisesinde meslek dalını seçmede %31,9 hiç kimse, %25,8 aile ve %12,4 

arkadaşlar etkili olmuştur. Meslek lisesini seçmede etkili olan okul başarı durumunun burada etkisini yitirdiği göze çarpmaktadır. 

Onun yerine daha çok kişinin kendi istediği bölümü seçtiği görülmektedir. Tablo 23’teki benzer sonuçların burada da elde 

edildiği görülmüştür. Ancak meslek lisesi seçmede etkili olan aile, bölüm seçiminde de halen etkili olduğu söylenilebilir. Ayrıca 

bölüm seçiminde öğrencinin arkadaşlarından da etkilendiği görülmektedir. Öğrencinin meslek lisesinde edindiği arkadaşları ile 

aynı bölümü seçme isteğinden bahsetmek mümkündür.  

Meslek Seçiminde Yeterlilik Ölçeği 

Bu bölümde ankete katılan öğrencilerin Meslek Seçiminde Yeterlilik Ölçeği ’ne vermiş oldukları cevapların analizi yer almaktadır. 

Tablo 26 Mesleğin Toplumdaki Yerinin Meslek Seçimine Etkisi  

 Frekans % Geçerli % Kümülatif % 

Hiç Katılmıyorum 88 30,4 30,4 30,4 

Kısmen Katılmıyorum 38 13,1 13,1 43,6 

Kararsızım 70 24,2 24,2 67,8 

Çoğunlukla Katılıyorum 54 18,7 18,7 86,5 

Tamamen Katılıyorum 39 13,5 13,5 100,0 

Toplam 289 100,0 100,0   

 Katılımcıların %43,5’i mesleği seçmede, mesleğin toplumdaki yeri ve getirdiği gelir ve mesleğe olan talebin etkili 

olmadığını belirtmiştir. Daha önce de belirtildiği üzere öğrencilerin meslek seçiminde aile ve okul başarı durumu etkili olmuştur. 

Katılımcıların 32,2’sinin bu mesleği seçmesinde mesleğin toplumdaki yeri, getirdiği gelir ve mesleğe olan talep etkili olmuştur. 

Tablo 27 Meslek Hakkında Bilgi Sahibi Olmanın Meslek Seçimine Etkisi  

 Frekans % Geçerli % Kümülatif % 

Hiç Katılmıyorum 118 40,8 40,8 40,8 

Kısmen Katılmıyorum 35 12,1 12,1 52,9 

Kararsızım 31 10,7 10,7 63,7 

Çoğunlukla Katılıyorum 48 16,6 16,6 80,3 

Tamamen Katılıyorum 57 19,7 19,7 100,0 

Toplam 289 100,0 100,0   
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 Katılımcıların %52,9’u mesleğini seçmeden önce bu mesleği yapanlardan bilgi almadığını ifade etmiştir. Bu oran 

katılımcıların yarısını oluşturmakla birlikte buradan meslek liselerinde öğrencilere meslek hakkında, mesleğini icra edenlerden 

herhangi bir meslek tanıtımı yapılmadığı sonucunu doğurmaktadır. Meslek seçimi yapmadan önce mesleğini icra edenlerden 

meslek hakkında bilgi alanların oranı ise % 36,3’tür.  

Tablo 28 Mesleğin Yeteneklere Uygun Olmasının Meslek Seçimine Etkisi  

 Frekans % Geçerli % Kümülatif % 

Hiç Katılmıyorum 55 19,0 19,0 19,0 

Kısmen Katılmıyorum 28 9,7 9,7 28,7 

Kararsızım 66 22,8 22,8 51,6 

Çoğunlukla Katılıyorum 59 20,4 20,4 72,0 

Tamamen Katılıyorum 81 28,0 28,0 100,0 

Toplam 289 100,0 100,0   

 Katılımcıların %28,7’si seçmiş olduğu mesleğin yeteneklerine uygun olmadığını belirtmiştir. Katılımcıların %48,4’ü 

seçtiği mesleğin yeteneklerine uygun olduğunu belirtmiştir. Bu durum Tablo 20’deki sonuçla benzerlik göstermektedir. Yine 

burada uygulamanın yapıldığı bölümler hatırlanır ise bölümlerin spesifik bir yetenek gerektirmediği, gerekli olan yeteneklerin ise 

sonradan rahatlıkla kazanılabilen yetenekler olduğu söylenebilir. 

Tablo 29 Mesleğin Fiziksel Özelliklerinin Meslek Seçimine Etkisi  

 Frekans % Geçerli % Kümülatif % 

Hiç Katılmıyorum 113 39,1 39,1 39,1 

Kısmen Katılmıyorum 24 8,3 8,3 47,4 

Kararsızım 47 16,3 16,3 63,7 

Çoğunlukla Katılıyorum 47 16,3 16,3 79,9 

Tamamen Katılıyorum 58 20,1 20,1 100,0 

Toplam 289 100,0 100,0   

 Katılımcıların %47,4’ü mesleği, fiziksel özellikleri cinsiyetime uygun olduğu için seçtim önermesine katılmamıştır. 

Katılımcıların %36,4’ü mesleği, fiziksel özellikleri cinsiyetine uygun olduğu için seçtiğini belirtmiştir. Uygulama yapılan bölümler 

tekrar hatırlanacak olursa, büro yönetimi, hukuk sekreterliği ve yönetici asistanlığı bölümleri daha çok kız öğrencilere yönelik 

bölümler olarak görülmektedir. Ancak bu bölümleri tercih eden erkeklerde vardır. Mobilya ve Mekatronik bölümleri ise daha 

çok erkeklere yönelik bölümler olarak görülmektedir. Yine bu bölümleri de tercih eden kız öğrencilerin de olduğu görülmektedir. 

Tablo 30 Diğer Meslekler Hakkında Bilgi Sahibi Olmak  

 Frekans % Geçerli % Kümülatif % 

Hiç Katılmıyorum 52 18,0 18,0 18,0 

Kısmen Katılmıyorum 44 15,2 15,2 33,2 

Kararsızım 62 21,5 21,5 54,7 

Çoğunlukla Katılıyorum 66 22,8 22,8 77,5 

Tamamen Katılıyorum 65 22,5 22,5 100,0 

Toplam 289 100,0 100,0   

 Katılımcıların %33,2’si diğer meslekler hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtirken, %45,3’ü diğer meslekler hakkında 

da bilgi sahibi olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin neredeyse yarısının diğer meslekler hakkında bilgi sahibi olduğu görülmektedir. 

Bu durum öğrencilerin bölüm seçiminden önce meslekler hakkında araştırma yaptığını göstermektedir. 
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Tablo 31 Mesleğin İstihdam Olanaklarının Meslek Seçimine Etkisi  

 Frekans % Geçerli % Kümülatif % 

Hiç Katılmıyorum 71 24,6 24,6 24,6 

Kısmen Katılmıyorum 36 12,5 12,5 37,0 

Kararsızım 45 15,6 15,6 52,6 

Çoğunlukla Katılıyorum 72 24,9 24,9 77,5 

Tamamen Katılıyorum 65 22,5 22,5 100,0 

Toplam 289 100,0 100,0   

 Katılımcıların %37,1’i mesleği iş bulma imkanlarını bilerek seçtim önermesine katılmazken, %47,4’ü mesleği iş bulma 

imkanlarını bilerek seçtiğini belirtmiştir. Katılımcıların neredeyse yarısının iş bulma imkanlarını bilerek seçtiği görülmektedir. 

Tablo 30’da da katılımcıların diğer meslekler hakkında bilgi sahibi oldukları görülmüştür. Meslek araştırması yapılırken, iş bulma 

imkanlarının da araştırılarak meslek seçimi yapıldığı düşünülebilir.  

Tablo 32 Mesleğin Kariyer Olanaklarının Meslek Seçimine Etkisi  

 Frekans % Geçerli % Kümülatif % 

Hiç Katılmıyorum 48 16,6 16,6 16,6 

Kısmen Katılmıyorum 28 9,7 9,7 26,3 

Kararsızım 54 18,7 18,7 45,0 

Çoğunlukla Katılıyorum 65 22,5 22,5 67,5 

Tamamen Katılıyorum 94 32,5 32,5 100,0 

Toplam 289 100,0 100,0   

 Katılımcıların %26,3’ü seçmiş olduğu meslekte ilerleme imkanlarını bilmediğini belirtmiştir. Katılımcıların %55’i ise 

meslekte ilerleme imkanlarını bildiğini belirtmiştir. Yine burada Tablo 28’i destekler nitelikte sonuç elde edilmiştir. Öğrencilerin 

ileride icra edeceği meslekte ilerleme imkanlarını araştırdığını söylemek mümkündür.  

Tablo 33 Mesleğe Giriş ve Emekli Olma Koşullarının Meslek Seçimine Etkisi  

 Frekans % Geçerli % Kümülatif % 

Hiç Katılmıyorum 155 53,6 53,6 53,6 

Kısmen Katılmıyorum 31 10,7 10,7 64,4 

Kararsızım 45 15,6 15,6 79,9 

Çoğunlukla Katılıyorum 34 11,8 11,8 91,7 

Tamamen Katılıyorum 24 8,3 8,3 100,0 

Toplam 289 100,0 100,0   

 Katılımcıların %64,3’ü mesleği seçerken giriş ve emekli olma koşullarını araştırmadığını ifade etmiştir. Tablo 31’de 

katılımcılar iş bulma imkanlarını genel olarak araştırdığını belirtirken burada büyük bir çoğunluk aksini ifade etmiş ve iş bulma 

ve emekli olma koşullarını araştırmadığını belirtmiştir. Katılımcıların %20,1’i ise mesleği seçerken giriş ve emekli olma koşullarını 

araştırdığını belirtmiştir. 
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Tablo 34 Mesleğin Kazandıracağı İmkanların Meslek Seçimine Etkisi  

 Frekans % Geçerli % Kümülatif % 

Hiç Katılmıyorum 79 27,3 27,3 27,3 

Kısmen Katılmıyorum 33 11,4 11,4 38,8 

Kararsızım 46 15,9 15,9 54,7 

Çoğunlukla Katılıyorum 68 23,5 23,5 78,2 

Tamamen Katılıyorum 63 21,8 21,8 100,0 

Toplam 289 100,0 100,0   

 Katılımcıların %38,7’si mesleğimin kazandıracağı imkanları bilerek seçtim önermesine katılmazken, %45,3’ü mesleğin 

kazandıracağı imkanları bilerek seçtiğini belirtmiştir. Katılımcıların neredeyse yarısının mesleği seçmeden önce meslekle ilg ili 

kazanımları araştırdığı ve bu araştırma sonucunda seçim yaptığını söylemek mümkündür. 

Tablo 35 Mesleğin Avantaj ve Dezavantajlarının Meslek Seçimine Etkisi  

 Frekans % Geçerli % Kümülatif % 

Hiç Katılmıyorum 76 26,3 26,3 26,3 

Kısmen Katılmıyorum 28 9,7 9,7 36,0 

Kararsızım 59 20,4 20,4 56,4 

Çoğunlukla Katılıyorum 55 19,0 19,0 75,4 

Tamamen Katılıyorum 71 24,6 24,6 100,0 

Toplam 289 100,0 100,0   

 Katılımcıların %36’sı mesleğin avantaj ve dezavantajlarını bilerek seçtim önermesine katılmazken, %43,6’sı mesleğin 

avantaj ve dezavantajını bilerek seçtiğini belirtmiştir. Bu sonuç Tablo 34’e benzer şekildedir. Mesleğin kazandıracağı imkanları 

bilmek ve mesleğin avantaj ve dezavantajlarını bilmek birbirini tamamlar nitelikte önermelerdir.  

Tablo 36 Mesleğin Çalışma Ortamının Meslek Seçimine Etkisi  

 Frekans % Geçerli % Kümülatif % 

Hiç Katılmıyorum 84 29,1 29,1 29,1 

Kısmen Katılmıyorum 42 14,5 14,5 43,6 

Kararsızım 38 13,1 13,1 56,7 

Çoğunlukla Katılıyorum 51 17,6 17,6 74,4 

Tamamen Katılıyorum 74 25,6 25,6 100,0 

Toplam 289 100,0 100,0   

 Katılımcıların %43,6’sı mesleğin çalışma ortamını araştırmadığını ifade ederken, %43,2’si mesleği, çalışma ortamını 

araştırarak seçtiğini belirtmiştir. Burada katılımcıların neredeyse yarısının çalışma ortamı hakkında bilgi sahibi olduğu, diğer 

yarısının ise çalışma ortamı hakkında bilgi sahibi olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. 
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Tablo 37 Okulda Verilen Eğitimin Yeterliliği  

 Frekans % Geçerli % Kümülatif % 

Hiç Katılmıyorum 96 33,2 33,2 33,2 

Kısmen Katılmıyorum 35 12,1 12,1 45,3 

Kararsızım 64 22,1 22,1 67,5 

Çoğunlukla Katılıyorum 45 15,6 15,6 83,0 

Tamamen Katılıyorum 49 17,0 17,0 100,0 

Toplam 289 100,0 100,0   

 Katılımcıların %45,3’ü okulda aldığı eğitimin iş hayatında yeterli olacağını düşünmemektedir. Buradan hareketle meslek 

liselerinin iş hayatına atılmada öğrencilere yeterli seviyede eğitim veremediğine ulaşmak mümkündür. Daha önce bahsedildiği 

üzere meslek liselerinin amacı iş piyasasının ihtiyacı olan ara eleman ihtiyacını gidermektir. Ancak meslek lisesi öğrencilerinin 

kendilerini yeterli bulmadıkları görülmektedir. Burada meslek lisesi ve iş piyasaları arasındaki bağın kopukluğundan 

bahsedilebilir. Katılımcıların %32,6’sı okulda verilen eğitimin yeterli olduğunu düşünmektedirler. 

Meslekten Memnuniyet 

Bu bölümde ankete katılan öğrencilerin Meslekten Memnuniyet sorularına vermiş oldukları cevapların analizi yer almaktadır. 

Tablo 38 Üniversitede Aynı Bölümde Okuma İsteği  

 Frekans  % Geçerli % Kümülatif % 

Evet 61 21,1 21,1 21,1 

Hayır 128 44,3 44,3 65,4 

Kararsızım 100 34,6 34,6 100,0 

Toplam 289 100,0 100,0   

 

 Katılımcıların %21,1’i üniversitede de aynı bölümde okumak istediğini belirtirken, %44,3’ü üniversitede aynı bölümde 

okumak istemediğini belirtmiştir. Katılımcıların neredeyse yarısını oluşturan bu kesim için üniversitede aynı bölümde okumak 

istememeleri meslekten memnun olmadıkları şeklinde yorumlanabilirken, meslek lisesindeki öğrenimlerini tamamladıktan sonra 

iş hayatına atılmak istedikleri şeklinde de yorumlanabilmektedir.  

Tablo 39 Başka Mesleklere Yönelme Düşüncesi  

 Frekans % Geçerli % Kümülatif % 

Evet 121 41,9 41,9 41,9 

Hayır 77 26,6 26,6 68,5 

Kararsızım 91 31,5 31,5 100,0 

Toplam 289 100,0 100,0   

 Katılımcıların %41,9’u meslekte ilerlemeyi düşünmediğini en kısa sürede mesleğini değiştireceğini belirtmiş, %26,6’sı 

bu mesleği değiştirmek istemediğini, mesleğine devam etmek istediğini belirtmiştir. Tablo 38’de de öğrencilerin üniversitede aynı 

bölümde okumak istemedikleri sonucu ortaya çıkmıştır. Buradan hareketle Tablo 38’e benzer şekilde bir sonuç elde edildiği 

söylenebilir. Öğrencilerin neredeyse yarısının mesleğinden memnun olmadığı ve değiştirmek istediği söylenebilir.  
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SONUÇ 

İşsizlik olgusu çağımızın en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir.  Sadece gelişmekte olan ülkelerin değil gelişmiş ülkelerin 

de işsizlik sorunu ile karşı karşıya olduğu görülmektedir. İşsizlik her şeyden önce gelir yoksunluğu anlamına gelmektedir. Gelir 

yoksunluğu insan hayatının yaşam kalitesini etkilemekle birlikte birçok anlamda sınırlanmasına neden olmaktadır. İşsizlik 

olgusunun sadece ekonomik anlamda yıkıcı etkileri olmayıp, sosyal hayatı ve ruh sağlığını da olumsuz etkilediği söylenebilir. 

İşsizlik toplumun her kesimini olumsuz anlamda etkilemekle birlikte dezavantajlı gruplar üzerinde daha büyük önem arz 

etmektedir. Özellikle genç nüfus olarak nitelendirilen ve 15-24 yaş aralığını oluşturan grubun hayata atılma aşamasında işsizlik 

problemiyle karşılaşması onu her anlamda yıpratacaktır. Bu sorun sadece mikro temelli olmayıp; makro boyutta ise ülkenin en 

dinamik, üretken ve enerjik emek kaynağından yoksun kalması anlamına gelmektedir. Genç işsizliği konusunun bu denli önem 

arz etmesi her yönüyle ele alınması gereken bir konu olduğunu göstermektedir.  

 Bu çalışmada genç işsizliğin bir başka boyutu olan ara eleman ve meslek seçimi konuları ele alınmıştır. Meslek liselerinde 

okuyan kişilerin seçmiş olduğu meslek hakkında ne derece bilgi sahibi olduğu, meslek seçiminde etkili olan faktörler, mesleği 

hakkındaki görüşleri ve mesleğe devam etme kararlarına ilişkin cevaplar doğrultusunda ara eleman problemine çözüm önerileri 

getirilerek bu alanda yapılacak olan çalışmalara yol göstermek hedeflenmiştir.  

 Araştırma Antalya’nın Kepez İlçesinde bulunan, karma eğitim veren meslek liselerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın 

bu bölgede gerçekleştirilmesinin nedeni araştırmanın ekonomik kısıtı ve meslek liselerinin bu bölgede yoğunluk göstermesidir. 

Çalışmada basit tesadüfi örneklem seçim yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada katılımcılara anket uygulaması yapılarak veriler 

toplanmıştır. 

 Araştırmaya katılan öğrencilerden kızların erkeklere göre daha fazla olduğu görülmektedir. Meslek liselerini daha çok 

erkeklerin tercih ettiği genel kanısının tersi sonuç elde edilmiştir. Bu durumun nedeni olarak araştırmaya katılan bölümlerin daha 

çok kız öğrencilere hitap eden meslek dallarından oluşmasıdır. Katılımcılar genel olarak 17 ile18 yaşında olup beklenen sonuç  

elde edilmiştir. Meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin bu yaşlarda olduğu bilinmektedir. Katılımcıların ailesinin aylık ortalama 

gelirinin genel olarak 2.041-4.000 arasında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun aynı sosyo-

ekonomik yapı içerisinde bulunduğu söylenebilir.  

 Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir kısmının seçtiği meslek hakkında daha önceden herhangi bir bilgi edinmediği 

sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrenciler, diğer meslekler hakkında da bilgi sahibi olmadıklarını belirtmiştir. Buradan meslek 

seçimi sürecinde meslek liselerinde öğrencilere meslek tanıtımı yapılmadığı söylenebilir. Meslek, insanın hayatı boyunca icra  

edeceği ve sayesinde hayatını sürdüreceği en önemli kazanımdır. Mesleğin insan hayatında bu denli önem arz etmesi, meslek 

seçiminin son derece önemli bir konu olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Meslek seçiminde meslek liselerinin öğrencilere rehberlik 

etmesi, meslekler hakkında bilgi vermesi ve öğrencinin yeteneklerine uygun mesleki yönlendirme yapması gereklidir. Meslek 

liselerindeki bu eksiklik giderilmeli ve öğrencilere bu önemli seçimde rehberlik etmeleri gereklidir. Meslek seçim programları 

hazırlanmalı ve meslek tanıtımları mesleği icra edenlerce yapılmalıdır. Aksi halde öğrenciler, meslek hakkında detaylı ve doğru 

bilgiye ulaşamayacaktır.  

 Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir kısmının meslek lisesini seçmesinde aile ve okul başarı durumunun etkili 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Meslek lisesine kayıt olan öğrencilerin genel olarak okul başarı durumlarının yetersiz olduğunu 

söylememiz mümkündür. Diğer liseleri okul başarı durumundan dolayı seçemeyen öğrencilerin, ailelerin baskısı ile meslek 

liselerine kayıt oldukları da söylenebilir. Eğitim sisteminde meslek liselerinin diğer liselere oranla puanlarının oldukça düşük 

olduğu ortadadır. Bu durumda meslek liseleri, diğer liselere puanı yetmeyen öğrencilerin seçmek zorunda oldukları lise 

konumunda yer almaktadır. Öğrencinin yeteneklerine bakılmaksızın puan sistemi ile liseye yerleştirmenin en büyük dezavantajını 

bu konu oluşturmaktadır. Öğrenci istemediği bir okulda zorunda olduğu için öğrenim görecektir. Böylesi bir seçimde öğrencinin 

başarılı olmasını beklemek pek mümkün görülmemektedir. Liseye kayıt aşamasında öğrencilerin yeteneklerinin, ilgilerinin ve 

eğilimlerinin de göz önüne alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılan seçimlerde meslek liseleri de zarar görmektedir. Asıl amacı 

ara eleman yetiştirmek ve piyasaya sunmak olan meslek liseleri, yanlış seçim sonucunda öğrencilerin vakit geçirdikleri yer 

olmaktan öteye geçememektedir. Böylece mezun edilen öğrencilerin teknik anlamda yetersiz kalacağı ortadadır. İşveren 

tarafından tercih edilmeyeceği gibi öğrencinin mezuniyetinin ardından işsizlikle karşı karşıya kalacağı da aşikardır.  

 Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir kısmı seçtiği mesleğin çalışma ortamı hakkında herhangi bir bilgi sahibi 

olmadığını belirtmiştir. Ayrıca mesleğinde kariyer olanakları ve mesleğe giriş konusunda da yeterli bilgiye sahip olmadıkları 

sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin bu konular hakkında bilgi sahibi olmamaları bir anlamda icra edecekleri mesleği tam 

anlamıyla tanımadıklarına işaret etmektedir. Büyük çoğunluğun mesleğe devam etmek istemediğini ve mesleğini değiştirmek 

istediğini belirtmesi de bu durumu destekler niteliktedir. Burada yine meslek lisesine zorunda oldukları için kayıt olduklarını ve 

seçtikleri meslek dalını tam anlamıyla tanımadıkları için bu sonuçların elde edildiği düşünülmektedir. Öğrencilerin temel mesleki 

eğitimi aldıktan sonra bu meslekte devam etmek istememeleri ve mesleği değiştirmek istemeleri ara eleman problemin en büyük 

kaynağı olarak gösterilebilir. Meslek liselerinin vermiş oldukları mezun verileri ile bu mezunlardan ara eleman olarak istihdam 

edilenlerin arasında büyük uçurum olacağını söylemek mümkündür. Meslek liselerinin bu konuda öğrencilere tam anlamıyla 

hitap edemediği sorunu ortaya çıkmaktadır. Meslek liselerinin eğitim sisteminde radikal değişiklikler yapılması ve direk işgücü 

piyasasının ihtiyaçlarına yönelik ara eleman yetiştirmesi gerekmektedir. Böylelikle meslek liselerinden mezun olanların istihdama 
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katılmaları daha da kolaylaşacak ve nitelikli ara eleman yetiştirilmiş olacaktır. Bu olay meslek liselerinin toplum gözündeki kötü 

imajının da ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Bu durum meslek liselerine olan talebi artırabileceği gibi, ara eleman problemine 

de bir nevi çözüm getirebilecektir.  

 Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir kısmı okulda aldıkları eğitimin iş hayatında yeterli olmadığını belirtmiştir. 

Yine öğrencilerin büyük bir kısmının üniversitede de aynı bölüme devam etmek istememesi ve mesleği değiştirmek istemesi de 

bu durumu destekler niteliktedir. Çalışmada meslek liselerinin verimliliğinin ve yeterliliğinin incelenmesi hedeflenmiş ancak  lise 

yöneticileri tarafından uygun bulunmaması ve izin verilmemesinden dolayı bu konu araştırmamızdan çıkarılmıştır. Daha önce 

meslek liselerinden toplanan verilerin ticari amaçla kullanılmasından dolayı yöneticiler çalışma boyunca katı bir tavır sergilemiştir.  

 Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Çıraklık Eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alınması ve yine bu 

kurumlardan eğitim alan kişilerin yükseköğretime devam edebilmeleri yolunun açılması ara eleman yetiştirmede önemli bir adım 

olarak değerlendirilebilir. Ancak bu uygulamaya ek olarak işletmelerin de ara eleman yetiştirme konusunda Alman Eğitim 

sistemindeki ikili sisteme benzer bir yöntemle etkin bir rol alması şeklinde güçlendirilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığının ara 

eleman konusunda bu derce önemli adım atması yadsınamazken, bu alanda yeterli olup olmayacağı tartışmaya açıktır. 

 Sonuç olarak meslek liselerinin piyasaya nitelikli ara eleman yetiştirmede yetersiz kaldığı saptanmıştır. Liselerde 

kullanılan yöntemlerin ve teknik açıdan kullanılan araçların çağın gerisinde kaldığını söylememiz mümkündür. Meslek liselerinde 

radikal bir değişiklik yapılmalı ve eğitim sistemi değiştirilmelidir. Meslek liselerinin amacı sadece piyasanın ihtiyaçları 

doğrultusunda nitelikli ara yetiştirmek olmalıdır. Aksi halde meslek liseleri sürekli olarak kendini yineleyen ve piyasaya cevap 

veremeyen kurum olmaktan öteye geçemeyecektir. Meslek liselerinin kendilerini güncellemeleri ve çağa ayak uydurmaları için 

gerekli kaynaklar sağlanmalı ve üreten bir kurum haline getirilmelidir. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK ALGILARININ ÖZ ŞEFKAT VE ÇEŞİTLİ 
DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER İLE İLİŞKİSİ 

İsmail YELPAZE1 

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencileirnin yalnızlık düzeylerinin çeşitli değişkenlerle ilişkisini incelemktir. Bu amaç 

doğrultusunda çalışma nicel araştırma desenlerinden yordayıcı ilişkisel tarama desenine göre yürütülmüştür. Çalışmanın katılımcı 

grubu bir devlet üniversitesinin çeşitli fakültelerinden öğrenim gören 140 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak  

Ucla Yalnızlık Ölçeği, Öz Şefkat Ölçeği-Kısa Form ve Kişisel Bilgi Formu Kullanılmıştır. Verilerin analizinde t-Test, ANOVA 

ve basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, öğrencileirn yalnızlık düzeyleri cinsiyet ve barınma 

yerine göre farklılaşmamaktadır. Ancak yalnızlık algıısnda sınıf düzeyi önemli bir faktör olarak bulunmuştur. Son olarak 

öğrencileirn öz şefkat düzeyi, onların yalnızlık düzeyinin % 23’ünü açıklamaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Yalnızlık, Öz şefkat, Üniversite öğrencileri 

Jel Kodları  : I3. 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN LONELINESS PERCEPTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS WITH 

SELF COMPASSıON AND VARIOUS DEMOGRAPHIC VARIABLES 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the relationship of loneliness levels of university students with various variables. For 

this purpose, the study was conducted according to the predictive correlational study design of quantitative research methods. 

The study group consisted of 140 students from various faculties of a public university. Ucla Loneliness Scale, Self Compassion 

Scale-Short Form and Personal Information Form were used as data collection tools. Data were analyzed by t-Test, ANOVA 

and simple linear regression analysis. According to the findings of the study, loneliness levels of the students do not differ 

according to gender and place of residence. However, class level was found to be an important factor in the perception of 

loneliness. Finally, self-compassion level of students explains 23% of their loneliness level. 

Anahtar Kelimeler : Loneliness, Self-compassion, University students. 

Jel Codes  : I3. 

 

1. Giriş  

Bireyin yaşamını olumsuz olarak etkileyebilecek olan yalnızlık, sıklıkla sosyal etkileşimde bulunacak az sayıda kişiler olmasından 

veya anlamlı yakın ilişkilerin yoksunluğunda meydana gelmektedir. Her ne kadar her bireyde etkisi aynı görülmese de, iç karartıcı, 

motivasyonu törpüleyen bir psikolojik sıkıntı yaratmaktadır. Yalnızlık algısı ile depresyon, kaygı, düşük benlik saygısı gibi 

psikolojik sıkıntılar arasında ilişkiler olduğu literatürde belirtilmektedir (). Her ne kadar yaşamın her döneminde karşılaşılabilecek 

bir sorun olsa da, ergenlik ve genç yetişkin döneminde yalnızlığın daha yaygın olabileceği belirtilmektedir (Ceyhan ve Ceyhan, 

2011; Odacı ve Kalkan, 2010). 

Ergenliğin son dönemleri ile genç yetişkinliğin ilk yılları üniversite eğitimi yıllarına denk gelmektedir. Genç yetişkinlik yılları 

yakın ilşki kurma gelişim görevinin başarılması gereken bir evredir (Santrock, 2002). Bu nedenle üniversite gençliğindeki yalnızlık 

algısının çalışılması daha önemli hale gelmektedir. Üniversite öğrencileri yeni bir şehre, kültüre ortama geldikleri için eski sosyal 

çevreleri geride kalmakta ve tek başlarına kalmaktadırlar. Bu durum da öğrencileirn kendileirni yalnız hissetmelerine neden 

olabilir. Ancak her öğrenci aynı düzeyde kendini yalnız hissetmediği için, hangi faktörlerin yalnızlık algısını etkilediği belirlemek 

bu çalışmanın temel amacıdır. 

İlk olarak ailenin yanında yaşamaya devam etmek ile arkadaşlarla veya yalnız yaşamaya başlamak yalnızlık algısında önemli 

faktörler olabilir. Bunun yanında ilk yıllardaki yalnızlık algısı ile üniversitenin sonraki yıllarındaki yalnızlık algısı da farklılaşabilir. 

Nitekim her yıl yeni arkadaşlar edinme ve uyum sağlama davranışlarını kullanma olasılıkları artmaktadır. Son olarak kendine 

karşı müsamahalı olmayan, kendini sürekli eleştiren ve şefkatli olmayan kişiler de kendilerini daha yalnız hissedebilirler. Nitekim 

kendini değerli ve saygı değer bulmayan kişilerin, okuldan ayrılma, aşırı kaygılı olma gibi antisosyal davranışlarının fazla olduğu 

belirtilmektedir. Araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin yalnızlık algılarının, cinsiyete, yaşa, sınıf düzeyine, barındıkları yere 

göre farklılaşıp farklılaşmadığını ve yalnızlık ile öz şefkat arasındaki ilişkiyi incelemektir.  

  

 
1  Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 0344 300 44 34, ismailyelpaze@gmail.com 
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2. Yöntem 

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeylerinin çeşitli demografik değişkenlere göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırma,  nicel araştırma desenlerinden yordayıcı ilişkisel tarama 

yöntemi ile yürütülmüştür (Creswell, 2012). 

2.1. Katılımcılar 

Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinin farklı fakültelerinde öğrenim gören 98 kadın, 43 erkek olmak üzere 138 

öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcıların yaş ortalaması 21’dir. 

2.2. Veri Toplama Araçları 

Verilerin toplanmasından kişisel bilgi formu ve UCLA yalnızlık ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde t-Test, ANOVA ve 

pearson korelasyon analizleri kullanılmıştır. 

Ucla Yalnızlık Ölçeği: Russel, Peplau ve Fergison (1978) tarafından bireylerin yalnızlık durumlarını değerlendirmek üzere 

geliştirilen ölçeğin, Türkçe uyarlama çalışmaları Demir (1989) tarafından yapılmıştır. 20 maddeden oluşan ölçeğin güvenirlilik 

katsayısı ise .96 olarak belirlenmiştir. 

Öz şefkat Ölçeği: Raes, Pommier, Neff ve Van Gucht (2011) tarafından bireylerin kendilerine ilişkin duyarlılık algılarını ölçmek 

üzere geliştirilmiştir. 12 maddeden oluşan ölçeğin güvenirlik katsayısı .86 olarak belirtilmektedir. Türk kültürüne uyarlama 

çalışması Yıldırım (2018) tarafından yapılmış ve güvenirlik katsayısı .73 olarak bulunmuştur. 

2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmanın konusu belirlendikten sonra verileri toplamak için uygun ölçme araçlarının yer aldığı bir kitapçık oluşturulmuştur. 

Sonrasında verilerin toplanacağı örnekleme ulaşmak için üniversitenin ilgili fakültelerinde ders yürüten öğretim elemanları ile 

görüşülmüş ve uygulama izni alınmıştır. Veriler sınıf ortamında araştırmaya katılmaya gönüllü olan öğrencilerden toplanmıştır . 

Kitapçığı doldurma süresi yaklaşık 10 dakika sürmüştür. 

Verilerin analizine başlamadan önce yönergeye uygun doldurulmayan veya çok fazla boş madde bırakılan kitapçıklar araştırmanın 

dışında tutulmuştur. Veriler bilgisayar ortamına aktarıldığında parametrik testlerin yapılabilmesi için şartları sağlayıp 

sağlamadığına bakılmıştır. Bu bağlamda çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1 ile +1 arasında olmasına dikkat edilmiştir (Pallant, 

2001). Araştırmanın amacı doğrultusunda yapılan ikili karşılaştırmalar için (cinsiyet ve barınma yeri) t-Testi, üç veya daha fazla 

grup karşılaştırmaları için (sınıf düzeyi) ANOVA ve iki sürekli değişken arasındaki ilişkiye bakmak için de Pearson korelasyon 

analizi yapılmıştır. 

3. Bulgular  

Çalışmanın amacı doğrultusunda ilk olarak öğrencilerin yalnızlık puanları cinsiyetleri ve barınma yerleri açısından karşılaştırmak 

için t-Testi analizi yapılmıştır. Bulgular Tablo 1’de sunulmaktadır. 

Tablo 14. Üniversite öğrencilerinin yalnızlık algılarının cinsiyet ve barınma yerine göre karşılaştırılmasına ilişkin t-

Test bulguları 

Değişken Grup n X ss sd t p 

Cinsiyet 
Kadın 98 45.15 15.85 136 .175 .86 

Erkek 40 45.64 12.44    

Barınma 

türü 

Ailesiyle 66 44.95 15.29 114 .499 .62 

Diğer 50 46.31 13.43    

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere, öğrencilerin yalnızlık algıları, cinsiyet açısından karşılaştırıldığında kadınların yalnızlık puanları 

(M=45.15, ss=15.85) erkeklerin puanlarından (M=45.64, ss=12.44) anlamlı bir fark göstermemektedir (p>.05). Aynı zamanda 

yalnızlık algıları, barınma yerleri açısından karşılaştırıldığında da ailesiyle birlikte yaşayanların yalnızlık puanları (M=44.95, 

ss=15.29) diğer yerlerde ikamet edenlerin puanlarından (M=46.31, ss=13.43) anlamlı bir fark göstermemektedir (p>.05). 

Araştırmanın amacı doğrultusunda öğrencilerin yalnızlık puanları sınıf düzeyleri açısından karşılaştırmak için ANOVA 

yapılmıştır. Bulgular Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 15. Üniversite öğrencilerinin yalnızlık algılarının sınıf düzeyi açısından karşılaştırılmasına ilişkin ANOVA 

sonuçları 

Varyansın kaynağı KT Sd KO F p 

Gruplararası 2479,30 3 826,43 3.96 .01 

Gruplariçi 27935,73 134 208,47   

Toplam 30415,04 137    
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Öğrencilerin yalnızlık algıları sınıf düzeyi açısından karşılaştırılmış, ikinci sınıf öğrencilerinin yalnızlık puanlarının (M=51.42, 

ss=12.49), üçüncü (M=38.18, ss=14.99) ve dördüncü sınıf öğrencilerinden (M=40.67, ss= 16.39) anlamlı şekilde daha yüksek 

bulunmuştur (p≤.01). Birinci sınıf öğrencilerinin puanları (M=45.62, ss=14.44) ise diğer gruplardan anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir (p>.05). 

Son olarak öğrencilerin yalnızlık düzeyleri ile öz şefkat düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Bulgular Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 16. Yalnızlık ile öz şefkat arasındaki ilişkiye yönelik bulgular 

Yordayan değişken B SH β t p R2 F 

Sabit 80.90 5.58  14.49 .001 
23 42.13* 

Öz şefkat -1.05 .16 -.48 -6.49  

N=140, *p≤.01 

Son olarak yalnızlık ile öz şefkat arasındaki ilişki incelenmiş ve -.48 düzeyinde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (p≤.01). 

4. Tartışma ve Sonuç 

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeylerinin cinsiyet, barınma yeri ve sınıf düzeyi açısından farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek ve öz şefkat düzeylerinin yalnızlığı ne düzeyde yordadığını ortaya koymaktır.  

Araştırmanın bulguları dikkate alındığında öğrencilerin yalnızlık düzeylerinin cinsiyetler açısından farklılaşmadığı bulunmuştur. 

Lise öğrencileri ile yapılan bir çalışmada kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha yalnız hissettikleri (Gürses, Merhametli, 

Şahin, Güneş ve Açıkyıldız, 2011) üniversite öğrencileri ile yapılan çalışmada ise erkek öğrencilerin daha yalnız hissettiklerini 

(Atlı, Keldal ve Sonar, 2015) belirtilmektedir. Bulguların farklı olması çalışmaların örnekleminden kaynaklanıyor olabilir. Nitekim 

üniversite yıllarında kişilerin yalnız hissedip hissetmemesi cinsiyet özelliğinden çok toplumsal cinsiyet rolleri ile ilişkil i olabilir. 

Öğrencilerin yalnızlık düzeyleri ailenin yanında yaşama ile yurtta, apartta veya arkadaşları ile birlikte yaşama gibi diğer barınma 

türleri açısından farklılaşmadığı bulunmuştur. Ailesiyle birlikte yaşayan kişilerin kendilerini daha az yalnız hissettikleri 

belirtilmektedir (Kozaklı, 2006). Üniversitenin ilk yılında aile desteği, onlarla birlikte olmak yalnızlık hissiyatını azaltabilir. Ancak 

sonraki yıllarda arkadaş çevresi ve üniversiteye uyumla birlikte ailenin etkisi azalmış olabilir. 

Sınıf düzeyi açısından incelendiğinde, ikinci sınıf öğrencileri üç ve dördüncü sınıf öğrencilerine göre kendilerini daha yalnız 

hissetmektedirler. Üniversite öğrencileri ile yapılan bir çalışmada sınıf düzeyinin yalnızlık algısında önemli bir faktör olmadığı 

bulunmuştur (Atlı, Keldal ve Sonar, 2015). Beklenilen sonuç sınıf düzeyi aşağıda olanların daha fazla yalnızlık hissedecekleri 

yönündedir. Sonuçların bu şekilde olmasında, birinci sınıf öğrencilerinin hepsi yeni olduğu için kendi aralarında daha fazla 

yakınlık gösteriyor olabilirler. İkinci sınıfta daha kalıcı arkadaşlıklar kurulacağı için, kişiler daha seçi olduklarından kendilerini 

daha yalnız hissediyor olabilirler. Son olarak öz şefkat, öğrencilerin yalnızlığını yordamada önemli bir faktör olarak bulunmuş ve 

yalnızlığın % 23’ünü açıkladığı görülmüştür. Öğrencilerin öz şefkat düzeyleri arttıkça yalnızlık düzeyleri azalmaktadır. Öz şefkat, 

kişilerin kendilerine karşı daha toleranslı olmaları, acımasız eleştirmekten kaçınmalarını ifade etmektedir. Aynı zamanda kendi 

duygularının farkında olup, onları ifade etmeyi de içermektedir. Bu nedenle, öz şefkat özelliği yüksek olanların, kendilerine 

odaklanmaları, bazen yalnız kalmanın olağan bir şey olacağını fark etmeleri, bu durumun geçici olduğunu düşünüp iyimser 

olmaları nedeniyle yalnızlık algılarının daha düşük çıktığı söylenebilir. 
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KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Halil İNAL1 - Ömer Faruk BİÇEN2  

 

Özet 

Çalışmada, 2005-2018 dönemine ait aylık verilerden hareketle Türkiye’de kayıt dışı istihdam ve ekonomik büyüme arasındaki 

ilişki ampirik olarak incelenmektedir. Öncelikle serilerin durağanlığı araştırılmıştır. Sonrasında seriler arasındaki eşbütünleşmenin 

incelenmesinde ARDL sınır testinden yararlanılmış ve değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Dolado-Lütkepohl nedensellik 

testi ile sınanmıştır. Ocak 2005 ile Haziran 2018 döneminde kayıt dışı istihdam ile ekonomik büyüme arasında eşbütünleşme 

olduğu, nedensellik testinde ise ekonomik büyümeden kayıt dışı istihdama doğru tek yönlü nedenselliğin olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Kayıt dışı istihdamın ekonomik büyüme üzerine etkisinde ise anlamı bir ilişkiye rastlanılmamıştır. Bu sonuçlara göre, 

ekonomik büyüme düzeyindeki artışın kayıt dışı istihdama neden olduğu, başka bir ifadeyle ekonomik büyüme arttıkça kayıt dışı 

istihdamın kontrol edilebilirliğinin zorlaştığı söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Kayıt Dışı İstihdam, Ekonomik Büyüme, ARDL Sınır Testi, Nedensellik Testi.  

Jel Kodları  : C22, O47 

 

1.GİRİŞ 

Kayıt dışı istihdam günümüzde önemli bir sorun olup, gelişmişlik seviyesi ne olursa olsun tüm ülke ekonomilerinde 

bulunmaktadır. Kayıt dışı istihdam, fiili olarak gerçekleşen çalışmanın ve karşılığında alınan ücretin resmi kayıtlara işlenmemesi 

olarak tanımlanabilir. Kayıt dışı istihdam, iş hayatında farklı şekillerde görülmektedir. Çalışanların resmi makamlara hiç 

bildirilmemesi şeklinde olabileceği gibi, eksik bildirilmesi şeklinde de olabilmektedir.  

Kayıt dışı istihdama yol açan nedenlere bakıldığında öncelikle ekonomik ve sosyal nedenlerin ön plana çıktığı görülmektedir. 

Bireyleri kayıt dışı çalışmaya iten ekonomik nedenler; iş bulamama ve kayıt dışı çalışmaya mecbur kalma olabileceği gibi daha 

fazla kazanma arzusu içerisinde hareket etmelerinden de olabilmektedir. Aynı şekilde işverenler de maliyetlerini düşürmek, 

rekabet gücünü arttırmak gibi istekleri doğrultusunda kayıtsız işçi çalıştırma yoluna girmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde 

görünen işsizlik, enflasyon ve gelir dağılımdaki eşitsizlikler beraberinde kayıt dışı istihdam oranlarının da yüksek olmasına neden 

olmaktadır.  

Nüfus artışları, köyden kente göçler, sosyal güvenlik ile ilgili bilgiye sahip olmama, eğitim seviyesinin düşüklüğü ise gelişmekte 

olan ülke vatandaşlarının kayıt dışı çalışmasına neden olan sosyal nedenlerdir. Gelişmiş ülkelerde de kayıt dışı istihdam sorunu 

bulunmaktadır. Ancak sorun gelişmekte olan ülkeler gibi yüksek seviyelerde değildir. Yapılan tahminlere göre kayıt dışı istihdam 

oranı gelişmekte olan ülkelerde %35 ve üzerinde iken, gelişmiş ülkelerde % 15’in altındadır (ILO, 2018). Yine de, kayıt dışı 

istihdamın boyutunu tam olarak tespit etmek mümkün değildir. Kayıt dışı istihdamın nedenlerinin çok sayıda olması, işçi ve 

işverenlerin çeşitli amaçlarla kayıt dışı istihdama yönelmeleri gibi nedenlerle kayıt dışı istihdam sorunu karmaşık bir yapıya 

sahiptir.  

Kayıt dışı istihdam, istihdam yaratma yönünde sağladığı katkılar ile milli gelire olumlu etkisi de olmaktadır (Dam, Ertekin ve 

Kızılca, 2018: 303). Fakat yine de kayıt dışı istihdamın ülke ekonomilerine katkılarının yanında zararları çok daha büyüktür. 

Ülkelerin milli gelir hesaplamalarının eksik olması, vergi ve prim kayıpları, geleceği güvence altında olmayan vatandaşların 

çokluğu, ülkede kanunlara aykırı çalışan işgücünün oluşması gibi ekonomik ve sosyal anlamda olumsuz etkileri olmaktadır.  

Çalışmanın temel amacı Türkiye’de kayıt dışı istihdamın ekonomik performans üzerindeki potansiyel etkilerini ampirik olarak 

analiz etmektir. Üç bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümü, kayıt dışı istihdam kavramı ve nedenleri üzerinde duran giriş 

bölümüne ayrılmıştır. Ikinci bölümde temel istatistiki göstergeler çerçevesinde Türkiye’de kayıt dışı istihdam sorunu üzerinde 

durulmakta, son bölümde ise Türkiye’de kayıt dışı istihdam ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki ampirik olarak 

incelenmektedir.    

2.TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN GENEL GÖRÜNÜMÜ 

Türkiye’de 1970’li yıllarda birlikte yaşanan köyden kente göç olgusu, kayıt dışı istihdamın artışında da etkili olmuştur. İşçilerin 

sosyal güvenlik hakları olmadan cinsiyet, yaş, sektör, bölge, işyerinin büyüklüğüne göre farklılar olsa da kayıt dışı istihdamın ülke 

ekonomisine olumsuz etkisi bu tarihlerden itibaren giderek artmıştır.  

  

 
1 Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, 05462611002, inalhalil85@hotmail.com. 
2 Dr. Öğr. Üyesi, Balıkesir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, 05543241601, 
ofbicen@balikesir.edu.tr (Yazışma yapılacak yazar). 



VI. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
VI. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

25 – 29 Ekim/October 2019 – Antalya/Türkiye 
 

 

104 

  

Tablo 17. Eğitim Durumuna Göre Kayıt Dışı İstihdam Sayısı ve Oranı (2018 Yılı Verileri, Yaş 15+)  

Eğitim Durumu 
Kayıt Dışı İstihdam Sayısı 

(Bin) 
Kayıt Dışı İstihdam Oranı 

(%) 

Okuma Yazma Bilmeyen 859 87,20 

Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul 
Bitirmeyen 

710 71,21 

İlkokul 4207 49,54 

İlköğretim 772 33,16 

Ortaokul Veya Dengi Meslek Ortaokulu 1308 40,57 
Genel Lise 666 23,14 

Lise Dengi Mesleki Okul 589 18,94 

Yüksek Öğretim 493 7,33 

Kaynak: TÜİK (2019), İşgücü İstatistikleri (2015-sonrası), Erişim Tarihi: 18.10.2019, https://biruni.tuik.gov.tr. 

Türkiye‘de en çok tarım sektöründe görünen kayıt dışı istihdam oranı 2018 yılı için % 82,73 seviyesindedir. Tarım sektörünü % 

34,39 ile inşaat sektörü takip etmektedir. İnşaat sektörünün ardından sırasıyla hizmet ve sanayi sektörleri gelmektedir. Türkiye‘de 

2018 yılında genel olarak kayıt dışı istihdam oranı % 33,42‘dir. Bu da çalışan her 100 kişiden yaklaşık 33‘ünün kayıt dışı çalıştığı 

anlamına gelmektedir. 

Tablo 1, Türkiye’de 2018 yılı için eğitim durumuna göre kayıt dışı istihdam sayıları ile oranlarını göstermektedir. Tablo 

incelendiğinde kayıt dışı istihdam ile eğitim seviyesi arasında ters yönlü bir ilişki bulunduğu göze çarpmaktadır. Kayıt dışı 

istihdam oranı okuma yazma bilmeyen işgücünde en yüksek iken, yüksek öğrenimli işgücünde ise en düşüktür.  

Tablo 18. İşyeri Büyüklüğüne Göre Kayıt Dışı İstihdam Oranı (%, Yaş 15+) 

Çalıştırılan Kişi Sayısı 2015 2016 2017 2018 

10 ve Daha Az Kişi 54,50 55,21 56,09 55,98 

11-19 Kişi 16,23 15,49 15,62 14,90 

20-49 Kişi 9,93 9,68 9,77 9,78 

50 veya Daha Fazla Kişi 2,84 3,04 3,02 3,37 

Kaynak: TÜİK (2019), İşgücü İstatistikleri (2015-sonrası), Erişim Tarihi: 18.10.2019, https://biruni.tuik.gov.tr. 

Tablo 2, Türkiye’de 2015-2018 yılları arasında işyeri büyüklüğüne göre kayıt dışı istihdam oranlarını göstermektedir. Yıllara göre 

kayıt dışı istihdamın yoğunlaştığı işyerleri 10 kişi ve altında işçi çalıştıran işyerleridir. Küçük işyerlerinin denetimlerinin daha zor 

olması bu durumun başlıca nedenlerinden biri olarak düşünülmektedir. Çalışan kişi sayısı arttıkça kayıt dışı istihdam oranları da 

azalmaktadır.  

Tablo 3. Meslek Gruplarına Göre Kayıt Dışı İstihdam Oranı (%, Yaş 15+) 

Meslek Grubu 2015 2016 2017 2018 

Yöneticiler 10,70 11,41 11,35 12,91 

Profesyonel Meslek Mensupları 3,54 3,76 4,08 4,86 

Teknisyenler, Teknikerler ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları 8,67 8,94 9,96 10,77 

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar 5,48 6,32 6,65 6,76 

Hizmet ve Satış Elemanları 30,62 31,61 32,11 31,70 

Nitelikli Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri Çalışanları 78,25 78,78 80,39 80,42 

Sanatkarlar ve İlgili İşlerde Çalışanlar 30,57 31,74 31,41 31,71 

Tesis ve Makine Operatörleri, Montajcılar 18,62 19,37 19,55 19,53 

Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar 50,72 50,94 52,16 50,03 

Kaynak: TÜİK (2019), İşgücü İstatistikleri (2015-sonrası), Erişim Tarihi: 18.10.2019, https://biruni.tuik.gov.tr. 

Türkiye’de kayıt dışı istihdama çalışılan meslek grupları açısından bakıldığında, yine tarım sektöründe çalışanlar başı çekmektedir. 

Tablo 3’te görüldüğü üzere nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünlerinde çalışan bireyler için kayıt dışılığın 2018 yılı için % 80,42 

olduğu görülmektedir. Kayıt dışı istihdamda tarımla uğraşan meslek grubunu vasıfsız çalışanlar % 50,03 ile takip etmektedir. 

2015-2018 yılları arasında kayıt dışılığın en düşük olduğu meslek grupları profesyonel meslek mensupları ile büro hizmetlerinde 

çalışan elemanlardır.  

  

https://biruni.tuik.gov.tr/
https://biruni.tuik.gov.tr/
https://biruni.tuik.gov.tr/
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Tablo 4. Yaş Gruplarına Göre Kayıt Dışı İstihdam Oranı (%, Yaş 15+) 

Yaş Grupları 2015 2016 2017 2018 

15-19 Yaş Grubu 66,84 65,68 67,83 63,58 

20-24 Yaş Grubu 32,79 32,18 32,83 30,67 

25-29 Yaş Grubu 20,55 20,89 21,21 20,61 

30-34 Yaş Grubu 20,67 19,73 19,81 19,44 

35-39 Yaş Grubu 22,04 22,62 22,43 21,58 

40-44 Yaş Grubu 27,18 25,91 26,07 24,80 

45-49 Yaş Grubu 31,34 29,89 29,94 29,74 

50-54 Yaş Grubu 45,31 46,14 46,16 45,57 

55-59 Yaş Grubu 59,32 59,49 59,59 61,28 

60-64 Yaş Grubu 70,89 73,43 72,78 72,96 

65+ Yaş Grubu 82,73 83,73 84,68 86,35 

Kaynak: TÜİK (2019), İşgücü İstatistikleri (2015-sonrası), Erişim Tarihi: 18.10.2019, https://biruni.tuik.gov.tr. 

Türkiye’de kayıt dışı istihdam yaş gruplarına göre de incelenebilmektedir. Tablo 4’te görüldüğü gibi 15-19 yaş grubundan 30-34 

yaş grubuna kadar kayıt dışı istihdam oranları yıllar itibariyle azalma gösterirken, 35-39 yaş grubundan itibaren tekrar 

yükselmektedir. Ayrıca 50-54 yaş grubuna kadar yıllar itibariyle sınırlı bir iyileşme de göze çarpmaktadır. Ancak 55 yaş üstü 

gruplarda ise tersine 2015-1018 döneminde kayıt dışı istihdam oranları daha da artmıştır.   

Tablo 5. İşteki Durumuna Göre Kayıt Dışı İstihdam Oranı (%, Yaş 15+) 

İşteki Durum 2015 2016 2017 2018 

Ücretli, Maaşlı ve Yevmiyeli 18,33 18,20 18,26 18 

İşveren 12,93 15,89 17,04 18,95 

Kendi Hesabına 60,07 61,69 63,32 65,46 

Ücretsiz Aile İşçisi 89,90 90,69 90,77 87,31 

Kaynak: TÜİK (2019), İşgücü İstatistikleri (2015-sonrası), Erişim Tarihi: 18.10.2019, https://biruni.tuik.gov.tr. 

Tablo 5’te, Türkiye için 2015-2018 döneminde işteki durumlarına göre kayıt dışı istihdam oranları gösterilmiştir. Yıllara göre 

kayıt dışı istihdamda çalışan işgücü niteliği bakımından ücretsiz aile işçisi en yüksek paya sahiptir. İşverenlerin kayıt dışı çalışma 

sayıları ise 2018 yılı hariç turulduğunda en azdır. İşverenleri ücretsiz aile işçileri ve kendi hesabına çalışanlar takip etmektedir.  

3.TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: AMPİRİK İNCELEME 

Çalışmanın bu bölümünde öncelikle, kayıt dışı istihdam ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri konu alan çalışmalardan 

bazılarına ilişkin sonuçlara yer verilmiştir. Daha sonra ekonometrik modele ilişkin veri seti tanıtılmış ve serilerin durağanlığı 

incelenmiştir. Son aşamada da, seriler arasındaki eşbütünleşmenin varlığı ARDL modeli çerçevesinde araştırılmış ve Dolado-

Lüthkepohl nedensellik testi ile Ocak 2005-Haziran 2018 döneminde Türkiye için kayıt dışı istihdam ve ekonomik büyüme 

ilişkisi analiz edilmiştir. 

3.1. Literatür Araştırması 

Kayıt dışı istihdam ile ekonomik büyüme arasında ilişkinin doğrudan incelendiği çalışmaların, konuyla ilgili l iteratür 

incelendiğinde oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Ancak kayıt dışı ekonomi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkilerin 

incelendiği çalışmalar bulunsa da, bu çalışmalar da sayıca fazla değildir. Aşağıda bu çalışmaların bazılarına ilişkin sonuçlar 

özetlenmiştir.  

İkiz (2000) çalışmasında, ekonomik büyüme ve kayıt dışı ekonominin büyüklüğü arasındaki ilişkiyi 1975-1999 dönemine ait 

verilerden hareketle incelenmiştir. Çalışmada, en küçük kareler yöntemi ve regresyon analiziyle kayıt dışı ekonomi ile kişi başına 

düşen GSMH arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Sonuç olarak kayıt dışı ekonominin ekonomik büyüme üzerine etkisi olumsuz 

çıkmıştır. 

Akalın ve Kesikoğlu (2007) çalışmasında, 1975-2005 arası dönem için kayıt dışı ekonomi ile ekonomik büyüme ilişkisini test 

etmiştir. Kayıt dışı ekonomi ile ekonomik büyümenin ilişkisi Granger Nedensellik Testi ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Granger Nedensellik Testi sonucuna göre, kayıt dışı ekonomiden ekonomik büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisi tespit 

edilmiştir.  

Aydın (2013) çalışmasında, 2006-2012 dönemleri arasındaki aylık ve 2005-2012 dönemleri arasındaki çeyreklik verilerden 

hareketle sanayi üretim endeksi, kayıt dışı istihdam, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve dolaylı vergi gelirleri değişkenlerinin aylık 

zaman serileri ele alınarak yapılan analizde, Elde edilen sonuçlara göre kayıt dışı istihdam, TÜFE ve dolaylı vergi gelirleri 

değişkenlerinin SÜE ile pozitif ilişkiye sahip olduğu tahmin edilmiştir.  

https://biruni.tuik.gov.tr/
https://biruni.tuik.gov.tr/
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Bölükbaş (2017) çalışmasında, 2006-2016 dönemleri ele alınarak kayıt dışı istihdam ve genç işsizliğin ekonomik büyüme üzerine 

etkisi analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, kayıt dışı istihdamın artışıyla genç işsizliğin artacağı, bu durumun da ekonomik 

büyüme üzerine olumsuz etki yaratacağı ifade edilmiştir. 

Dam, Ertekin ve Kızılca (2018) çalışmalarında, 2002-2016 dönemlerini kapsayan kayıt dışı istihdam oranı, ekonomik büyüme, 

işsizlik ve enflasyon oranı yıllık verilerini kullanmışlardır. Çalışmada ekonomik büyüme, işsizlik ve enflasyonun kayıt dışı istihdam 

üzerine etkisi analiz edilmiştir. Analizde, en küçük kareler (EKK) yöntemi kullanılmıştır. Enflasyon değişkenin katsayısı poz itif 

olmasına rağmen anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. İşsizlik değişkenin katsayısı pozitif ve anlamlıdır. Ekonomik büyüme 

değişkeninin katsayısı ise negatif bulunmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

3.2. Model ve Veri Seti 

Türkiye’de kayıt dışı istihdam ile ekonomik büyüme ilişkisini araştırmak için seçilen değişkenlerden kayıt dışı istihdam sayıları ve 

istihdam oranları TÜİK İşgücü İstatistiklerinden, sanayi üretim endeksi ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Elektronik 

Veri Dağıtım Sisteminden (EVDS) faydalanarak elde edilmiştir. Uygulamada Ocak 2005-Haziran 2018 dönemlerini kapsayan 

aylık veriler kullanılmıştır. Seriler aylık olarak seçildiği için bağımlı değişken olan ekonomik büyümeyi temsilen Sanayi Üretim 

Endeksi (Y) kullanılmıştır. Açıklayıcı değişkenler olarak da Kayıt Dışı İstihdam Sayıları (KIS) ve İstihdam Oranı (ISTO) serileri 

kullanılmıştır. Kayıt dışı istihdam sayıları (LOGKIS) logaritmik olarak alınmıştır. Verilere ilişkin bilgiler Tablo 6’da 

gösterilmektedir.  

Tablo 6. Veri Seti  

Kısaltma Değişken Adı 

Y Ekonomik Büyüme (Sanayi Üretim Endeksi) 

LOGKIS Kayıt Dışı İstihdam Sayıları (Logaritmik) 

ISTO İstihdam Oranı 

Birçok iktisadi olayın günlük, haftalık, aylık ya da üç aylık gibi verilerden oluşan zaman serileri, mevsimsel faktörlerin etkisi 

altında kalmaktadır. Bu çalışmada da kullanılan zaman serileri hareketli ortalamalar yöntemi ile mevsimsellikten arındırılmıştır. 

Ekonometrik analizlerde EViews 9 paket programı kullanılmıştır. 

Yt = β0 + β1LOGKISt + β2ISTOt + ut           (1) 

Türkiye’de kayıt dışı istihdam ile ekonomik büyüme ilişkisini ampirik olarak belirleyebilmek için denklem 1’de yer alan model 

kurulmuştur. 2005:M1-2018:M6 dönemini kapsayacak şekilde oluşturulan model yukarıda gösterilmektedir. 

3.3. Serilerin Durağanlığı 

Zaman serilerinde durağan ve durağan olmayan seriler arasında önemli farklar vardır. Durağan bir seride sabit bir ortalama ve 

sabit bir varyans bulunurken, durağan olmayan bir seride ise serinin geriye dönük uzun dönemli bir ortalamasının olmadığı, 

varyansın değişken olduğu, başka bir ifadeyle varyansın zamandan bağımsız olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bir serinin uzun 

dönem özelliklerinin anlaşılabilmesi için geçmiş dönem değerlerinin seriyi nasıl etkilediğinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu 

bağlamda serinin geçmiş dönemden itibaren izlediği seyri anlamak için geliştirilen yöntem Birim kök testi olarak bilinen 

yöntemdir. Bu yöntem sayesinde serilerin durağan olup olmadıkları anlaşılabilmektedir. Durağan olmayan zaman serileri 

uygulamada tahmin yapmaya çok elverişli değildir (Gujarati ve Porter, 2012: 740-741). Granger ve Newbold’a (1974) göre 

durağan olmayan zaman serileriyle tahmin edilen modellerde sahte regresyon sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda R2 ve t 

istatistikleri yanıltıcı sonuçlar vermektedir (Gujarati ve Porter, 2012: 748).  

Durağan olmayan bir zaman serisi, farkı alınarak durağan hale getirilebilmektedir. Eğer bir zaman serisi d’inci farkında 

durağanlaşıyorsa, d’inci dereceden bütünleşiktir ve I(d) şeklinde gösterilmektedir (Engle ve Granger, 1987: 252). Zaman 

serilerine yapılan bu analiz sayesinde, zaman serisindeki değişkenlerin geleceğe yönelik değerleri doğru bir şekilde tahmin 

edilebilmektedir. 

Bu çalışmada serilerin durağan olup olmadığı Dickey Fuller (DF) testi ile belirlenmiştir. Dickey-Fuller (DF) testi, üç denkleme 

dayalı olarak yapılabilmektedir; 

Sabitsiz ve Trendsiz ∆Yt = δYt-1 + ut (2) 

Sabitli                                        ∆Yt = β1 + δYt-1 + ut (3) 

Sabitli ve Trendli ∆Yt = β1 + β2t + δYt-1 +  ut (4) 

Denklem 2, Denklem 3 ve Denklem 4’te yer alan δ parametrelerinin sıfıra eşit olduğunu ifade eden sıfır hipotezi, δ 

parametrelerinin sıfırdan farklı olduğunu ifade eden alternatif hipoteze karşı sınanmaktadır. Sıfır hipotezi; serinin durağan 

olmadığını, yani serinin birim köke sahip olduğunu göstermekteyken, alternatif hipotez ise; serinin durağan olduğunu, yani 

serinin birim köke sahip olmadığını ifade etmektedir (Göçer, 2012: 27).  

Dickey-Fuller (DF) testi uygulanırken ut hata teriminin otokorelasyonlu olmadığı varsayılmaktadır. Ancak ut’nin otokorelasyonlu 

olduğu durum için Genişletilmiş Dickey-Fuller (Augmented Dickey-Fuller: ADF) testi geliştirilmiştir. Bu test, bağımlı değişken 

olan ∆Yt’nin gecikmeli değerlerinin yukarıdaki Denklem 2, Denklem 3 ve Denklem 4’e eklenerek bu eşitliklerin 
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genişletilmeleriyle uygulanmaktadır. Buna göre ADF testi Denklem 4’e uygulandığında denklem şu şekilde yeniden 

düzenlenmektedir (Gujarati ve Porter, 2012: 757): 

t

m

i

ititt YYtY  ++++= 
=

−−

1

121

       (5) 

Burada Ԑt saf beyaz gürültü (white noise) hata terimini, m uygun gecikme uzunluğunu, ∆ fark operatörünü ifade etmektedir. 

Çalışmada kullanılan değişkenlerin durağan olup olmadıklarına yönelik ADF test sonuçları Tablo 7’deki gibidir.  

Tablo 7. ADF Birim Kök Testi Sonuçları  

Değişkenler ADF 

Düzey Sabit Sabit ve Trend 

Y 
-13.4966 [2] 

(0.8876) 

-2.8323 [1] 

(0.1880) 

LOGKIS 
-2.3371 [0] 

(0.1617) 

-2.3761 [0] 

(0.3906) 

ISTO 
0.4184 [6] 

(0.9832) 

-2.7904 [6] 

(0.2031) 

1. Fark Sabit Sabit ve Trend 

∆Y 
-13.5060 [1] 

(0.0000)* 

-13.4607 [1] 

(0.0000)* 

∆LOGKIS 
-11.1211 [0] 

(0.0000)* 

-11.0874 [0] 

(0.0000)* 

∆ISTO 
-7.9087 [5] 

(0.0000)* 

-8.0291 [1] 

(0.0000)* 

Not: 1- Parantez içindeki değerler MacKinnon (1996) kritik değerlerine göre belirlenen olasılık değerlerini göstermektedir. * %1 

düzeyinde anlamlılığı belirtmektedir. 2- Köşeli parantez içindeki değerler SIC kriterine göre seçilen gecikme uzunluğunu 

göstermektedir. ∆, serilerin birinci farkını ifade etmektedir. 

Tablo 7’ye bakıldığında; bağımlı değişken olan Y serisi ile birlikte bağımsız değişkenlerden LOGKIS ve ISTO serileri düzey 

değerlerinde hem sabitli modelde hem de sabitli ve trendli modelde durağan değildir. Serilerin birinci farkı alındığında ise her iki 

modelde de durağanlık sağlanmıştır. Yani serilerin tümü farkı alındığında I(1) durağanlaşmıştır.  

3.4. Eşbütünleşme Analizi 

Durağan olmayan zaman serilerinin durağan hale gelmesi için fark alma işlemi uygulansa da serilerin farkı alındığında, serilerin 

geçmiş dönemlerinde maruz kaldıkları şokların etkisi yok olmaktadır. Aynı zamanda bu şokların dışında var olan uzun dönemli 

ilişkiler de ortadan kalkmaktadır. Bu sebeple durağanlaştırılmış seriler arasında yapılan regresyon modellerinde  uzun dönem 

denge ilişkisi zayıflamaktadır (Dikmen 2012: 321). Dengede meydana gelen sapmaların geçici özellikte olması ve uzun dönemde 

yeniden dengenin sağlanması eşbütünleşme ilişkisinin olduğu durumlarda mümkündür. Eğer zaman serileri durağan değil ve 

eşbütünleşik ise, bu değişkenlerin birlikte hareket eden ortak bir trende sahip oldukları söylenebilmektedir. 

3.4.1. ARDL Modeli 

ARDL sınır testi veya gecikmesi dağıtılmış otoregresif sınır testi (Autoregressive Distributed Lag Bound Test) yaklaşımı Pesaran, 

Smith ve Shin (2001) tarafından geliştirilmiştir. Bu eşbütünleşme testinin en önemli özelliği, değişkenlerin I(0) ya da I(1) 

olmasının önemli olmamasıdır (Çağlayan, 2006: 425). Başka bir ifadeyle ARDL yaklaşımında, değişkenlerin bütünleşme 

derecelerine bakılmaksızın seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olup olmadığı araştırılabilmektedir (Biçen vd., 2015: 178). 

ARDL testinin avantajın bir diğeri ise, az sayıda gözlemi içeren verilerle de önemli sonuçlar verebilmesidir (Karagöl vd., 2007: 

75). Sınır testi (bound test) yaklaşımına göre serilerin bütünleşme dereceleri I(2) olamaz. Yani ARDL modeli, değişkenlerin 2. 

veya daha büyük dereceden bütünleşik olduğu durumlarda uygulanamamaktadır (Esen, 2012: 257). 

ARDL yaklaşımında ilk olarak herhangi teorik bir öngörüde bulunmaksızın kısıtlanmamış hata düzeltme modeli kurulmaktadır. 

Bu model aracılığıyla değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığı tespit edilmeye çalışılmaktadır (İpek, 2014: 117) . 

3.4.2. Kısıtlanmamış Hata Düzeltme Mekanizması ve Eşbütünleşmenin Belirlenmesi 

Eşbütünleşme ilişkisinin araştırılabilmesi için ilk önce kısıtlanmamış hata düzeltme modeli (unsrestricted error correction model: 

UECM) oluşturulmalıdır. Bu çalışmadaki kısıtlanmamış hata düzeltme modeli aşağıdaki gibidir; 
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Burada Y ekonomik büyümeyi, LOGKIS kayıt dışı istihdamı, ISTO ise istihdam oranını göstermektedir. ∆ serilerin birinci 

farklarını, m gecikme sayısını, t ise trend değişkenini ifade etmektedir. ARDL sınır testi yaklaşımı, ekonomik büyüme ile onu 

etkileyen değişkenler arasında uzun dönemde ilişkinin varlığını tespit etmek amacıyla kullanılmıştır. Ele alınan modelde 

eşbütünleşmenin olup olmadığı analiz edilmeden önce modelin uygun gecikme uzunluğu belirlenmelidir.  

Gecikme sayısının belirlenmesi için belirli bilgi kriterlerinden yararlanılmaktadır. En küçük bilgi kriteri değerini sağlayan gecikme 

uzunluğu uygun gecikme uzunluğu olarak belirlenmektedir. Ancak bu uygun gecikme uzunluğu ile oluşturulan model 

otokorelasyon sorunu içeriyorsa, otokorelasyon sorunu içermeyen en küçük kritik değeri sağlayan gecikme uzunluğu seçilir 

(Karagöl vd., 2007: 76). Sınır testi için maksimum gecikme uzunluğu 10 alınmış ve Tablo 8’de belirtildiği üzere uygun gecikme 

uzunluğu Akaike Bilgi Kriterine (AIC) göre 5 bulunmuştur. 

Tablo 8. Sınır Testi İçin Uygun Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi 

m AIC LM Testi  (prob.) 

1 5.6649 6.5563 (0.0377) 

2 5.6612 0.6104 (0.7369) 

3 5.6654 9.7683 (0.0076) 

4 5.6650 13.2970 (0.0013) 

5* 5.5955 0.5815 (0.7477)* 

6 5.6248 1.1186 (0.5716) 

7 5.6522 5.2701 (0.0717) 

8 5.6623 1.6746 (0.4329) 

9 5.6345 7.2014 (0.0273) 

10 5.6262 4.2894 (0.1171) 

Not: Tabloda m gecikme uzunluğunu; AIC ise, Akaike Bilgi Kriterini temsil etmektedir. LM Testi, Breusch-Godfrey 

Otokorelasyon Testi olasılık değerini ifade etmektedir. (Prob. > 0,05 olması otokorelasyon sorununun olmadığını 

belirtmektedir.)  

Tablo 8’de AIC kriterine göre seçilen gecikme uzunluğunda otokorelasyon sorununu araştırmak için Breusch-Godfrey LM testi 

yapılmış ve otokorelasyon sorununun olmadığı görülmüştür. Sınır testi için uygun gecikme uzunluğu 5 olarak belirlendikten 

sonra değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin belirlenmesi aşamasına geçilmiştir.  

ARDL eşbütünleşme yönteminin sınır testi, F veya Wald istatistiğine dayanmaktadır. Bu çalışmaya göre uyarlanan ve 

eşbütünleşmeyi belirlemek için kurulan hipotez aşağıdaki gibidir: 

 H0 :  β4 = β5 = β6 = 0                            (7) 

 H1 :  β4 ≠ β5 ≠ β6 ≠ 0                           (8) 

Burada H0 hipotezi eşbütünleşmenin olmadığını, H1 hipotezi ise eşbütünleşmenin olduğunu belirtmektedir. Hesaplanan F 

istatistiği değeri Pesaran vd. (2001)’ın çalışmasındaki alt ve üst sınır değerleriyle karşılaştırılmaktadır. Eğer F istatistiğinin değeri 

üst sınır değerinden büyük ise, sıfır hipotezi reddedilip alternatif hipotez kabul edilir ve seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin 

olduğu söylenmektedir. Tam tersi durumda, yani F istatistiği değerinin alt sınır değerinden küçük olması halinde ise sıfır hipotezi 

kabul edilir ve eşbütünleşme ilişkisinin olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. F istatistiğinin alt ve üst sınır değerleri arasında 

olması durumunda ise kesin bir yorum yapılamamakta ve başka eşbütünleşme yöntemlerine başvurulması önerilmektedir 

(Çağlayan, 2006: 426). Sınır testi sonuçları Tablo 9’da yer almaktadır. 

Tablo 9. Sınır Testi Sonuçları 

k F istatistiği %5 Anlamlılık Düzeyindeki Kritik Alt ve Üst Sınırlar Sonuç 

2 4,3528 
Alt Sınır I(0) Üst Sınır I(1) 

Eşbütünleşme Vardır 
3,10 3,87 

Not: k terimi modeldeki bağımsız değişken sayısını ifade etmektedir. Kritik alt ve üst sınır değerleri Pesaran, Smith ve Shin 

(2001: 300) Tablo CI(ii)’den alınmıştır. 

Yapılan analiz sonucu elde edilen F istatistiği değeri 4,3528 çıkmıştır. Elde edilen bu değer Pesaran vd. (2001) tablo alt ve üst 

sınır değerleriyle karşılaştırılmış ve üst sınır kritik değerini aştığı tespit edilmiştir. Yani %5 anlamlılık düzeyinde temel hipotez 

reddedilip, eşbütünleşmenin varlığını ifade eden alternatif hipotez kabul edilmiştir.  
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3.4.3. Uzun Dönem Katsayıların Tahmini 

Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin tespit edilmesinin ardından uzun ve kısa dönem ilişkilerini belirlemek için ARDL 

modelleri kurulmaktadır. ARDL modelinde, gecikme uzunlukları için AIC bilgi kriteri dikkate alınmıştır. Her bir değişkenin 

uygun gecikme uzunluğuna göre uzun dönem modeli kurulmuştur. Buna göre uzun dönem modelinin uygun gecikme 

uzunlukları Y değişkeni için 4, LOGKIS değişkeni için 2, ISTO değişkeni için 7 bulunmuştur. 

Bu çalışmada uygun gecikme uzunlukları tespit edilen uzun dönem ARDL modeli aşağıdaki gibidir; 
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Burada m, n ve p gecikme uzunluklarını belirtmektedir. Hem bağımlı değişkenin hem de bağımsız değişkenlerin gecikme 

uzunlukları tespit edilirken otokorelasyon probleminin olmamasına dikkat edilmiş ve optimum gecikme uzunlukları buna göre 

seçilmiştir. Tablo 10’da ARDL (4,2,7) modelinin tahmin sonuçları ve bu modele bağlı olarak hesaplanan uzun dönem katsayıları 

yer almaktadır. 

Tablo 10’da görüldüğü üzere uzun dönemde Türkiye’de kayıt dışı istihdamın ekonomik büyüme üzerinde herhangi bir etkisinin 

olmadığı sonucu çıkmıştır. Burada LOGKIS değişkeninin katsayısı pozitif olmasına karşın anlamlı değildir. ISTO değişkeninin 

katsayısı ise, istihdam oranının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini göstermektedir. Bu katsayı pozitif ve anlamlıdır. Bu 

durumu istihdam oranının ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Uzun dönemde istihdam oranındaki 

bir puanlık artış sanayi üretim endeks değerini yaklaşık 7 puan arttırmaktadır.   

Tablo 10. ARDL (4,2,7) Modeli İçin Uzun Dönem Tahmin Sonuçları 

Bağımlı Değişken: Y 

Değişkenler Katsayılar t-istatistiği(prob) 

LOGKIS 46.10204 1.2738 (0,2048) 

ISTO 7.1253 15.3360 (0.0000)* 

C -961.6735 -1.6299 (0.1054) 

Tanımlayıcı İstatistikler 

R2 0.9610 

Düzeltilmiş R2 0.9568 

F-İstatistiği 228.4104 (0.0000) 

Serisel Korelasyon (Breusch-Godfrey LM) 2.3342 (0.3113) 

Değişen Varyans (White) 111.4363 (0.0624) 

Not: * %1 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. LM ve White testleri için parantez içindeki olasılık değerlerinin 0.05’ten büyük 

olmaları gerekmektedir. 

Tablo 10’un alt bölümünde tanımlayıcı istatistiklerin sonuçları da yer almaktadır. Sırasıyla Breusch-Pagan LM testi ve White 

testinin olasılık değerleri %5’ten büyük olduğundan herhangi bir otokorelasyon, değişen varyans probleminin bulunmadığı 

belirlenmiştir. R2 katsayısı ise, yaklaşık 0.96 bulunmuştur.  

3.4.4. Kısa Dönem Katsayıların Tahmini 

Eşbütünleşme, seriler arasında uzun dönem ilişkisini araştırmaktadır. Hata düzeltme yaklaşımı ise, kısa dönem dinamiklerinin 

analiz edilmesidir. Eğer seriler eşbütünleşik ise, hata düzeltme modeli kurulabilmesi mümkün olmaktadır (Tarı, 2018: 435). 

Zaman serileri arasındaki kısa dönem ilişkisini ortaya koymak için sınır testi yaklaşımına dayalı ARDL hata düzeltme modeline  

başvurulmuştur. Model aşağıdaki gibidir; 
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Yukarıdaki modelde ECTt-1 hata düzeltme terimi olup, uzun dönem ilişkisinden elde edilen hata terimleri serisinin bir dönem 

gecikmelisini ifade etmektedir. Modelde bu değişkenin katsayısı olan β1, uzun dönemde birlikte hareket eden seriler arasında, 

kısa dönemde gerçekleşen sapmaların ne kadarının bir dönem sonra düzeleceğini belirtmektedir. Bu katsayının işareti ile ilgili 

beklenti, işaretin negatif olması yönündedir. Hata düzeltme terimi katsayısının işaretinin negatif olması, sapmaların uzun dönem 
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denge değerine yaklaşacağını; pozitif olması ise, serilerin uzun dönem denge değerinden uzaklaşacağını göstermektedir (Göçer 

vd., 2012: 34). Yani, ECTt-1 teriminin katsayısının değeri negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olması gerekmektedir. 

Tablo 11. ARDL (2,0,8) Modeline Dayalı Hata Düzeltme Modeli Tahmin Sonuçları 

Bağımlı Değişken: ∆Y 

Değişkenler Katsayılar t-istatistiği(prob) 

∆LOGKIS 1.1372 0.0491 (0.9608) 

∆ISTO 2.5403 1.0511 (0.2950) 

C 0.2292 0.9659 (0.3357) 

ECT(-1) -0.6272 -3.0628 (0.0026)* 

Tanımlayıcı İstatistikler 

R2 0.6148 

Düzeltilmiş R2 0.5788 

F-İstatistiği 17.0699 (0.0000) 

Serisel Korelasyon (Breusch-Godfrey LM) 0.9245 (0.6299) 

Değişen Varyans (White) 115,8360 (0.2012) 

Not: * %1 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir. LM ve White testleri için parantez içindeki olasılık değerlerinin 0.05’ten büyük 

olmaları gerekmektedir. 

Tablo 11, ARDL (2,0,8) modeline ait kısa dönem hata düzeltme modeli sonuçlarını göstermektedir. Tabloda da görüldüğü gibi, 

∆ISTO değişkeninin katsayısı istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır. Benzer şekilde kısa dönemde kayıt dışı istihdamdaki 

(∆LOGKIS) değişmelerin de ekonomik büyüme üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur.  

Tablo 11’de yapılan tahmine göre hata teriminin katsayısı -0.6272 olarak bulunmuştur. Bulunan bu katsayı istatistiksel olarak %1 

düzeyinde anlamlıdır. Hata düzeltme terimi katsayısının beklenildiği gibi negatif olarak bulunması, hata düzeltme 

mekanizmasının çalıştığını göstermektedir. Bu sonuç, kısa dönemde meydana gelen sapmaların % 62’sinin bir dönem sonra 

düzelerek uzun dönem dengesine ulaştığını göstermektedir. Çalışmadaki zaman serileri aylık olarak seçildiğinden burada bir 

dönem bir ayı temsil etmektedir. Ekonomik büyümenin uzun dönem denge değerinden sapması, her ay % 62 oranında dengeye 

yakınlaşacaktır. Dolayısıyla bu seri, 1/0.62=1.6 ay sonra dengeye gelecektir. 

Tablo 11’in alt bölümünde tanımlayıcı istatistiklerin sonuçları da yer almaktadır. Sırasıyla Breusch-Pagan LM testi ve White 

testinin olasılık değerleri %5’ten büyük olduğundan herhangi bir otokorelasyon, değişen varyans probleminin bulunmadığı 

belirlenmiştir. R2 değeri ise yaklaşık 0.61 olarak bulunmuştur. 

3.5. Nedensellik Testi 

Regresyon analizi, değişkenler arasında bağımlılık ilişkileri ile alakalıdır. Regresyon analizinde değişkenler arasındaki bağımlılık 

ilişkisi araştırılırken, ilk önce bağımlı ve bağımsız değişken ayrımı yapılarak ilişkinin yönü belirlenmiş olmaktadır. Ancak 

değişkenler arasındaki bu bağımlılık, kesin bir nedensellik ilişkisinin olduğu anlamına gelmez. Başka bir ifadeyle bağımsız 

değişken X’in sebep ve bağımlı değişken Y’nin sonuç olduğu bir durum değildir. Fakat nedensellik analizinde, değişkenler 

arasında başlangıçta belirli bir yönün ön koşul olmayıp, değişkenler arasında ilişkinin yönü araştırılmaktadır. Değişkenler 

arasındaki ilişki, iktisat teorisi tarafından da doğrulanmalıdır. İki değişken arasındaki nedensellik ilişkisi; X’in Y’yi etkilemesi, 

Y’nin X’i etkilemesi, X ve Y’nin birbirlerini karşılıklı etkilemesi ile X ve Y’nin birbirlerini etkilememesi gibi dört olasılığın olması 

durumudur. Ekonometrik çalışmalarda değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini analiz eden ve literatürde en çok kullanılan 

nedensellik testi Granger (1969) tarafından geliştirilen testtir. Granger nedensellik testi aşağıdaki iki adet VAR modelinin 

tahminine dayanmaktadır. 
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Her iki modelde yer alan t  ve t  hata terimleri birbirleriyle ilişkisizdir. m, mevcut zaman serisi boyutundan daha küçük olan 

uygun gecikme uzunluğunu göstermektedir (Granger, 1969: 431). 

Granger nedensellik testine göre denklem 11 Y’den X’e doğru, denklem 12 ise, X’den Y’ye doğru nedenselliği göstermektedir. 

Granger nedensellik testinde öncelikle bağımlı değişkenin gecikmeli değerleri uygun gecikme sayısıyla (m) modele bağımsız 

değişken olarak dahil edilirken, daha sonra aynı gecikme sayısıyla diğer değişken de modele dahil edilir. Uygun gecikme sayısının 
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belirlenmesinde bilgi kriterlerinden yararlanılmaktadır. İlk denklemde yer alan ß ve ikinci denklemde yer alan δ katsayılarının 

Wald testi kullanılarak gecikmeleriyle birlikte topluca anlamlı olup olmadıkları sınanır (H0: β1 = β2 = … = βj = 0 ve H0: δ1 = δ2 

= … = δj). Wald testi sonucunda elde edilen F istatistiği, F tablo değerleriyle karşılaştırılarak katsayıların sıfırdan farklı olup 

olmadıkları belirlenmektedir (Granger, 1969; Stock ve Watson, 2011:552). Granger nedensellik testindeki önemli bir sorun; 

nedenselliğin yönünün, içerilen gecikmeli terim sayısına önemli ölçüde bağımlı olması ve özellikle durağan olmayan serilerin 

kullanılması durumunda ortaya çıkacak nedensellik ilişkisinin sahte olması olası bir durumdur (Gujarati, 2006:622; Menyah ve 

Walde-Rufael, 2013: 274). Buna benzer sorunların olmamasına yönelik olarak Dolado ve Lütkepohl (1996) alternatif bir yöntem 

geliştirmişlerdir. Dolado ve Lütkepohl (1996) tarafından geliştirilen nedensellik testinin temelinde yine Granger (1969) 

nedensellik testi yer almaktadır. Ancak Granger yönteminden farkı, Denklem 11 ve Denklem 12’de ifade edilen uygun gecikme 

uzunluğuna (m) ilave gecikmeler ekleyerek Granger nedensellik testinde ortaya çıkabilecek sorunları ortadan kaldırmasıdır. 

Dolado ve Lütkepohl (1996) nedensellik testinin uygulanmasında ilk olarak uygun gecikme uzunluğu (m) belirlenmekte, ikinci 

aşamada ise uygun gecikme uzunluğuna 1 eklenerek (m+1) gecikmeli VAR modeli tahmin edilmektedir. Model tahmin edildikten 

sonra ise ilk m sayıda gecikmeye Geliştirilmiş Wald (Modifield Wald) testi uygulanmaktadır (Dolado ve Lütkepohl, 1996: 1). 

Wald testi sonucunda elde edilen F istatistiği Granger (1969) nedensellik testinde olduğu gibi, F tablo değerleriyle karşılaştırılarak 

katsayıların sıfırdan farklı olup olmadıkları belirlenmektedir. Sıfır hipotezi nedenselliğin olmadığını göstermektedir. Dolado ve 

Lütkepohl (1996) nedensellik testi sonuçları Tablo 12’de gösterilmiştir.  

Tablo 12. Dolado ve Lütkepohl (1996) Nedensellik Testi Sonuçları 

Nedenselliğin Yönü Gecikme Uzunluğu(m+1) F İstatistiği (Prob.) Sonuç 

Y  > LOGKIS 8+1 5.1345 (0.0000) Nedensellik var. 

LOGKIS > Y 8+1 1.6978 (0.1044) Nedensellik yok. 

Y > ISTO 7+1 4.0904 (0.0004) Nedensellik var. 

ISTO > Y 7+1 3.7933 (0.0009) Nedensellik var. 

LOGKIS > ISTO 7+1 1.9792 (0.0622) Nedensellik var. 

ISTO > LOGKIS 7+1 4.5523 (0.0001) Nedensellik var 

Not: Gecikme uzunluğunun seçiminde SIC kriterinden yararlanılmıştır. 

Tablo 12’de görüldüğü gibi, ekonomik büyüme ve kayıt dışı istihdam arasında sadece ekonomik büyümeden kayıt dışı istihdama 

doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu görülmektedir. Diğer taraftan ekonomik büyüme ile istihdam oranı ve kayıt dışı 

istihdam düzeyi ile istihdam oranı değişkenleri arasında karşılıklı nedensellik ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

4. SONUÇ  

Bu çalışmada Türkiye ekonomisi için kayıt dışı istihdam ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Ocak 2005-

Haziran 2018 dönemleri arasında aylık veriler kullanılarak oluşturulan seriler, sınır testi yaklaşımıyla analiz edilmiştir. Sınır testi 

yaklaşımıyla yapılan analizler sonucunda seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. Eşbütünleşme ilişkisine 

dayanarak, serilerin uzun ve kısa dönem analizleri yapılmıştır. Son olarak da, seriler arasında nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 

Çalışmada kullanılan veriler aylık olarak seçildiğinden Türkiye’nin ekonomik büyüme sürecini ele almak için sanayi üretim 

endeksi kullanılmıştır. Çalışmanın asıl konusu olan kayıt dışı istihdam ve ekonomik büyüme ilişkisi, ARDL sınır testi yöntemiyle 

incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre uzun ve kısa dönem analizlerinde, kayıt dışı istihdam ile ekonomik büyüme arasında 

anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Yapılan nedensellik analizinde ise, ekonomik büyümeden kayıt dışı istihdama doğru tek yönlü 

nedensellik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, ülkemizde kayıt dışı istihdamın ekonomik büyümeden etkilendiği, bir diğer 

ifade ile ekonomik büyümenin kayıt dışı istihdam üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Yine istihdam oranı ile ekonomik büyüme 

arasında iki yönlü bir nedenselliğin bulunduğu yönünde bir sonuca ulaşılan bu çalışmada, istihdamın ekonomik büyüme üzerine 

olumlu bir etkisinin olduğu da görülmüştür. Ülkemizde kayıt dışı istihdamın düşürülmesi, daha güçlü bir ekonomik yapıya 

ulaşılması ile mümkün olabilecektir. Ancak ekonomik büyümenin kayıt dışı istihdamın nedeni sonucuna ulaşıldığı bu çalışmada, 

kayıt dışı istihdamın ekonomik büyümeyle birlikte hareket etmesi kayıt dışı istihdam sorununun üzerine daha çok gidilmesi 

gerektiğini göstermektedir. Kayıt dışı istihdamın Türkiye’de düşürülmesi için önemli adımlar atılmıştır ve atılmaya da devam 

edilecektir. Öncelikli olarak kayıt dışı istihdamın kayıt altına alınması hedeflenmektedir. Kayıt dışı işçi çalıştıran işyerlerinin 

çoğunlukta olduğu küçük ölçekli işyerleri başı çekmektedir. Bu işyerlerinin kayıt dışı işçi çalıştırmalarını önlemek, bu işyerlerine 

ceza uygulayarak önüne geçilmesi bu işyerlerinin faaliyetlerini devam ettirememesine neden olmaktadır. Burada küçük ölçekli 

işyerlerine uygulanacak işçi prim teşvikleri veya muafiyetleri sayesinde kayıt dışı çalışmaya engel olunmaya çalışılmalıdır. İşveren 

sorumlulukları açısından kayıt dışı istihdamın önlenmesi amaçlanırken prim muafiyetleri ve teşvikler uygulanabileceği gibi 

işyerlerine uygulanan vergi sistemlerine de çalıştırılan işçi sayılarına ve çalıştırılmayan kayıt dışı işçiler nedeniyle işyerlerine ödül 

sisteminin getirilmesi kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda etkili olabilir. Kayıt dışı istihdam biçimini tercih eden işçiler 

sorunun kalıcı olmasına ve engellenememesine neden olmaktadırlar. Bu konuda sosyal güvenlik bilincinin çalışma hayatındaki 

tüm bireylere doğrudan ve etkili bir şekilde anlatılması gerekmektedir. Kayıtlı bir şekilde işyerinde çalışan kişilere belirli 

dönemlerde, kanunlar çerçevesinde düzenli olarak çalıştıkları için işverenlere olduğu gibi işçilere de ödül sisteminin uygulanabilir. 

Bu durum kayıtlı çalışan ile kayıtsız çalışan arasındaki farkı ortaya koymak için önemli olacaktır.  
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OSMANLI MALİYESİNDE VARİDATIN TAHSİL YÖNTEMİ OLARAK FİSKÂL PULLAR (1873-
1882 DÖNEMİ) 

Ömer ALP1 

 

Özet 

Bir devlet otoritesi, devlet otoritesine bağlı bir idarî birim veya belediye gibi yerel yönetim birimleri tarafından çıkartılan "vergi 

ve benzeri bir malî yükümlülüğün ödendiğini veya önceden ödenmiş olduğunu belgeyen" ve çoğunlukla zamklı olan pullara 

fiskâl pul (fiscal stamps/ revenue stamps/ tax stamps) ya da damga pulu adı verilir. Fiskâl pul en basit tanımıyla verginin 

ödendiğini göstermek için bir objeye konan küçük yapışkan kâğıt parçasıdır. Fiskâl pullar iki tiptir. Birinci grupta yer alanlar 

matbu fiskâl (impressed duties) olarak adlandırılır. Matbu fiskâller evrâk üzerine vurulan ya da evrâk üzerine baskı yapılan ve 

malî niteliği olan her türlü damgaya ya da damgalı kâğıda verilen addır. İkinci grup ise bilinen şekliyle pul uygulamasıdır. Osmanlı 

devletinde başlangıcından 1873 yılına değin yaygın bir şekilde matbu fiskâller kullanılmıştır. 1873 Pul Kanunu ile matbu fiskâller 

ağırlığını kaybetmiş ve fiskâl pullar önem kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmada 1873 Pul Kanunu ve bu kanunla yürürlüğe giren 

fiskâl pullar ile hangi vergilerin toplandığı görsellerden de yararlanarak incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Osmanlı maliye tarihi, Fiskâl pullar, Vergi ve benzeri gelirler, Damga vergisi, Filateli. 

Jel Kodları  : E69, H29, H71, K34. 

 

REVENUE STAMPS AS A METHOD OF COLLECTING INCOME IN THE OTTOMAN FISCAL SYSTEM  

(THE PERIOD OF 1873-1882) 

Abstract 

Stamps issued by local government units, such as a government authority, an administrative unit or a municipality under the 

state authority, "certifying that a tax or similar financial obligation has been paid or prepaid" are called fiscal stamps (revenue 

stamps/ tax stamps). Fiscal stamp is simply a small piece of sticky paper put on an object to show that tax is paid. Fiscal stamps 

are of two types. Those in the first group are called impressed duties. Impressed duties are the name given to all kinds of 

stamped paper which are fiscal or any financial seal on the paperwork. The second group is stamp application as it is known 

today. In the Ottoman state, impressed duties were widely used from the beginning until 1873. With the 1873 Stamp Law, 

impressed duties lost their importance and fiscal stamps began to gain importance. In this study, 1873 Stamp Law, fiscal stamps 

that come into force with this law, and which taxes are collected with these stamps are examined by using visuals. 

Key Words : Ottoman fiscal history, Revenue stamps, Taxes and similar incomes, Stamp tax, Philately. 

Jel Codes  : E69, H29, H71, K34. 

 

1. Giriş  

Osmanlı Maliyesinde çeşitli gelirlerin tahsilatında matbu fiskâller ve fiskâl pullar yaygın bir şekilde kullanılmıştır. İlk fiskâl pul 

uygulaması 'matbu fiskâller' (impressed duties) şeklinde gerçekleştirilmiştir. Matbu fiskâllere ilişkin ilk düzenleme 1845 yılında 

yapılmış ve böylece matbu fiskâl uygulaması hukuki bir yapıya kavuşturulmuştur. Matbu fiskâller 1861 pul kanunu (Evrâk-ı 

Sahîha Nizamnamesi) ile daha muntazam bir hâle getirilmiş, 1873 ve 1882 kanunlarıyla yeniden yapılandırılmış ve fiskâl pul 

uygulaması varidatın tahsilinde geniş bir çerçeveye kavuşturulmuştur. Bu bildiride 1873 pul kanunu ile yapılan düzenlemeler, 

söz konusu dönemde tedavüle çıkartılan fiskâl pullar ve bu fiskâl pullar ile tahsil edilen vergiler incelenmektedir. 

2. 1873 Malî Pul Kanununu Hazırlayan Koşullar 

Evrâk-ı Sahîha olarak adlandırılan Matbu fiskâller ve sonrasında uygulanan fiskâl pullar Osmanlı malî sistemine batıdan 

geçmiştir. 1845 ve 1853 yıllarında yapılan düzenlemelere rağmen damga vergisi hasılatı arttırılamamış, 1861 tarihli ilk fiskâl pul 

kanunumuz olan 'Evrâk-ı Sahîha Nizamnamesi' yürürlüğe girdikten sonra 1862 ve 1863 yıllarında artış sağlanmıştır (Şener, 2007, 

s. 130). Ancak damga vergisi hasılatının arzu edilen seviyelerde olmayışı ve takip eden yıllarda, ulaştığı seviyelerinin de altına 

düşmesi Osmanlı maliye teşkilâtını arayışa itmiştir. 

Hasılatın beklentilerin altında kalmasının nedeni olarak evrâk-ı sahîhanın geniş bir uygulama alanı bulamayışı gösterilmiştir. Bu 

düşünce ile damga vergisi tahsilatının batılı ülkelerdeki seviyelere getirilmesi için bir ıslahata ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. 

Aslında Osmanlı malî sisteminde damga vergisinin batılı ülkelerin uygulamalarından çok daha evvelsine dayandığı bilinmektedir.  

Osmanlı maliyesinde 16'ıncı yüzyıla kadar uzanan damga vergisi Hollanda'da 1620'lerde, Fransa'da 1651'de, İngiltere'de ise 

1694'de uygulanmaya başlamıştır (Dagnall, 1994, s.3). Lâkin çağın modern yöntemlerinin Osmanlı malî sistemi içerisinde 

 
1  Dr. Öğr. Üyesi, Manisa Celâl Bayar Üniversitesi, Gördes MYO, 537 965 62 65, alpomeralp@gmail.com 
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geliştirilmesi gerekmektedir. Bu suretle damgalı kâğıt (evrâk-ı sahîha – filatelik karşılığı matbu fiskâl) yerine daha düşük maliyetli ve 

sevkiyatı kolay olan zamklı pullara geçilmesi ve bu uygulamanın yaygınlaştırılması gerektiği düşünülmüştür. Çünkü nakil 

vasıtalarının yetersizliğinden matbu fiskâllerin dağıtımında önemli sorunlar yaşanmış, getirilen bayilik sisteminden de yeterli 

verim alınamamıştır (İhsaiyatı-ı Maliye, 2000, s. 109). 

Takip eden süreçte, 2 Aralık 1873 tarihinde 1861 tarihli Evrâk-ı Sahîha Nizamnamesinin yerine geçecek olan Resm-i Damga 

Nizamnamesi hazırlanmıştır (Pakalın, 1993, s. 392). Ancak bu yeni Fiskâl/Malî Pul Kanunu pulların basımının gecikmesinden 

ötürü 1 Mart 1875 tarihine kadar yürürlüğe girmemiştir (Mcdonald, 2001). 

3. 1873 Malî Pul Kanunu 'Resm-i Damga Nizamnamesi' ile Getirilen Yenilikler  

1861 tarihli malî pul kanununda bazı ticarî evrâkın nizamnamede açıkça belirtilmememiş olması ve özellikle deniz ticaretiyle ilgili 

işlemlerin hiç zikrolunmamasından dolayı uygulamada tereddüt yaşanmış ve evrâk-ı sahîhanın kullanılmasında bazı güçlükler 

ortaya çıkmıştır. Bundan ötürü nizamnamenin tadili suretiyle resme tabi tutulacak evrâkın teker teker belirtilip sayılması için yeni 

bir nizamname gerekli görülmüştür. Yeni nizamnameyi gerektiren bir diğer sebeb de işlemlerin matbu fiskâlli evrâka 

yazılmasında yaşanan güçlüklerdir. Fiskâl pulun kullanımıyla bu sıkıntı aşılmış olacaktır (İhsaiyatı-ı Maliye, 2000, s. 111). Bu 

suretle işlemler matbu fiskâlli evrâka yeniden yazılmak yerine, yazılı evrâk üzerine pul yapıştırılacaktır. Yeni nizamname ile fiskal 

pulların kullanım alanı ve bu yolla tahsil edilen vergi ve benzeri gelirlerin konusu genişletilmiştir (Mcdonald, 2001, s. ii).  

Fiskâller verginin tahsilatında üç şekilde kullanılacaktır: 

1- Vergiye tabi işlemlerin matbu fiskâlli evrâkın üzerine yazılması suretiyle söz konusu damgalı kâğıdın kullanılması, 

2- Yapılan işlemin yazılı olduğu belgeye fiskâl damga vurulması, 

3- Yapılan işlemi gösterir belgeye fiskâl pul yapıştırılması (İhsaiyatı-ı Maliye, 2000: 111). 

Bahsi geçen 3 türlü uygulama da fiskâl pul kapsamında değerlendirilmektedir. Zira, evrâk üstüne uygulanmış her türlü damga resmi ve 

harç fiskâl pul olarak tanımlanmaktadır (Fédération Internationale de Philatélie - FIP, 2018). 

1873 tarihli pul kanununda, tıpkı 1861 Pul kanununda (bkz. Alp, 2019, s.99-100) olduğu gibi vergiler nispi ve maktu olmak üzere 

iki farklı tarifeye tabidir. Belirli bir değeri ve toplam meblağı olan tüm işlemler nispi tarifeye göre vergilendirilecektir. Buna göre 

tutarı 100 kuruştan daha az olan işlemler için 10 para, tutarı 100 kuruş ve daha yüksek meblağlı işlemler için de her 1000 kuruş 

başına 20 para vergi öngörülmüştür  (Mcdonald, 2001, s. ii). 

1873 kanunuyla belirlenen ikinci yöntem maktu vergilerdir. Bilindiği üzere nispi vergiler değer esaslı (ad-valorem) matraha sahip 

işlemlere uygulanmaktadır. Maktu vergiler ise daha ziyade belirli bir parasal değeri olmayan işlemlere uygulanır.  

Bu düzenlemelerin ardından fiskâl pullar vasıtasıyla toplanan vergilerde başlangıçta artış yaşansa da takip eden bütçe 

döneminden itibaren tekrar düşüş yaşanmıştır (İhsaiyat-ı Maliye, 2001, s. 112; Şener, 2007 s. 130).  

Kırım harbinin getirdiği malî yük altında zorlanan Osmanlı devleti geniş bürokrasisini finanse etmek için ağır bir borç yükü 

altına girmişti. Dış borçlarını ödeyemeyen hükûmet 1875 yılında iflas etmiş ve 1879 yılında rüsum-u sitte (1881 Düyun-u 

Umumiye) idaresinin kurulması ile bu çalışmaya konu olan damga resmi işlemleri bu idarelere devrolunmuştur. Bu değişiklik  

sonrasında 1873 tarihli malî pul kanunu, 6 Safer 1300 (17 Aralık 1882) tarihli yeni malî pul kanununun kabulü ile yürürlükten 

kalkmıştır. Düyun-u Umumiye İdaresinin yabancı temsilciler konseyi 1882 Pul kanunu uyarınca fiskâl pulların satışından elde 

edilen gelirleri toplamak üzere yetkilendirilmiştir.  

4. 1873 Malî Pul Kanunu ile Verginin Tahsilatı İçin Tedavüle Çıkartılan Fiskâl Pullar 

1873 öncesinde ağırlıklı olarak matbu fiskâller kullanılmaktaydı, ancak 1873 sonrası matbu fiskâller yürürlükten kalkmamış 

önceki dönemde basılı olanlar ile bu dönemde basılanlar uzunca bir süre birlikte kullanılmaya devam etmiştir. Aşağıda 1873-

1878 yılları arasında çıkartılan matbu fiskâl örnekleri yer almaktadır. 

Resim 1. 1873-1878 Yılları Arasında Kullanılan Matbu Fiskâller 

  

Kaynak:  Ziya Ağaoğulları şahsî koleksiyonu; Süleymaniye, 2010, s. 5-8; Mcdonald, 2001, s.60, 239 
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Resim 1’de yer alan mühürler evrâk-ı sahîha’nın üzerinde yer alan damgalardır. Bu emisyonların hepsi siyah beyaz baskıdır. 

Sırasıyla 1873 ve 1875 yıllarına ait Sultan Abdülaziz tuğralı matbu fiskâller ile 1877 ve sonrasında tedavüle çıkartılan Sultan 

Abdülhamid dönemine ait matbu fiskâllerden örnekler yer almaktadır. 

1873 Yılında yürürlüğe giren ancak koşulların oluşturulamamasından ötürü 1875 yılından itibaren uygulanmaya başlanan Resm-

i Damga Nizamnamesi’ne uygun olarak basılan ilk fiskâl pullarımız ise Resim 2’de yer almaktadır. 

Resim 2. 1875-1876 Emisyonları 

 

Kaynak: Ziya Ağaoğulları şahsî koleksiyonu; Süleymaniye, 2010, s. 394, 515; Mcdonald, 2001, s.40, 131. 

1875-76 Emisyonu nisbî tarifeye tabi olan işlemlere uygulanmak üzere hazırlanmıştır. En düşüğü 10 para ve en yükseği 1000 

kuruş olmak üzere toplam 27 valörden meydana gelmektedir. 10 para ve 20 para değerindeki fiskâller 3 farklı renkte basılmıştır. 

1 kuruş ve üzerindeki değerli fiskâller ise kırmızı ve yeşil hakim renkte basılmıştır. Fiskâl pulların değerleri orta panelde yer 

almaktadır. Resim 2 (a)’da yer alan pul 1000 kuruş değerindedir. Resim 2 (b)’de yer alan fiskâl ise 20 para değerindedir. Bu 

emisyona ait bazı valörler Doğu Rumeli’de kullanılmak üzere “ROUMELIE ORIENTALE” üst baskısı ile sürşarjlanmıştır. 

Resim 2 (c)’de yer alan pul, Resim 2 (b)’deki 20 para değerindeki pulun şürşarjlı hâlidir. Sürşarjlanmak suretiyle Rumeli’de 

kullanılan fiskâl pullar içerisinde bilinen en yüksek valörlüsü 50 kuruş değerindedir. Daha yüksek valörlülerde şürşarjlı olanlara 

rastlanmamıştır. 

Resim 3. 1877-1880 Yıllarına İlişkin Emisyon Örnekleri 

 

Kaynak: Ziya Ağaoğulları şahsî koleksiyonu; Süleymaniye, 2010, s. 432, 208, 341, 516; Mcdonald, 2001, s.58, 80, 103, 131. 

Resim 3 (a)’daki emisyon 1877-78 yıllarına ait “Odun İthalatı” için tedavüle çıkartılan fiskâllerden seçilmiş 10 para değerinde bir 

örnektir. Bu emisyonda değerleri 20 ve 40 para olan 3 pul daha bulunmaktadır. Resim 3 (b) “Dilekçe Rüsumu” için basılmış 

emisyona aittir. Görselde yer alan fiskâl pul 20 para değerindedir. Dikkat çeken özelliği Latin rakamlarının da kullanılmış 

olmasıdır. Bu emisyona ait değerleri 10 ve 20 para olan bilinen 4 pul daha vardır. Resim 3 (c) 70 para değerindeki “Kantar 

Rüsumu”dur. Emisyon yılı 1878’dir. Resim 3 (ç) ise 1880 yılına ait bir emisyondur.  Yunanistan ve Bulgaristan bölgelerinde 

kullanılan fiskâl pullara bir örnektir. Baskısı 3 lisanda Osmanlıca, Yunanca ve Bulgarca yapılmıştır. 

5. Sonuç 

Tanzimatla birlikte Osmanlı maliyesinde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Osmanlı maliyesindeki ilk uygulamaları 16. yüzyıla değin 

uzanan damga vergisi, tanzimatla birlikte çağın getirdiği yöntemlere ayak uydurmuştur. Osmanlı’da 1860’larda başlayan damga 

vergisinde fiskâl pul uygulaması erken dönemlerinde evrâk-ı sahîha olarak bilinen filatelik karşılığı matbu fiskâller ile ilk sürecini 

tamamlamış, ardından 1873 yılında çıkartılan ve ikinci malî pul kanunumuz olan Resm-i Damga Nizamnamesi ile aslında çok 

daha evvelsinde başlayan fiskâl pul uygulaması yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. Varidatın tahsilinde kullanılan fiskâl pullar 

Osmanlı’da çok güzel örnekler vermiştir. Başlangıcından Cumhuriyetin ilânına değin geçen sürede bilinen 6500’e yakın sayıdaki 
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örneğiyle, fiskâl pullar bir tahsilat aracı olarak Osmanlı maliyesinde çok önemli bir yere sahip olmuştur. Ayrıca hangi vergilerin 

ne şekilde tahsil edildiğinin anlaşılması bakımından da önem arz etmektedir. Maliye biliminin üzerinde fazla durmadığı bu 

konunun filatelik bilgiyle harmanlanıp incelenmesi, bugüne değin bilinen bazı yanlışların düzeltilmesi açısından da fırsat 

oluşturacaktır. Fiskâl pullar bu görünümüyle filatelinin sınırlarını aşan; dönemin malî, iktisadî ve siyasî gelişmelerinin 

anlaşılmasında yardımcı olabilecek bir araç görünümündedir. 
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GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN ÖZ YETERLİLİK İNANCI VE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNDE 
ETKİSİ 

Senem NART1 - Sima NART2 - Yavuz Tansoy YILDIRIM3 

 

Özet 

Girişimcilik, ülke ekonomisinin büyümesi ve istihdam yaratma konusunda en büyük katkı sağlayıcıdır. Toplumsal ve bireysel 

refahı sağlamada ve bireylerin yaşam standardını yükseltmede, sosyal ve ekonomik refahı oluşturmada en önemli araçtır.  Son 

yıllarda teknolojinin hızla gelişmesi ve bilgiye erişimin kolaylaşması ile girişimcilik bilincinin yaygınlaşması önem kazanmıştır. 

Girişimcilik bilincinin oluşturulmasında ise,  eğitim son derece önemlidir. Girişimcilik becerilerinin bireylere erken yaşta 

kazandırılması eğitim sayesinde gerçekleşebilir. Girişimcilik eğitimi farklı çevrelerden gelen öğrencilere yaratıcı düşünmeyi, 

becerilerini ve güçlü yanlarını güçlendirmeyi sağlayabilmektedir. Böylece eğitim, öğrencilere hayatları boyunca yanlarında 

taşıyacakları güçlü bir özgüvenin temellerini oluşturmada katkı sağlayıcıdır. Bu bilgiler ışığında çalışmanın amacı, girişimcilik 

eğitiminin öğrencilerin öz yeterlilik algısı ve girişimcilik niyetleri üzerinde etkisini incelemektir. Bu amaca yönelik olarak bir 

devlet üniversitesinde öğrenim gören ve Girişimicilik dersini alan öğrencilerden veri toplanmış ve elde edilen veriler analiz 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler :Girişmcilik Eğitimi, Özyeterlilik Algısı, Girişimcilik Niyeti. 

Jel Kodları  :L2. 

 

THE EFFECT OF ENTREPRENEURSHIP EDUCATION ON SELF-EFFICIENCY BELIEF AND 

ENTREPRENEURIAL TENDENCY 

Abstract 

Entrepreneurship is the biggest contributor to the growth of the national economy and job creation. It is the most important 

tool in ensuring social and individual welfare and raising the standard of living of individuals and creating social and economic 

welfare. In recent years, with the rapid development of technology and easier access to information, the awareness of 

entrepreneurship has gained importance. Training is very important in creating entrepreneurship awareness. Entrepreneurship 

skills can be gained to individuals at an early age through education. Entrepreneurship education can enable students that have 

different backgrounds to think creatively, strengthen their skills and their strengths. Thus, education contributes to the 

foundation of a strong self-confidence that students will carry with them throughout their lives. The aim of this study is to 

examine the effect of entrepreneurship education on students' self-efficacy and entrepreneurship intention. For this purpose, 

data were collected from the students studying in a state university and taking the Entrepreneurship course and the data obtained 

were analyzed. 

Key Words: Entrepreneurship Education, Self Efficiency Belief, Entrepreneurial Tendency  

Jel Codes: L2 

 

1. Giriş  

Girişimcilik, bir sektörün, ekonominin ya da ülkenin gelişmesine katkı sağlayan en önemli faktördür. Dolayısıyla kalkınma, 

istihdam yaratma ve sosyal gelişmenin öncüsüdür. Kökleri Latince “intare”, İngilizce “enter” (giriş) ve “pre” (ilk)’den oluşan 

girişimcilik kavramı, “entrepreneur” olarak ifade edilmekte ve “ilk girişen” anlamına gelmektedir (Korkmaz, 2000: 210). 

Sermaye, emek ve doğal kaynakların bir araya getirilerek üretim süreçlerinin planlanması, örgütlenmesi ve tüm risklerin 

üstlenilmesi, girişimcilik olarak ifade edilmektedir (İktisat Terimleri Sözlüğü, 2004). Dolayısıyla girişimci,  insanların ihtiyacı olan 

mal veya hizmetleri sağlamak için riski üstlenen ve fırsatları izleyerek yatırımda bulunan kişidir (Naktiyok, 2004: 9). Bilim ve 

teknoloji alanında hızlı gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bu dönemde girişimcinin ve girişimciliğin ekonomik değeri 

ve toplumdaki önemi artmaktadır. Bunun yansıması olarak ise, bireye ve bireysel yeteneğe dayalı girişimcilik önem kazanmış ve 

bireyin üretkenlik becerisi ön plana çıkıştır. Özellikle bilgi toplumunda girişimcilik altın çağını yaşamaktadır. Günümüzün ağ 

toplumunda genç kuşaklar, küresel ekonominin üzerinde önemli derecede etki yaratmakta yeni kaynaklar yaratan üçüncü dalga 

girişimciliği temsil etmektedir. Tüm bu gelişmeler bir yana girişimcilik alanındaki en temel sorulardan biri “Girişimci doğulur 
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mu, olunur mu?” sorusudur. Bu sorunun temelinde ise, girişimcilikte doğuştan gelen bir takım özelliklerin üzerinde durulması 

ve bu özelliklerin oluşmasında dışsal faktörlerin etkili olduğu ikilemidir. Bireylerin girişimci olmayı etkileyen bu faktörler; aile 

desteği, finansman olanakları, devlet destekleri ve eğitimdir (Arıkan, 2002). Bu faktörlerden özellikle eğitim girişimciliğin 

oluşması ve gelişmesindeki en etkili faktörlerden biridir. Eğitim, hem girişimciliğin başlangıç aşamasında hem de ilerleyen 

aşamalar da ortaya çıkan problemlerin çözümünde yardımcı olmaktadır. 

“…incelenen deneysel çalışmaların çoğu gösteriyor ki girişimcilik öğretilebilir ya da en azından girişimcilik eğitimi sayesinde 

teşvik edilebilir” (Gorman, Hanlon ve King, 1997). Guzmán ve Liñán’a (2005) göre girişimcilik eğitimi; “tüm eğitim seti ve 

eğitim faaliyetleri girişimci davranışları gerçekleştiren katılımcılar geliştirmek, ya da bu niyeti etkileyen bazı unsurları (örneğin 

girişimcilik bilgisi, girişimci faaliyetlerin istekliliği gibi, ya da fizibilite) geliştirmeye çalışmaktır.” Bir başka tanıma göre girişimcilik 

eğitimi, bireyin çevresindeki fırsatları görebilme ve bu fırsatlar için gerekli kaynakları bulabilme yeteneğini, devamında bir iş 

kurma ve işletme becerisini içermektedir (Raposo ve Paço, 2011). Özellikle üniversitelerde yer alan girişimcilik eğitimleri, 

öğrencilerin girişimcilik niyetlerinin oluşması konusunda motivasyon yaratmakta ve başarılı bir girişimci olmada ihtiyaç duyu lan 

davranış normları hakkında da bilgilendirmede bulunmaktadır (Linan, Moriano ve Zarnowska, 2008).  

Girişimcilik eğitiminin temelinde ise, girişimci kişiliği ortaya çıkarmak yatmaktadır (Rasmussen ve Sorheim, 2006). Alberti ve 

arkadaşlarına göre (2004) girişimcilik eğitiminin amacı, girişimcilik ile ilgili yetenek ve potansiyel konusunda farkındalık yaratmak 

ve bu konuda cesaretlendirmektir. Gerald E. Hills 1988 yılında 15 üniversitede gerçekleştirdiği çalışmasında; girişimcilik eğitimi 

veren akademisyenlerin deneyim ve düşüncelerini belirlemek amacıyla derinlemesine mülakat yöntemi kullanmıştır. Çalışmanın 

sonucunda ise, girişimcilik eğitimi alan bireylerin öz yeterlilik inançlarını geliştirebildikleri anlaşılmıştır. Öz-yeterlilik, bireyin 

kendine duyduğu güvendir ve zamanla deneyimler aracılığıyla gelişen bir inançtır (Günhan ve Başer, 2007:69). “Zor ve belirsiz 

görevleri yapabilme ve özel gereksinimleri olan zorluklarla baş edebilme konusunda kişinin kendi yetkinliklerine olan inancıdır” 

(Luszczynska, Scholz ve Schwarzer, 2005).  Bir başka tanımda öz yeterlilik, “kişinin belli görevleri ve davranışları yapabileceğine 

olan inancı” olarak da ifade edilmektedir (Salas ve Cannon-Bowers, 2002). Öz yeterliliğe sahip bireyler; yüksek hedefler ve zor 

görev tercihlerine sahiptirler, kendilerini motive etme ve amaçlarına ulaşma konusunda gerekli çabayı rahatlıkla sarf edebilir, 

zorluklarla mücadele etmede kararlılık gösterirler (Luthans, Youssef ve Avolio, 2006: 28). Dolaysısıyla öz-yeterlilik inancı, 

girişimcilik niyetinin gelişiminde yararlı bir yapıdır  (Nancy, Boyd ve Vozikis, 1994). 

Yapılan araştırmalar genel olarak, öz-yeterliliğin girişimcilik ve girişimcilik niyeti üzerinde doğrudan etkili olduğunu ortaya 

çıkarmıştır (Yücel ve Özgül, 2018).  Girişimcilik niyeti ise; bireyin herhangi iş kurma konusunda istekli olması ve bu konuda  

gerekli çabayı göstermesi, olarak ifade edilmiştir (Krueger ve Carsrud, 1993). Girişimcilik niyeti, girişimin gerçekleşmesinin ilk 

adımıdır (Abraham ve Sheeram, 2003: 496). Girişimcilik niyetinin anlaşılması için, bireyin girişimci olmasında motive edici 

faktörlerin belirlenmesi gerekmektedir (Şeşen ve Basım, 2012: 22). Bu faktörler içerisinde ise, girişimcilik eğitimi yer almaktadır. 

Bu kavramsal bağlantılar temel alındığında çalışmanın amacı, girişimcilik eğitiminin öğrencilerin özyeterlilik algısı ve girişimcilik 

niyeti üzerindeki etkisini incelemektir. 

2. Araştırmanın Kapsamı, Metodu ve Modeli  

Araştırmanın evrenini; girişimcilik eğitimi alan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın 

amacı kapsamında oluşturulan araştırma modeli, girişimcilik eğitiminin öz-yetkinlik algısına ve girişimcilik niyetine etkisi temel 

alınarak oluşturulmuştur. Araştırma modeli Şekil 1’de verilmiştir. 

Araştırma modeli Şekil 1’de verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

Araştırmanın hipotezleri;   

H1: Girişimcilik eğitimi ile öz yeterlilik arasında pozitif bir ilişki vardır.   

H2: Girişimcilik eğitimi ile girişimcilik niyeti arasında pozitif bir ilişki vardır. 

Araştırmada girişimcilik eğitimi öz yeterlilik algısı ve girişimcilik niyetine ilişkin literatürden elde edilen ölçekler kullanılarak 

oluşturulan yapılandırılmış anket formu kullanılmıştır. Anketteki ölçeklerin oluşturulması için geniş bir literatür araştırması 

yapılmış ve kullanılacak değişkenlerle ilgili ölçekler tespit edilmiştir. Anket formunun oluşturulmasında literatürdeki bazı 

çalışmalardan yararlanılmıştır. Girişimcilik eğitimi ölçeği için Balaban ve Özdemir (2008) tarafından kullanılan sorulardan 

yararlanılmıştır. Öz-yeterlilik algısını ölçmek için Cassar ve Friedman (2009) tarafından oluşturulan ve Özgül ve Yücel (2008) 

Girişimcilik 

Eğitimi 
Girişimcilik 
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Özyeterlilik 
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tarafından çevrilen ölçek kullanılmıştır. Girişimcilik niyeti ölçeği ise, Liñán ve Chen (2009) tarafından geliştirilmiş, Şeşen & 

Basım (2012) tarafından Türkçe’ ye uyarlaması yapılmıştır. Katılımcılardan, kullanılan üç ölçekte belirtilen ifadelere 5’li Likert 

Ölçeği (1: Kesinlikle katılmıyorum, 2: Kesinlikle katılıyorum) üzerinde ne oranda katıldıklarını belirtmeleri istenmiştir. Elde 

edilen sonuçlar SPSS 17.0 programında güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Ön test çalışması sonucunda ankete son şekli 

verilmiştir.   

3. Bulgular   

Çalışmada öncelikle araştırmaya katılanların demografik özelliklerine ilişkin bilgiler verilmiş, arkasından geliştirilen hipotezler 

regresyon analizi ile test edilmiştir.  Çalışmada toplam 158 adet anket değerlendirmeye alınmıştır. Anketleri cevaplayanların 

%53’ü (83) erkek; %47’i (75) bayan öğrencilerdir. Değişkenlere ait standart sapma değerleri .593 ile .798 arasında hesaplanmış 

olup, bu değerler arasındaki varyans (değişkenlik) miktarının, geçerli analiz yapılması için yeterli seviyede olduğunu 

göstermektedir. Değişkenlere ait ortalamalar, standart sapmalar ve değişkenler arası korelasyonlar Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1. Tanımlayıcı İstatistikler ve Korelasyon Katsayıları 

Değişkenler Ort. SS α 1 2 3 

Girişimcilik Eğitimi  3.24 .593 .683 1   

Özyeterlilik Algısı 4.14 .885 .874 ,022* 1  

Girişimcilik Niyeti 2.95 .798 .920 ,018* ,000** 1 

** 0.01 seviyesinde anlamlı *0.05 seviyesinde anlamlı   

Tüm değişkenler arasında istatistikî olarak anlamlı ilişkiler olduğu görülmektedir. Güvenilirlik katsayılarının (α) 0.68 ile 0.87 

arasında değiştiği görülmektedir.  Tablo 1’de verilen korelasyon katsayıları, hipotezlerde ileri sürülen ilişkilerin bir anlamda test 

edilmesi amacıyla da kullanılabilir. Çünkü birebir korelasyon katsayıları aslında, iki değişken arasındaki basit regresyon ile aynı 

anlamı taşır. Buradan yola çıkılarak, Tablo 1‘de (ρ<0.01 ve ρ<0.05 seviyesinde) anlamlı olan her ilişki için pozitif ya da negatif 

yönde bir ilişki olduğu söylenebilir.  

Araştırma kapsamındaki hipotezleri test etmek için regresyon analizi kullanılmıştır. Analiz sonucu elde edilen bulgulara ise tablo 

2 ve tablo3’de yer verilmiştir. 

Tablo 2. Girişimcilik Eğitiminin Öz yeterlilik İnancı Üzerindeki Etkisi 

      t p 

Bağımsız Değişken   ,659 4,727 ,000 
Girişimcilik Eğitimi  
R=,517 R2=,267  F= 56,765   
Bağımlı Değişken: Özyeterlilik inancı     

Tablo 2’de girişimcilik eğitimi ve öz-yeterlilik algısı ile ilgili regresyon analizi sonuçları verilmiştir. F değerinden anlaşılacağı üzere 

model p<0,01 seviyesinde anlamlıdır (F=56,795, ρ=0,000). R2 değeri ise, 0,267 olarak bulunmuştur.  Modeldeki bağımsız 

değişken olan girişimcilik eğitimi (ρ=0,000) ile bağımlı değişken olan öz-yeterlilik algısı arasında ρ<0,01 seviyesinde, anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur.  Dolayısıyla H1 hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 3’de girişimcilik eğitimi ve girişimcilik niyeti ile ilgili regresyon analizi sonuçları verilmiştir. F değerinden anlaşılacağı üzere 

model p<0,01 seviyesinde anlamlıdır (F=25,849, ρ=0,000). R2 değeri ise, 0,142 olarak bulunmuştur. Modeldeki bağımsız 

değişken olan girişimcilik eğitim ile bağımlı değişken olan girişimcilik niyeti arasında ρ<0,01 seviyesinde anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Dolayısıyla H2 hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 3.Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisi 

       t p 

Bağımsız Değişken   ,519 3,981 ,000 
Girişimcilik Eğitimi  

R=,337 R2=,142  F= 25,849   
Bağımlı Değişken: Girişimcilik Niyeti    
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4. Sonuç  

Araştırma sonuçlarına göre, girişimcilik eğitimi, öz-yeterlilik algısı ve girişimcilik niyetini olumlu yönde etkilemektedir. Elde 

edilen bu sonuç ise, girişimcilik eğitimi alan kişilerin öz-yeterlilik algısının artabileceği şeklinde yorumlanabilir. Yine girişimcilik 

eğitimi alan kişilerin girişimci olma niyetleri doğacaktır. Dolayısıyla, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması için yapılması 

gereken ülke çapında girişimcilikle ilgili eğitim ve seminer sayısının artırılmasıdır. Girişimcilik niyetinin aşılanması için üniversite 

öğrencilerinin, kendi iş fikirlerini üretecek ortam yaratmak ve bu ortamda iş fikirleri hakkında bir değerlendirmede bulunup 

motive etmek gerekmektedir. Öz yeterlilik algısı yüksek ve kariyer hedeflerine ulaşmış bireylerin rol model olması, henüz 

kariyerinin başında olan bireyleri cesaretlendirebilmektedir. Bu doğrultuda girişimcilik eğitimi içerisinde başarılı girişimciler ve 

üniversite öğrencileri bir araya getirilerek, girişimcilerin tüm deneyimlerini aktarabilmelerinin sağlanması yararlı olacaktır.  

Toplum ve ülke için girişimcilerin rolü çok önemlidir. Çünkü girişimciler, yeni mal veya hizmet üretirken, aynı zamanda bilinen 

mal veya hizmetlerin kalitelerini artırırlar. Üretim süreçlerinde yeni üretim yöntemleri deneyerek ve sürekli bir iyileştirme çabası 

içindedirler. Tüm bu yenilikçi bakış ve faaliyetler ise girişimciliği, ülke ekonomisinin kalkınmasında öncü kılmaktadır. Bir ülkede, 

girişimcilik ne kadar gelişir ve rekabet ortamı oluşturulursa, o ülkede ekonomik refah düzeyi artmaktadır. Girişimciliğin yaygın 

olmadığı ve gelişemediği ülkelerde ise ekonomik refah seviyesi düşük seviyededir. Sonuç olarak, girişimciliğin bu denli öneml i 

olduğu koşullarda girişimci eğitim merkezlerine daha çok destek verilmeli ve bu konuda yatırım yapılmalıdır. Girişimcilik 

konusunda faaliyette bulunan kamu kurumları ve özel kuruluşlar iletişim halinde bulunarak, girişimcilik eğitimi konusunda 

işbirliği içerisinde bulunmalıdır.  
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İKİLİ TAM SAYILI ÇOK BOYUTLU SIRT ÇANTASI PROBLEMİ İÇİN BİR GENETİK 
ALGORİTMA ÖNERİSİ 

 

Osman PALA1 

 

Özet 

İkili tam sayılı Çok Boyutlu Sırt Çantası Problemi, gerçek hayatta optimum düzeyde çözüldüğü zaman ekonomik fayda sağlayan 

bir çok problemin modellenmesinde kullanılan çok temel bir optimizasyon problemidir. Problemde yer alan karar değişkeni ve 

kısıt sayısı çoğaldıkça kesin çözüm veren yöntemlerle çözümü çok zahmetli ve uzun vakit almaktadır. Bu durumda optimum 

çözümlere çok yakın sonuçları kısa sürede üreten sezgisel algoritmaların kullanımı çoğunlukla tercih edilen bir yaklaşımdır. 

Genetik Algoritma, sezgisel algoritmalar arasında sıklıkla kullanılan bir yöntem olup birçok problem tipinde iyi sonuçlar 

üretebilmektedir. Genetik Algoritmalarda çözüm performansını etkileyen çok sayıda adım ve süreç bulunmaktadır. Bunlardan 

bir tanesi ise başlangıç popülasyonunu oluşturma şeklidir. Klasik yaklaşımda rassal olarak oluşturulan başlangıç popülasyonu ile 

optimuma ulaşmada sıkıntı yaşanabilmektedir. Bu durumu aşabilmek için başlangıç popülasyonu oluşturma sürecinde iyileştirme 

algoritmaları ile belirli ölçüde iyileştirmeler yapılabilmektedir. Öte yandan, yapılan iyileştirme fazla olduğunda çeşitlilik azalarak 

algoritmanın yerel optimumlara takılma ihtimali artmaktadır. Çalışmada önerilen yerel arama algoritması ile Genetik Algoritma 

başlangıç popülasyonunda, iyileştirme ve çeşitliliği bir arada bulundurarak yeni bir melez Genetik Algoritma yaklaşımı 

geliştirilmiştir. Önerilen yöntemin performansı klasik yaklaşımlarla literatürde yer alan test problemleri üzerinden kıyaslanmıştır. 

Sonuçlara bakıldığında önerilen metodun performansının daha iyi olduğu gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Sırt Çantası Problemi, Genetik Algoritma, Yerel Arama, Başlangıç Popülasyonu 

Jel Kodları  : C61. 

 

A GENETIC ALGORITHM PROPOSAL FOR BINARY INTEGER MULTIDIMENSIONAL KNAPSACK 

PROBLEM 

Abstract 

The binary integer Multidimensional Knapsack Problem is a very basic optimization problem used in modeling many problems 

that provide economic benefits when solved optimally in real life. As the number of decision variables and constraints in the 

problem increases, the solution is very difficult and takes a long time. In this case, it is often preferred to use heuristic algorithms 

that produce very close results to optimal solutions in a short time. Genetic Algorithm is a frequently used method among 

heuristic algorithms and can produce good results in many types of problems. Genetic Algorithms have many steps and 

processes that affect the solution performance. One of them is forming style for the initial population. In the classical approach, 

there may be difficulties in reaching the optimum with the randomly formed initial population. In order to overcome this 

situation, some improvements can be made with improvement algorithms in the forming process of initial population. On the 

other hand, when the improvement is high, the variability decreases, increasing the likelihood of the algorithm being inserted 

into local optimums. In the study, a new hybrid Genetic Algorithm approach was developed by combining improvement and 

diversity in the initial population of the Genetic Algorithm with the proposed local search algorithm. The performance of the 

proposed method is compared with the classical approaches over the test problems in the literature. When the results are 

examined, it is observed that the performance of the proposed method is better. 

Keywords  : Knapsack Problem, Genetic Algorithm, Local Search, Initial Population. 

Jel Codes  : C61. 

 

1. Giriş  

Çok Boyutlu Sırt Çantası Problemi (ÇBSÇP) 0-1 tam sayılı ve sırt çantası kısıt sayısının 1 olduğu klasik sırt çantası probleminin 

1’den çok sırt çantası kısıtı olan halini ifade ederken aynı zamanda 0-1 tam sayılı doğrusal modellerin özel bir hali olarak 

görülmektedir. Sırt çantası kısıtı ise nesnelerin belirli özellikleri dolayısıyla toplam özellik değerini aşmayacak şekilde ancak bir 

kısmının seçilebilmesini sağlamaktadır. ÇBSÇP, sermaye bütçeleme modeli, kaynak tahsisi, kargo yükleme ve proje seçimi gibi 

gerçek hayat problemlerine uyarlanabilen bir np-zor problemdir (Fréville, 2004: 1-2). 

ÇBSÇP çözümünde model küçük ve az kısıt olduğunda kesin çözüm veren yöntemler kullanılmakla birlikte problemin boyut ve 

değişken sayısı büyüdükçe sezgisel algoritmalara yönelim artmaktadır.  Problemin çözümünde popüler bir sezgisel algoritma 
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olan Genetik Algoritma (GA) ÇBSÇP’ye kolay adapte olan yapısı ile sıklıkla tercih edilmektedir (Lienland ve Zeng, 2015: 22). 

GA birçok farklı sezgisel algoritmaya esin kaynağı olmuş ve evrim mekanizması ile eski çözümlerden elde edilen yeni çözümlerin 

daha iyi sonuç vermesine dayanan bir yaklaşımdır (Ozsoydan ve Baykasoglu, 2019: 560). 

GA ile ÇBSÇP’ye çözüm modeli sunan çalışmalara bakıldığında; Hoff vd. (1996) sadece uygun çözümleri kabul ederek 

kullandıkları GA’yı 57 ÇBSÇP örneğinde test etmişler ve oldukça başarılı sonuçlar elde etmişlerdir.  Chu ve Beasley (1998) 

çalışmalarında ÇBSÇP’de GA’yı uygun olmayan çözümleri uygunluğa zorlama yolu ile denemişler ve literatürde yer alan test 

problemlerinde etkin çözümler elde etmişlerdir. Uygun olmayan çözümleri tamir operatörü yardımıyla uygun hale getirmişlerdir. 

Raidl (1999) ağırlıklı kodlamaya dayanan GA ile ÇBSÇP’ye çözüm önerisi getirdiği modelinin literatürde bulunan diğer modellere 

yakın performansı daha az hesaplama ile sağladığını iddia etmiştir. Djannaty ve Doostdar (2008) çalışmalarında başlangıç 

popülasyonunu Dantzig Algoritması’na dayalı seçerek GA’nın etkinliğini ÇBSÇP için oldukça arttırdıklarını ifade etmişlerdir. 

Berberler vd. (2013) her bir kısıta ayrı ayrı dinamik programlama ile çözüm getirerek oluşturdukları başlangıç populasyonu ile 

önerdikleri GA’yı çeşitli ÇBSÇP örneklerinde test ederek yaklaşımın etkinliğini ortaya koymuşlardır. Lai vd. (2014) yaklaşık fayda 

oranlarına göre karar değişkenlerini ağırlıklandırarak belirledikleri başlangıç popülasyonuna göre GA’yı ÇBSÇP test 

problemlerinde deneyerek önerdikleri modelin 270 örnek problemde iyi sonuç verdiğini ifade etmişlerdir. Uslu (2015) 

çalışmasında çaprazlama ve mutasyon sonrası GA’da uygun olmayan çözümler yerine rassal uygun çözümleri popülasyona dahil 

ederek ÇBSÇP için yeni bir yaklaşım geliştirmiş ve önerdiği metot ile test problemlerinde daha hızlı çözüme ulaşıldığını ifade 

etmiştir. Lienland ve Zeng (2015) tarafından yapılan detaylı literatür taraması ile ÇBSÇP için geliştirilen GA’lar incelenmiştir. 

Detaylı değerlendirmelerin bulunduğu çalışmada probleme adapte edilen GA uygulamaları çok yönlü araştırılmıştır. 

Çalışmada, ÇBSÇP için yeni bir melez GA önerisi getirilmiştir. Başlangıç popülasyonunun klasik olarak rassal belirlenmesi yerine 

yerel aramaya dayalı yaklaşımla seçilmesine dayanan iki farklı yaklaşım ile literatürde yer alan ÇBSÇP’ler çözülerek, önerilen 

yaklaşımlarla çeşitli açılardan performansı incelenmiş ve klasik GA ile kıyaslanmıştır. 

2. Çok Boyutlu Sırt Çantası Problemi 

0-1 tam sayılı ÇBSÇP çok bilinen bir np-zor optimizasyon problemi olmakla birlikte üstünde çokça çalışılan ve bir çok gerçek 

hayat probleminin modellenmesinde kullanılan bir kesikli programlama problemidir. ÇBSÇP aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır 

(Chih, 2015: 378); 

1

 Z = 
n

j j

j

Max c x
=


          (1) 

1

  ,          1,2,...,
n

ij j i

j

a x b i m
=

 =
          (2) 

   0,1 ,       1,2,...,jx j n =
         (3) 

Eşitlik 1’de problemin amaç fonksiyonu bulunmakta olup n adet nesnenin c j fayda değerleri ve xj karar değişkenlerine göre 

toplamlarının maksimize edilmesi amaçlanmaktadır. Eşitlik 2’de yer alan m adet kısıt, kısıtlara göre değişen sabit b i ve karar 

değişkeni teknolojik katsayıları aij dikkate alınarak ihlal edilmemelidir. Eşitlik 3’te ise her bir karar değişkeninin alabileceği değer 

0 ile 1 ikili değerleri olarak ifade edilmektedir. 

3. Genetik Algoritma Modeli 

GA, canlıların nesilden nesile genlerini aktararak daha iyi yeni nesiller oluşturmasından esinlenen Holland (1975) tarafından ilk 

defa ortaya atılmıştır.  GA’da yer alan gen aktarımı için kromozom bir başka ifadeyle ebeveyn seçilimi süreci doğada var olan 

güçlü ve sağlıklı canlıların daha çok üreme şansı olgusunu taklit etmektedir. Buna göre yeni nesil çoğunlukla daha iyi bireylerden 

türetilmektedir. Çaprazlama esnasında daha yüksek uyum değerine sahip kromozomun genlerinin çoğunlukla yeni üretilen 

kromozomda bulunması canlılardaki baskın bireyin genlerinin yeni nesilde daha sık görülmesi ile eş değerdir. Öte yandan değişen 

koşullara uyabilmek veya bir adım daha iyiye gidebilmek adına canlıların çok az durumda gösterdiği değişim mutasyon operatörü 

ile GA’da kendine yer bulmuş ve bu sayede algoritma problemlerde bulunan yerel optimumları aşabilme gücüne erişmiştir.  

GA’da ele alınan probleme dair uygun çözümler, kromozom adı ile ifade edilen ve gen dizilimlerinden oluşan yapılarda 

tanımlanmaktadır. ÇBSÇP uygun çözümleri için gen dizilimi GA’ya oldukça kolay adapte edilebilmekte ve aşağıdaki gibi 

kullanılmaktadır; 

Kromozom X 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

Kromozom Y 1 1 0 1 0 1 1 1 0 

Kromozom X’de ilk değerin 1 olması 1. nesnenin çözümde yer aldığı anlamına gelirken, Kromozom Y’de 3. değerin 0 olması 

ise 3. nesnenin çözümde yer almadığını ifade etmektedir. 
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GA’da yeni nesillerin türetilecek olduğu başlangıç popülasyonunun belirlenmesi oldukça önemlidir. Çalışmada klasik olarak 

rassal yollarla belirlenmiş uygun çözümlerden oluşan başlangıç popülasyona sahip GA modeline GA1 adı verilmiştir. Öte yandan 

rassal olarak uygun çözümler oluşturulduktan sonra Burkard vd. (1998) tarafından önerilen 2-opt yerel arama algoritması benzeri 

bir yaklaşımla çözümde yer almayan nesneler fayda değerlerine göre sıralanmış ve uygun çözüm durumu değişmeden eklenebilen 

ilk nesne çözüme dahil edilmiştir. Bu durumda sadece çözüme en fazla 1 adet iyileştirme sağlanmaktayken, bu modele çalışmada 

GA2 adı verilmiştir. Ayrıca GA2’ye benzer şekilde çözümde yer almayan nesneler fayda değerlerine göre sıralanmış ve uygun 

çözüm durumu değişmeden eklenebilen tüm nesneler çözüme dahil edilmiştir. Bu durumda ise teorik olarak en fazla n adet 

iyileştirme sağlanabilmektedir. Bu yaklaşıma çalışmada GA3 adı verilmiştir.  

GA’nın her bir aşamasında ortaya çıkan yeni kromozomların uygunluk amaç değerleri Eşitlik 1 ile elde edilirken aynı zamanda 

uygun çözüm olup olmadıkları Eşitlik 2’deki sırt çantası kısıtları ile kontrol edilmektedir. Uygun olmayan kromozomlar 

saptandığında Hoff vd. (1996) tarafından yapıldığı gibi sadece uygun çözümler ile devam edilmesi bir yol iken bir başka yaklaşım 

ise Chu ve Beasley (1998) tarafından da önerilen uygun olmayan çözümleri tamir ederek uygun hale getirme yaklaşımıdır.  

Çalışmada ise tamir operatörü olarak çözümde yer alan nesnelerin aşılan kısıt katsayılarının toplamı amaç katsayılarına bölünerek 

ceza/fayda oranlarına göre sıralanması esası gözetilmiştir. Bu durumda ilk nesne çıktıktan sonra tekrar çözümün uygunluğu 

kontrol edilmekte ve eğer hala uygun değilse tüm hesaplamalar tekrardan yapılarak bir sonraki nesne çözümden çıkarılmaktadır. 

Tamir operatörü işleyiş adımları aşağıdaki gibidir. 

Adım 1: Çözümün uygunluğunu kontrol et. Uygun değilse Adım 2, uygunsa Adım 6’ya geç. 

Adım 2: Limiti aşılan kısıtları belirle. 

Adım 3: Çözümdeki her bir karar değişkeninin limit aşılan kısıtlardaki teknolojik katsayılarını topla ve P vektörüne ata. 

Adım 4: P vektörünü C amaç katsayılarına böl ve her bir karar değişkeninin ceza/ fayda oranlarını elde ederek CP vektörüne 

ata. 

Adım 5: CP vektöründe en büyük değere sahip karar değişkenini çözümden çıkar ve Adım 1’e geri dön. 

Adım 6: Çözümü popülasyona dahil et. 

En iyi kromozomların işleme sokulmadan bir sonraki nesile aktarılmasına GA’da elitizm adı verilmektedir. Bu yaklaşım sayesinde 

iterasyonlar boyunca iyi kromozomlardan faydalanma şansı sağlanmaktadır. Elitizm Oranı (EO) çalışmada % 20 kuralına göre 

kullanılmış ve popülasyonda çözüm değeri açısından ilk % 20’de yer alan kromozomların bir sonraki nesilde de olması 

sağlanmıştır. 

Her bir yeni kromozom için en az iki ebeveyn seçimi gerekmektedir. Bu durumda yeni kromozom üretimi için seçim prosedürü 

gerekmektedir. GA’da kullanılan seçim prosedürlerinden bir tanesi ise rulet tekerliğidir. Buna göre kromozomlar uyum 

değerlerine göre sıralanarak uyum değeri yüksek olanlardan daha fazla olasılıkla seçim yapılmak üzere seçim işlemi yapılmaktadır. 

Bu durumda iyi kromozomlardan genlerin aktarımı yüksek şansla olmakla birlikte rassallık da korunarak yerel optimumlara 

takılma problemi aşılmaktadır. Çalışmada GA’larda sıkça yapılan şekilde bir adet kromozom elitist gruptan, bir adet kromozom 

da diğerlerinden olmak üzere rulet tekerleği kullanılarak seçimler gerçekleştirilmiştir. 

GA’da popülasyona rassal olarak yeni birey katılması göç kavramı ile açıklanmaktadır. Çalışmada seçim sonrası her iki kromozom 

da tıpa tıp aynı genlerden oluşmakta ise bunlardan biri sabit tutularak ikinci kromozom göç yolu ile elde edilmiştir. Bu sayede 

popülasyon çeşitliliği sadece azaldığı durumlarda artırılmış olmakta ve göç süreci dengede tutulmaktadır. 

Seçilmiş olan kromozomlardan yeni kromozom üretilme şekline ise GA’da çaprazlama adı verilmektedir. Çalışmada Hoff vd. 

(1996) tarafından da ÇBSÇP için önerilen her bir noktada ayrı ayrı çaprazlama işlemi gerçekleştirilmiştir. Elit bireyden 0.8 

olasılıkla genler aktarılarak yapılan çaprazlama işlemi sonucunda tamir operasyonu gerçekleştirilerek çözümler uygun hale 

getirilmektedir. ÇBSÇP için çaprazlama işlemi aşağıdaki gibi olmaktadır; 

Kromozomlar, Kromozom E elit ve Kromozom N normal ve Kromozom Y yeni olarak ifade edilsin. O halde üretilen (0,1) 

aralığında rassal uniform sayılara ve elit kromozomdan 0.8 olasılığa göre altı çizili genler Kromozom Y’ye aktarılmıştır.  

Kromozom E 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

Kromozom N 1 1 0 1 0 1 1 1 0 

Rassal Sayı 0.63 0.53 0.85 0.23 0.78 0.91 0.13 0.34 0.45 

Kromozom Y 1 0 0 0 0 1 1 0 1 

Çaprazlama işleminin yapılması olasılığına ise Çaprazlama Oranı (ÇO) adı verilmektedir. Çaprazlama eğer gerçekleşmez ise 

kromozom bir sonraki nesle olduğu gibi aktarılır ve belli oranda eski neslin devamı ile önceki çözümlerdeki iyi yapılar da 

korunmuş olur. Çalışmada ÇO için 0.8 değeri kullanılmıştır. 

Yerel optimumlardan sakınmayı ve farklılığı GA’da sağlayan yapı ise mutasyon operatörüdür. Mutasyonla yeni kromozomda 

değişiklik meydana getirilmektedir. Çalışmada tek noktada mutasyondan faydalanılmış ve mutasyon yapılma olasılığını ifade eden 
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Mutasyon Oranı (MO) için 0.1 değeri kullanılmıştır. Uygun çözümlerde bozulma yaşanmaması için sadece çözümde yer alan bir 

nesne çözümden çıkarılarak mutasyon gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada popülasyon büyüklüğü için problemde yer alan n adet nesne ve m adet kısıtın toplamı kullanılırken maksimum 

iterasyon sayısı olarak n*100 değeri kullanılmıştır. Şekil 1’de GA’nın ÇBSÇP için işleyişini veren akış şeması bulunmaktadır. 

Şekil 1: Genetik Algoritma ÇBSÇP Akış Şeması 

 

4. Uygulama 

Çalışma kapsamında ele alınan algoritmalar, Beasley (1990) tarafından oluşturulan ve np-zor test problemleri barındıran OR-

Library’den alınan ÇBSÇP örnekleri üzerinden değerlendirilmiştir. Mknap1-3 adlı ilk problemde 15 nesne ve 10 sırt çantası kısıtı 

bulunmaktadır. Mknap1-5 adlı problemde ise 28 nesne ve 10 sırt çantası kısıtı bulunmaktadır. Son ele alınan örnek ise Mknap1-

7 olup nesne sayısı 50 iken sırt çantası kısıtı ise 5 adettir. Tüm örnek problemlerin optimal çözümleri bilinmektedir. 

Çalışmada örnek problemlerdeki çözüm performansları üzerinden klasik GA1, ve önerilen yöntemler GA2 ve GA3 

karşılaştırılmıştır. Tüm GA’lar için belirlenen çalıştırma parametreleri ise popülasyondaki kromozom sayısı olan Populasyon 

Büyüklüğü (PB)= değişken sayısı (n) + kısıt sayısı (m), ÇO=0.8, MO=0.1 ve maksimum iterasyon sayısı=PB*100 şeklinde 

olmuştur. GA yaklaşımları MATLAB programlama dilinde kodlanmış ve algoritmalar her bir problem için 30 defa çalıştırılarak 

tüm yöntemlerin sonuçları toplanmıştır. Problem Mknap1-3 için sonuçlar Tablo 1’deki gibi gerçekleşmiştir. 

Tablo 1. Mknap1-3(Opt=4015, n=15, m=10) Sonuçları 

Yöntem GA1 GA2 GA3 

En İyi Değer 4015 4015 4015 

En İyi Değer Fark Yüzdesi %0 %0 %0 

Ortalama Değer 4015 4015 4015 

Ortalama Değer Fark Yüzdesi %0 %0 %0 

Başarı Oranı %100 %100 %100 

En iyi değerin bulunduğu iterasyon sayısının ortalaması 13.167 9.8333 2.7333 

Tablo 1’de her üç yöntem de en iyi değeri bulma, ortalama değer, bilinenden fark yüzdeleri ve 30 denemede optimum değere 

ulaşma yüzdesini ifade eden başarı oranı açısından eşit ve tamamen başarılı olurken, sadece aralarındaki fark en iyi değerin 
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bulunduğu iterasyon sayısında meydana gelmiştir. Bu açıdan bakıldığında, başlangıç popülasyonunda hiçbir iyileştirme 

yapılmayan GA1 en kötü performansı göstermiş, kromozom başına en fazla 1 adet iyileştirme yapılan GA2 ise ondan biraz daha 

hızlı sonuca ulaşırken, kromozom başına en fazla n adet iyileştirme yapılan GA3 diğerlerine göre oldukça hızlı çözüme ulaşmıştır. 

Sonuçların detaylı değerlendirmesinde GA3’de daha başlangıç popülasyonunda optimum değere ulaşıldığı sıklıkla gözlenmiştir. 

Bunun nedeni ise problemin küçük boyutlu ve sadece 15 adet nesneden oluşmasıdır.   

Tablo 2’de ise Mknap1-5 problemine dair her üç yöntemle üretilen sonuçlar bulunmakta ve buna göre her üç yöntem de en iyi 

değer olarak optimum değeri bulabilmişlerdir. Ortalama değer açısından çok yakın sonuçlar elde eden yöntemler bu durumda 

optimum değere çok yakın fark yüzdelerine sahip olmuşlardır. Başarı oranında ise GA1 ve GA2 eşit oranlara sahip iken GA3 

onlardan daha başarılı olmuştur. Algoritmaların hızını yansıtan en iyi değerin bulunduğu iterasyon sayısında ise GA1 ve GA3 

algoritmaları eşit hızdayken GA2 onlara göre daha erken en iyiye ulaşmaktadır. Mknap1-5 probleminde algoritmaların ortalama 

düzeyde başarılı olduğu görülmektedir. 

 Tablo 2. Mknap1-5(Opt=12400, n=28, m=10) Sonuçları 

Yöntem GA1 GA2 GA3 

En İyi Değer 12400 12400 12400 

En İyi Değer Fark Yüzdesi %0 %0 %0 

Ortalama Değer 12394 12393 12394 

Ortalama Değer Fark Yüzdesi %0.0005 %0.0005 %0.0005 

Başarı Oranı %36.6 %36.6 %43.3 

En iyi değerin bulunduğu iterasyon sayısının ortalaması 748.6 514.17 720.4 

Tablo 3’te Mknap1-7 probleminin çözüm sonuçları yer almaktadır. Bu sonuçlara göre her üç yöntem de problemin global 

optimum değerine ulaşabilmiştir. Ortalama değer fark yüzdeleri oldukça düşük ve yeterli olmakla birlikte GA3 ile bu konuda 

biraz daha iyi sonuç alınmıştır. Performans açısında en önemli gösterge olan optimuma ulaşma oranını ifade eden başarı oranında 

ise GA1 ve GA3 eşit iken GA2 onlardan daha iyi performansı daha hızlı şekilde üreterek göstermiştir.  Daha büyük boyutlu bir 

problem olan Mknap1-7’de algoritmaların genel performansı ise diğer problemlere göre düşük çıkmıştır. 

Tablo 3. Mknap1-7(Opt=16537, n=50, m=5) Sonuçları 

Yöntem GA1 GA2 GA3 

En İyi Değer 16537 16537 16537 

En İyi Değer Fark Yüzdesi %0 %0 %0 

Ortalama Değer 16426 16430 16463 

Ortalama Değer Fark Yüzdesi %0.0068 %0.0057 %0.0045 

Başarı Oranı %0.0333 %0.1333 %0.0333 

En iyi değerin bulunduğu iterasyon sayısının ortalaması 2169.6 1790 2116.3 

Sonuçlara genel olarak bakıldığında ise özellikle önerilen yerel arama ile GA2’nin klasik yöntem olan GA1’e göre daha iyi 

sonuçlar elde edebildiği gözlenirken GA3’teki yaklaşımın ise başlangıç popülasyonunu fazla iyileştirip çeşitliliği azalttığı 

görülmüştür. Başlangıç popülasyonları açısından GA1’e göre daha iyileştirilmiş ve GA3’e göre de çeşitliliğin daha fazla 

korunduğu GA2’nin kıyaslanan yöntemlere göre daha başarılı olduğu görülmüştür. 

5. Sonuç  

ÇBSÇP, kaynak tahsisi, proje seçimi, kargo yükleme ve portföy seçimi gibi bir çok alanda ve gerçek hayat problemlerinin 

modellenmesinde kullanılan bir problem tipidir. Nesnelerden kaçar tane alınabileceği sınırlı olmadığında sınırsız ÇBSÇP, 

nesneler parçalara ayrılabildiğinde ise kesirli ÇBSÇP olarak ifade edilen problemin en bilinen ve temel formu ise nesnelerin 

sadece bir kere seçilebildiği 0-1 tam sayılı ÇBSÇP’dir.  

Çalışmada GA yaklaşımı ile 0-1 tam sayılı ÇBSÇP’ye çözüm önerisi getirilmiştir. GA’da başlangıç popülasyonunun önemi 

oldukça fazladır. Başlangıç popülasyonunun optimum çözüme dair bilgiler barındırması algoritmanın performansını doğrudan 

etkilemektedir. Bu sayede algoritma çözüm için doğru bölgelere odaklanabilmektedir. Başlangıç popülasyonunda ayrıca çeşitlilik 

de problemin yerel optimumlara takılmaması için gerekmektedir. Önerilen melez metot olan GA2, klasik metot GA1’e göre 

daha iyi genler taşırken, çeşitlilikten biraz da olsa ödün vererek bunu başarmaktadır. Bir başka önerilen melez yöntem GA3’te 

ise yapılan yerel arama ile başlangıçta çok daha iyi genler taşımasına neden olsa da süreç sonucunda yerel optimumlara daha çok 

takılmasına neden olmaktadır. Bu açıdan GA2, GA1’e göre daha iyi genler ve GA3’e göre daha fazla çeşitlilik sunarak dengeyi 

bulabilmektedir. GA2’nin test problemlerindeki performansı bu savı desteklemektedir. 

Gelecek çalışmalarda, GA’larda başlangıç popülasyonu, ebeveyn, seçim süreçlerinde, çaprazlama, göç, elitizm ve mutasyon 

şekillerinde ve oranlarında ve probleme özgü tamir operatörleri geliştirmede yapılacak iyileştirmeler ile daha yüksek performanslı 

algoritmalar geliştirilebileceği düşünülmektedir. 
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İSLAM TEOLOJİSİNDE ÖZGÜR İRADENİN İMKÂNI 

İsmail ŞIK1 - Hamdi AKBAŞ2  

 

Özet 

İslam düşünce tarihinde insanın fiillerinde hür olup olmadığı farklı boyutlarla ele alınmış ve tartışılmıştır. Ortaya konan çözüm 

önerilerini insanın özgürlüğü anlamına tefviz, iradesizlik anlamına cebr kavramları çerçevesinde ele almak mümkündür. Bu iki 

kavram üzerinden insan hürriyeti ve sorumluluk açısından dört ana başlık altında konuyu değerlendirmekte fayda vardır. 

Cebr, insanın fiillerinde herhangi bir özgürlüğünün bulunmadığı fiilin her ne kadar onun üzerinde gerçekleşse de asıl failin, fiilin 

yaratıcısı olan Allah olduğu şeklinde bir yaklaşımdır. Bu iman-inkâr, hidâyet-dalâlet, itaat-isyan gibi fiillerin sahibi, mesulü insan 

iken tercih edip yapanı Allah'tır. Dolayısıyla tüm fiillerin faili ve yaratıcısı Cebrî anlayışta Allah dışında hiç kimsenin fiili ve ameli 

yoktur. Fiiller insanlara ancak mecaz yoluyla nispet edilebilir. Nitekim onlara göre “güneş doğdu” veya “dünya döndü” 

dendiğinde güneşin veya dünyanın irade ve istitaaları olmamasına rağmen burada fail gibi tanımlanmaları mecazidir. Bu görüş 

erken dönem temsilcileri Cehm b safvan Cad b Dirhem’dir. 

Tefviz, insanın dileyerek ve isteyerek fiile yönelmesi ve kendi başına var etmesi olarak izah edilebilir. Tam bir tefviz Allah’ın 

kulun fiillerine hiçbir şekilde karışmamasıdır. “Mutlak tefviz”  olarak da isimlendirilen bu yaklaşıma göre insanların fiillerini 

yaratan Allah değil, insanların sadece kendileridir. Fiillerini yaratacak güç insan var edildiğinde Allah tarafından insana 

bahşedilmiştir. Fiili yapma ve seçme tamamen insana ait olduğundan insan adalet gereği fiillerinde Allah’a karşı sorumludur. Bu 

düşüncenin erken dönem temsilcileri  Ma’bed el-Cühenî (ö. 83/702) ve Gaylan ed-Dımeşkî (ö. 120/738) dir. 

Tevfiz anlayışı cebri ve kaderi reddetmek olarak şöhret kazanmıştır. Onlara göre insanda bir irade kudreti vardır ve onun bütün 

fiilleri, Allah’ın iradesinden ayrı olarak sırf kendi iradesiyle meydana gelmektedir.  Kaderiyye’nin fikirleri ile ekolleşen zamanla 

Mu’tezile tarafından geliştirilen bu düşünce insan hürriyet ve sorumluluğunu merkeze alır. Adalet anlayışıyla sistematize edilen  

bu yaklaşıma göre  insan fiilleri üzerinde asla belirleme veya zorlama anlamına ilahî bir müdahale söz konusu değildir. İlahi 

belirleme ve tayinle gerçekleşen davranıştan insanın mesul tutulması Allah’ın adaleti ile de bağdaşmaz. Adalet dışı davranış 

zulümdür ancak Allah adil olduğuna ve zulüm işlemeyeceğine göre insanın seçip yapması en doğru olandır. 

Anahtar Kelimeler : İrade, özgürlük, cebir, kader. 

 

1. Giriş  

İslam düşünce tarihinde insanın fiillerinde hür olup olmadığı farklı boyutlarla ele alınmış ve tartışılmıştır. Ortaya konan çözüm 

önerilerini insanın özgürlüğü anlamına tefviz, iradesizlik anlamına cebr kavramları çerçevesinde ele almak mümkündür. Bu iki 

kavram üzerinden insan hürriyeti ve sorumluluk açısından dört ana başlık altında konuyu değerlendirmekte fayda vardır. 

2. İnsan Hürriyeti Açısından Ekoller 

2.1. Mutlak Cebir (Cebriyye) 

Cebr, insanın fiillerinde herhangi bir özgürlüğünün bulunmadığı fiilin her ne kadar onun üzerinde gerçekleşse de öznenin aynı  

zamanda fiilin yaratıcısı da olan Allah olduğu şeklinde bir kanaattir. Aslen insan fiilli olarak da kabul edilse iman-inkâr, hidâyet-

dalâlet, itaat-isyan gibi fiillerin yapanı Allah, mesulü insandır. Böylelikle Cebrî anlayışta tüm fiillerin faili ve yaratıcısı Allah’tır. 

O’nun dışında hiç kimsenin işlediği ve yaptığı fiili ve ameli yoktur. Fiiller insanlara nispeti ise ancak mecaz yoluyla gerçekleşir. 

Nitekim “güneş doğdu” veya “dünya döndü” anlatımlarda güneşin veya dünyanın irade ve istitaaları olmamasına rağmen burada 

fail gibi tanımlanmaları buna örnektir.  

Cebir anlayışına insan irade açısından cansız varlıklardan farklı değildir. Onun için bir kudret, meyli, kast ve ihtiyardan söz 

edilemez. Bu yüzden canlı-cansız tüm varlıkların hareketleri eşittir. Bütün fiillerin Allah tarafından yapılır ve yaratılır. Bu görüş 

erken dönem temsilcileri Cehm b safvan Cad b Dirhem’dir. 

Böyle bir anlayışta Âlemde var olan kötülükler nasıl izah edilecektir sorusuna verilen cevabı oldukça manidardır. Allah asla 

kötülük işlemeyeceğine, âlemde var olanları o yarattığına göre âlemde kötülük mevcut değildir. Cebri yaklaşımda kulun fiili 

Allah’ın belirlediği kadere bağlı olduğundan insan için emir ve nehyi tercih etmesi söz konusu değildir. “Allah’ın mülkünde ancak 

O’nun dilediği olur” prensibi gereği dileyen yapan Allah’tır.  

İnsanın fiillerinde kulun iradesinin devre dışı bırakılıp her şeyin Allah tarafından belirlenip yapılması insan sorumluluğunu 

temellendirme açısından ciddi sıkıntılar doğuracaktır. Adalet gereği icar edilmesi beklenen mükâfatlandırma veya cezalandırma 

ortadan kalkacaktır. 

 
1 Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, ismail_kelam@hotmail.com 
2 Arş. Gör., Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, hamdiakbas83@hotmail.com 
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2.2.Mutlak Tefviz (Kaderiyye/Mu’tezile) 

Tefviz, insanın dileyerek ve isteyerek fiile yönelmesi, yapıp var etmesidir. Eğer kavram tam bir tefviz şeklinde ele alınıyorsa 

“Allah’ın kulun fiillerine hiçbir şekilde karışmaması” şeklindedir. “Mutlak tefviz” olarak da isimlendirilen bu yaklaşıma göre 

insanların fiillerini yapan da yaratan da Allah değil, insanların sadece kendileridir. 

Fiillerini yaratacak güç insan var edildiğinde Allah tarafından insana bahşedilmiştir. Fiili yapma ve seçme tamamen insana ait 

olduğundan insan adalet gereği fiillerinde Allah’a karşı sorumludur. Bu düşüncenin erken dönem temsilcileri Ma’bed el-Cühenî 

(ö. 83/702) ve Gaylan ed-Dımeşkî (ö. 120/738) dir. 

Tevfiz anlayışı, erken dönemde cebri ve kaderci anlayışları redderek meşhur olmuştur. Onlara göre insanda özgür bir irade ve 

kudret vardır. Onun bütün fiilleri, Allah’ın iradesi ve yönlendirmesinden farklı bir şekilde sırf kendi iradesiyle meydana 

gelmektedir. Erken dönem düşünce okullarından Kaderiyye’nin fikirleri ile ekolleşen zamanla Mu’tezile tarafından geliştirilen 

bu düşünce insan hürriyet ve sorumluluğunu merkeze alır. Adalet anlayışı çerçevesinde sistematize edilen bu yaklaşım, insan 

fiilleri üzerinde asla belirleme veya zorlama anlamına ilahî bir müdahalenin olmadığını düşünür. 

Onlara göre ilahi belirleme ve tayinle gerçekleşen davranışlardan dolayı insanın mesul tutulması Allah’ın adaleti ile de bağdaşan 

bir durum olmayacaktır. Kaldı ki adalet dışı herhangi bir davranış zulümdür. Allah adil olduğunu beyan ettiğine göre O asla 

zulüm işlemez. O halde böyle bir durumda insanın seçip yapması en doğru olandır. Mutlak Tefviz anlayışının mümessili olan 

Mu’tezile’ye göre insan, fiilini seçip yapabilme aşamasında kudret sahibi bir varlıktır. O bu kudret sayesinde fiilini seçer, yapar 

ve yaratır. 

Ayrıca kesbî ya da ihtiyarî olarak vasıflanabilecek insan fiillerinin Allah’a izafe edilmesi Allah’a iftira olduğu gibi kula da haksızlık 

olacaktır. Sorumlu tutulabilmesi adına insanın fiillerini seçme ve yapıp etme hürriyeti vardır. İnsan isterse yapar ve sorumlu olur 

isterse terk eder. Böylelikle o fiilleri seçme ve yapmada hür olduğu gibi yaratma da tamamen hürdür ve yaratandır. 

Bu yüzden Mu’tezili Ebu’l-Huzeyl el-Allâf, zulüm ve cevr kavramlarının Allah’a izafe edilemeyeceğini Allah’ın zulmü, eziyeti ve 

yalanı yaratmaya muktedir olsa da adaleti gereği bunları yaratmasının aklen muhal olduğunu söyler. Diğer bir düşünür olan 

Nazzam ise Allah’ın, cehaleti, zulmü, yalanı velhasıl tüm kötü şeyleri yaratmaya kadir olmadığını dile getirmiştir. Kötü şeyleri 

yaratmak cehli veya muhtaç olmayı gerektirir. Eğer Allah, kudretinde olan bir işin çirkin olduğunu bilmezse, bilgisiz/cahil olması 

gerekecektir. Eğer kötü olduğunu bile bile yaparsa bu durumda da ihtiyaçtan dolayı yapmış olur. Zira ihtiyaç duymaksızın kâdir 

ve hâkim olanın çirkin bir işi yapması da muhaldir.   

Mutezilenin bu kanaati tevhid ve adalet ilkesi çerçevesinde cereyan eder. Onalar Allah’ın kötü fiilleri işlemeyeceğini, fiilleri seçen 

ve yapanın insan olduğunu, Tanrının insan fiillerine asla karışmayacağını söylerler. 

2.3. Mutavassıt Cebir (Eş’arîyye) 

Kulların fiilleri konusunda “mutavassıt cebir” olarak bilinen Eş’arî düşünce, insanın fiillerinin yaratıcısının Allah olduğunu iddia 

etmektedir.  Eş’arî’ye göre kulla-rın fiilleri Allah’ın mutlak iradesine bağlıdır. Çünkü Kur’an’da Allah, “Hiçbir şey hakkında sakın 

‘yarın şunu yapacağım’ deme!..”   buyurmaktadır.  Allah’ın irade-sini sınırlandırma endişesinden kaynaklanan bu anlayış, sonuçta 

O’nun adaletine gölge düşürecek ve insanın so-rumluluğunu ortadan kaldıracak bir mahiyet kazanabil-mektedir. Bu bakımdan 

Eş’arî, insanın sorumluluğunu ortaya koyabilmek için kesb teorisini geliştirmiştir.  

Istılah olarak kesb, “bir yararı elde etmeyi sağlayan veya bir zararı uzaklaştıran fiil” diye tarif edilmiştir.  Kesb kavramı âdeta 

Eş’arî ile özdeşleşmiştir. Bazı işlerin anlatılması ve anlaşılmasının zorluğunu ifade etmek için “Bu iş, Eş’arî’nin kesb anlayışı gibi” 

diye bir tabir dahi üretilmiştir. 

Kesbin, yaratılmış bir kudretle fiilin meydana gelme-si olduğunu söyleyen Eş’arî’ye göre kimden kadim bir kudretle fiil meydana 

gelirse o, fâildir, hâliktir.  Allah’ın her şeye gücünün yetmesi Eş’arî’nin çıkış noktasıdır. Eş’arî bu görüşünü desteklemek için 

“Allah, sizi de yaptı-ğınız şeyleri de yaratmıştır.”  ayetini delil getirmektedir. Eş’arî’nin anlayışında Allah’ın mutlak iradesi de 

önemli-dir. Ona göre Allah’ın iradesi mutlaktır ve her şeyi kuşa-tır.  Aksi halde Allah’ın bazı şeyleri irade etmediğini kabul etmek 

gerekecek ve O’na iradenin zıttı olan icbar, ikrah, acz gibi noksan sıfatlar izafe edilmiş olacaktır.   

Eş’arî, kudret sıfatı ile bir fiile birden fazla failin etkisinin olup olmadığı gibi konularda da kesb anlayışına uygun görüşler 

geliştirmiştir. O, bir fiile iki failin etkisinin olduğunu kabul etmez. Allah’tan başkasının fiili bulunma-dığını, tek failin Allah 

olduğunu, insanın kudreti ile alakalı olan şeyin onun fiili değil, ancak kesbi olabileceğini savu-nur.  Ona göre Allah, her şeyi 

ezelde, ezelî ilmiyle nasıl hâdis olacaklarsa öyle bilmektedir. Ezelî bilgi çokluk içermez ve değişmez. Değişme maluma aittir.  

Kesb anlayışının bizzât Eş’arî’de bile açıklığa kavuşmadığını söylemek gerekir. Zira kesbi hazırlayan bütün unsurlar gibi, kesbin 

kendisi de Allah tarafından yaratıl-maktadır. İnsana sorumluluğun temeli olacak hürriyetin verilip verilmediği net değildir. Gerçi 

insanın zarurî titreme hareketinden farklı olarak gelme, gitme gibi mecburi-yet altında olmadığını hissettiği fiilleri vardır ve bu 

fiilleri işlerken başkaları da bunu hissetmektedir. Burada Eş’arî’nin bir şuur halinden söz ettiği söylenebilirse de bu yeterince açık 

değildir.  

Bir noktaya daha dikkat çekmek gerekmektedir. Kesbi savunan hemen tüm açıklamalarda onun istitaat ile olan ilgisi öne 

çıkartılmış, onunla aynı anlama gelen fiil, hudus ve halk kavramlarının dışına çıkılmamıştır. Her ne kadar insanın gerçek anlamda 
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veya müktesip manasında fail olduğu söylense de onun fiili veya kesbi ile ilişkisinde, iradesinin yeri belirtilmemiş  veya Eş’arî’de 

olduğu gibi üstü kapalı geçilmiştir. 

Kesb, Allah’ın mutlak iradesini ve kudretini sınırlan-dırmadan insanın sorumluluğunu ortaya koyma gayretle-rinin sonucunda 

geliştirilen bir anlayıştır. Allah’ın sıfatla-rını sınırlandırma endişesi, onları, kavramları dikkatli kullanma yoluna sevk etmiş, belki 

de kesbin anlaşılamaz bir teori olmasına neden olmuştur. Aynı endişenin onları baskı altında tuttuğunu ve insanın sorumluluğunu 

yete-rince temellendiremediklerini de söylemek gerekir.  

2.4. Mutavassıt Tefviz (Mâturîdiyye) 

Ebû Hanîfe’nin itikadî görüşleri üzerine Semerkand Hanefilerinden Ebu Mansur el-Mâturîdi ve takipçileri tarafından 

sistemleştirilen Hanefi-Mâturîdilik, Allah’ın irade ve kudret sıfatlarını kabulü noktasında Eş’arîlere benzer düşünceler ortaya 

koysalar da bu sıfatların insan fiillerine yansıması hususunda farklı yorum ve kanaatler geliştirmişlerdir. 

Hanefî-Mâturîdîlerin bu anlayışı “mutavassıt tefviz” olarak isimlendirilmiştir. Onlar, Allah'ın iman ve itaati sağlayacak irade ve 

kudretten yoksun bıraktıktan sonra inkâr ve isyanları sebebiyle insanları cezalandırmasının O’nun adalet ve rahmet anlayışına 

aykırı olduğunu kabul etmektedirler.   

Ebû Hanîfe’ye göre Allah mutlak irade sahibidir. O’nun iradesi haricinde hiçbir şeyin gerçekleşmesi müm-kün değildir.  Bununla 

birlikte o, insanın cüz’î iradesinin ve ihtiyarının olduğunu kabul ederek yaptığından sorum-lu tutulacağını ve hesaba çekileceğini 

söylemiştir.  Bu noktadan bakıldığında insanların kendilerine verilen ira-de ve kudreti yanlış veya doğru yönde kullanmaları, ken-

di fiillerine yön vermeleri anlamına gelmektedir.  

Mâturîdî’ye göre, Cebriyye’nin iddia ettiği gibi kaza ve kader, insan eylemleri üzerinde zorlayıcı etkiye sahip değildir. Aynı 

zamanda insan, Mu’tezile’nin savunduğu gibi mutlak hürriyet sahibi olup eylemlerinin yaratıcısı da değildir. O, sahip olduğu akıl 

ve özgür iradesi ile tercihle-rini yapmakta, bunun neticesinde de fiillerinin sorumlu-luğunu üstlenmektedir.   

İradeyi, “bir şeyin zamanında var olmasını ihtiyar etmek/seçmek” olarak tanımlayan Mâturîdî , var olan her şeyi bu iradeye 

bağlamıştır. Ancak Mâturîdî’ye göre bir fiilin Allah’a nispet edilmesi, bir başka yönden insana nispet edilmesine engel değildir. 

Bunun tersi de müm-kündür. Buna göre bir fiilin “şey” olarak var olması, onun itaat veya masiyet, iyi veya kötü olmasından 

başka bir şeydir. Mesela fiiller, onları oldukları gibi yaratması ve henüz yokken var etmiş olması yönünden Allah’a; onları 

kesbetmeleri ve yapmaları yönünden de insanlara ait-tir.  Mâturîdî’ye göre meydana gelen iş hem Allah’a, hem de insana ait 

olursa, hem cebir hem de tefviz anlayı-şından kaynaklanan iyilik ve kötülük niteliği taşıyan fiille-rin sadece Allah’a veya kula ait 

olmasından doğacak mah-zurlar ortadan kaldırılabilir.  Mâturîdî’ye göre insanla-rın ihtiyari fiilleri hakikat manasında hem Allah’a 

hem de insana nispet edilir.  

Mâturîdî’nin anlayışında kader, kaza ve irade konusu kullara ait fiillerin Allah tarafından yaratılmış olması kap-samında yer alır. 

Mâturîdî için fiillerin yaratılmış olması (kaza), aynı zamanda kaderin (takdirin) varlığının da bir kanıtı durumundadır. Böylece 

fiillerin meydana gelmesi, ilahî hükmün (kazanın) taalluk ettiğini ve hüsün-kubuh vasıflarıyla birlikte planlandığını (kader) 

ispatlayacak-tır.   

Mâturîdî, tercih edip yapan olması yönüyle fiillerin kullara nispet edilmesi gerektiğini savunarak, aksi isti-kametteki görüşleri 

çürütmek için birçok örnek vermiştir. Ona göre fiillerin gerçek manada kullara nispet edilmesi hem naklen, hem aklen, hem de 

zarureten gereklidir.  Zira Kur’an’da birçok ayette kullar, amel işleyenler şek-linde isimlendirilmiş ve onların işlerine fiil ismi 

verilmiş-tir. Bunların Allah’a izafesi, kullara da izafe edilmeyeceği anlamına gelmez. Söz konusu fiiller, yaratılmaları yönün-den 

Allah’a, kesb edilip işlenmesi yönünden ise kula nis-pet edilir.  Bu yaklaşımı ile Ma’turidî, insanın iradesinin fiildeki etkisini 

kaldıran Cebriyye ile insanın fiillerinde Allah’ın hiçbir rolünün olmadığını kabul eden Mu’tezile arasında bir yol tutmuş 

olmaktadır. 

5. Sonuç  

İslam kelam okulları asarında her şeyi yaratıcı güce devreden Cebriye’den her şeyi insana bırakan Mutezile’ye kadar geniş bir 

yelpazeden bahsetmek mümkündür. Bu bağlamda Ehl-i Sünnetin ii büyük kolundan Eş’ariliğin tutum ve tavrı cebri anlayışa 

yakınken Maturidiliğin tavrı tefvize yakın insan merkezli ve özgürlükçüdür. Ancak buradaki özgür irade, Mutezile’nin aksine 

yaratma özgürlüğü değil, seçme ve yapma hürriyetidir. Seçebilen ve seçtiklerinden istediğini yapabilen insan özgürdür. Cebirde 

özgürlükten bahsetme şansımız yokken, tefvizde ise Tanrıya ihtiyaç kalmamaktadır. Dolayısıyla orta yol anlamına Ehl-i Sünnetin 

benimsediği tavrı göstermek uygun olacaktır. 
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HARİCÎ DÜŞÜNCENİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE TOPLUMSAL YANSIMALARI 

İsmail ŞIK1 - Hamdi AKBAŞ2  

 

Özet 

İslam düşüncesinin erken dönem yerli kültürel kotlarla oluşan bir refleksi olarak görebileceğimiz Harici düşüncenin kendine ait 

bir takım özelliklerinden bahsetmek mümkündür. Bunlar harici paradigmayı oluşturan ana etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Din anlayışları merkezinde siyasi bir tutum geliştirmeleri, siyasi tutumları merkezinden bir dini bir yorum geliştiren Şia’dan veya 

ılımlı tutum ve yaklaşımlarıyla dini ve siyasi tavır geliştiren Ehl-i Sünnet’ten ayrışmaktadırlar. 

Başta anlayışlarına uymayan veya zalim gördükleri devlet başkanına isyan etmeyi imanın gereği saymaları, ameli imandan bir 

parça sayıp büyük günah (kebire) işleyeni küfür ile itham etmeleri, büyük günah işlediğinden dolayı imanının yitirildiğini 

düşünmeleri, karizmatik cemaat anlayışını benimsemeleri, kurtuluşa ermenin bireysel davranışın değil toplumsal icmanın esas 

alınması önemlidir. Onlar Kur’an’a dayanan bir İslâm ümmetinin kurulması hususundaki ısrarcılardır. Kur’ân ayetlerinin zahirine 

sarılmaları, metinlerin yorumlanarak güncel yorumuna izin vermemişlerdir. Âyetlerin zahirinden mutlak manalar çıkarmak, tarihi 

arka plan ile amaç ve gayeye bakmaksızın yorum yapmak, Haricîlerin Kur’ân’ı anlama metodu olmuştur. Tekfir kültünün 

oluşmasını ve gelişmesini sağlamıştır. Cihat onlar için ana ilkedir. Cihada duyulan ihtiyaç ve cihadı gerçekleştirme fikri, Haricî 

zihniyetin temelindeki dinamik ve imanın bir gereğidir. 

Anahtar Kelimeler : Haricilik, Ehl-i Sünnet, Şia, Siyaset 

 

Giriş  

İslam düşüncesinin erken dönem yerli kültürel kotlarla oluşan bir refleksi olarak görebileceğimiz Harici düşüncenin kendine ait 

bir takım özelliklerinden bahsetmek mümkündür. Bunlar harici paradigmayı oluşturan ana etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır 

Din anlayışları merkezinde siyasi bir tutum geliştirmeleri, siyasi tutumları merkezinden bir dini bir yorum geliştiren Şia’dan veya 

ılımlı tutum ve yaklaşımlarıyla dini ve siyasi tutum geliştiren Ehl-i Sünnet’ten ayrışmaktadırlar. 

Başta anlayışlarına uymayan veya zalim gördükleri devlet başkanına isyan etmeyi imanın gereği saymaları, ameli imandan bir 

parça sayıp büyük günah (kebire) işleyeni küfür ile itham etmeleri, büyük günah işlediğinden dolayı imanının yitirildiğini 

düşünmeleri, karizmatik cemaat anlayışını benimsemeleri, kurtuluşa ermenin bireysel davranışın değil, toplumsal icmanın esas 

alınması önemlidir. 

Harici Düşünce 

Hariciler, Onlar Kur’an’a dayanan bir İslâm ümmetinin kurulması hususundaki ısrarcılardır. Kur’ân ayetlerinin zahirine 

sarılmaları, metinlerin yorumlanarak güncel yorumuna izin vermemişlerdir. Âyetlerin zahirinden mutlak manalar çıkarmak, tarihi 

arka plan ile amaç ve gayeye bakmaksızın yorum yapmak, Haricîlerin Kur’ân’ı anlama metodu olmuştur. Tekfir kültünün 

oluşmasını ve gelişmesini sağlamıştır. Cihat onlar için ana ilkedir. Cihada duyulan ihtiyaç ve cihadı gerçekleştirme fikri, Haricî 

zihniyetin temelindeki dinamik ve imanın bir gereğidir 

Harici düşüncenin temel özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür: 

1- Kendi anlayışlarına uymayan veya zalim gördükleri devlet başkanına isyan etmeyi imanın gereği sayarlar. 

2- Ameli imandan bir parça sayıp büyük günah (kebire) işleyeni küfür ile itham ederler. 

3- Büyük günah işlediğinden dolayı imanını yitiren kişinin, İslâm toplumundan sayılması mümkün değildir. Böylece onun, İslâm 

toplumunun dışına itilmesi, mallarına el koyulması ve öldürülmesi gerektiğine inanırlar. 

4- Ferdiyetçi olmayıp cemaatçi bir anlayışı benimsemişlerdir. Kurtuluşa ermede bireyin değil, toplumun esas alınması gerektiğini 

savunurlar. 

5- İslâm ümmetinin Kur’an’a dayandırılması hususundaki iddialarında ısrarcıdırlar. Ancak bu fikir onların Kur’an’dan anladığı 

manalar üzerinde cereyan etmelidir. 

6- Bedevi düşünceye sahiptirler, büyük bir çoğunluğu aslen bedevi kabilelerdendir. Haricîlerin bu özellikleri; onların gerek kabile 

asabiyetiyle giriştikleri faaliyetlerinden, gerek mizaçlarının sertliğinden ve gerekse müsamahasız tavırlarından çıkartılabilir. 

7- Haricîler; iman, Allah’ın hükmü ile hükmetmek ve zalimlerden uzaklaşmak, adalet, kardeşlik ve eşitlik gibi kavramları slogan 

edinmişlerdir. Ancak onlar bu kelimeler adına yola çıktıktan sonra, insanları kendi düşüncelerine uymadıklarında müslüman da 

olsalar kanlarını helal saymış ve öldürmüşlerdir. 

 
1 Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, ismail_kelam@hotmail.com 
2 Arş. Gör., Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, hamdiakbas83@hotmail.com 
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8- Kur’ân ayetlerinin sadece zahirine sarılmışlardır. Zahiri lafızların konuya ve hedefe uygun bir şekilde döndürülmesine izin 

vermemişlerdir. Tek yönlü, sadece metne dayanan, çoğu zaman sebeb-i nüzul ve diğer etkenleri yok sayan yorumlarında bu 

görülmektedir. Haricîlerin sıkça Kur’ân okudukları fakat ince düşünmedikleri anlatılır. Belki de bunun için küçük bir hadisede 

birbirlerini tekfir edecek kadar katı tutum sergilemişlerdir. 

9- Olayları geniş ve kapsamlı bir düşünce ile değerlendirmedikleri için müşrikler hakkında nazil olan veya kâfirlerden bahseden 

ayetleri, sanki kendilerinden olmayan müslümanlar için nazil olmuş gibi anlamış ve yorumlamışlardır. 

10- Âyetlerin zahirinden mutlak manalar çıkarmak, tarihi arka plan ile amaç ve gayeye bakmaksızın yorum yapmak, Haricîlerin 

Kur’ân’ı anlama metodu olmuştur. 

11- Cihat onlar için ana ilkedir. Cihada duyulan ihtiyaç ve cihadı gerçekleştirme fikri, Haricî zihniyetin temelindeki dinamik ve 

imanın bir gereğidir. 

12- Devlet siyasetinin Kur’an’a dayanması anlayışı hâkim ve etken fikirdir. Ancak bu Kur’an algısı sadece Haricî zihnin 

benimsediği Kur’an algısı olmalıdır.  

Bu fikirler bağlamında Haricî düşüncenin kendi içerisinde birçok fırkaya ayrıldığı, mezhepler tarihi kaynaklarında geniş bir şekilde 

anlatılmaktadır. 

Sonuç  

• Öncelikle şunu belirtmekte fayda görmekteyiz. Hariciler siyasal veya teolojik hangi nedenle ortaya çıkarlarsa çıksınlar 

bunu benimsedikleri din anlayışı için icra etmişlerdir. 

• Haricilik günümüzde etkin bir mezhep olarak olmasa da çeşitli enstrümanları, anlayış ve felsefeleri ile özellikle katı 

Selefilikte görünen unsurlarıyla şeklen günümüz dünyasında kendisini şiddet ve terör eylemleriyle göstermektedir. 

• Dinin kültürel kodlarla değerlendirilmesi gayet tabidir ancak burada sıkıntı olabilecek husus söz konusu 

değerlendirmelerin dinin nassı gibi kutsal kabul edilip sorgulanamayacak bir konuma getirilmesidir. 

• Allah’ın hükümlerinin hâkim kılınması bireyde başlayıp bireyde biten din anlayışı yerine dün olduğu gibi bugünde 

bireyin dünyasından çok toplumsal alanda hâkimiyet mücadelesine dönüştürülmüştür. Harici düşüncenin ateşleyici 

unsuru olan “Allah’ın hükmü ile hükmetmek” sloganı aslında baskın siyasi kanatın dinden anladığının meşruluğu, farklı 

yorumların yok sayılması manasına gelmektedir. 

• İslam’ın insan hayatını kutsal sayan tutumuna rağmen siyasi kanaatlerine dayanan teolojik tutumları çerçevesinde 

“öldürme” ve “öldürmeyi meşru görme” eylemleri harici düşünceye karşı bir antipati oluşturmuştur. 

• Radikalleşme temayülü gördüğümüz tutumların sebebi incelendiğinde taassup, evrensel değerlerden uzaklaşma, katı 

yerellik, kültürün kutsanması, vahyin yorumlarının vahiy yerine geçirilmesi gibi hususları görmekteyiz. 

• Haricilik sembolünde tepkisel bir din anlayışı Müslüman toplum başta olmak üzere insanlık için ciddi sıkıntılara 

sebebiyet verecektir. 
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KUADRATİK ATAMA PROBLEMİ İÇİN YEREL ARAMA İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KARINCA 
KOLONİSİ OPTİMİZASYON ALGORİTMASI ÖNERİSİ 

Osman PALA1 

 

Özet 

Kuadratik atama problemi değişik sektörlerde farklı versiyonlarıyla karşılaşılan bir optimizasyon problemidir. Birbirleriyle 

aralarında iş yüküne sahip işlem merkezlerinin, aralarında bilinen uzaklıklar olan yerlere atanmasına dayanan, iş yükü ile uzaklığın 

birlikte ele alındığı ve kuadratik formda fonksiyonlara sahip bir problemdir. Problemin bu yapısından ötürü klasik çözüm 

yöntemleri ile çözümü oldukça zor olmakta ve çoğunlukla sezgisel algoritmalar ile kısa sürelerde yaklaşık en iyi çözümler elde 

edilebilmektedir. Tam sayılı karar değişkenlerine sahip problemde, olası çözümler permütasyon dizilimi ile ifade edilebilmektedir. 

Sezgisel algoritmalardan bu duruma en uygun olanlardan bir tanesi ise Karınca Kolonisi Optimizasyon Algoritması’dır. 

Algoritmanın problemde daha etkin çözümler üretebilmesi için ek olarak yerel arama stratejileri kullanılabilmektedir. Çalışmada, 

kuadratik atama problemine özgü komşuluk oluşturma için kullanılan karşılıklı yer değiştirme, tersine döndürme ve araya sokma 

metotlarını kullanan yerel arama ile güçlendirilmiş Karınca Kolonisi Optimizasyon Algoritması önerilmiştir. Literatürde yer alan 

test problemlerinin çözümünde önerilen algoritma ile klasik Karınca Kolonisi Optimizasyon Algoritması karşılaştırılmıştır. 

Sonuçlar, önerilen yöntemin etkin olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler : Karınca Kolonisi Optimizasyon Algoritması, Kuadratik Atama Problemi, Yerel Arama. 

Jel Kodları  : C61. 

 

PROPOSAL OF LOCAL SEARCH-ENHANCED ANT COLONY OPTIMIZATION ALGORITHM FOR 

QUADRATIC ASSIGNMENT PROBLEM 

      Abstract 

Quadratic assignment problem is an optimization problem encountered with different versions in different sectors. The 

problem, which is based on the assignment of the processing centers which have workloads between each other to locations 

with a certain distance between each other and where workloads and distances have to be handled together, has functions in 

quadratic form. Because of this nature of the problem, it is very difficult to solve with classical solution methods and possible 

best solutions can be obtained in short periods with heuristic algorithms. In the problem with integer decision variables, possible 

solutions can be expressed by permutation sequence. One of the most suitable heuristic algorithms is the Ant Colony 

Optimization Algorithm. In addition, local search strategies can be used for the algorithm to produce more effective solutions 

to the problem. In this study, Ant Colony Optimization Algorithm, which is reinforced with local search, which uses the 

methods of swapping, reversion and insertion methods used for neighborhood formation specific to quadratic assignment 

problem is proposed. The proposed algorithm for solving the test problems in the literature was compared with the classical 

Ant Colony Optimization Algorithm. The results indicate that the proposed method is effective. 

Keywords  : Ant Colony Optimization Algorithm, Quadratic Assignment Problem, Local Search. 

Jel Codes  : C61. 

 

1. Giriş  

Kuadratik Atama Problemi (KAP) değişik tipleri ile çok çeşitli alanlardaki problemlerin modellenmesinde ve çözümünde 

kullanılan bir optimizasyon problemidir. KAP’a dair en bilinen uygulamalardan biri ise işletmelerin tesis yerleşimidir. Burada, 

aynı sayıda tesis ve yer bulunduğu varsayımı ile hangi tesisin hangi yere atanacağı sorusuna cevap aranmaktadır. Problemde yerler 

arasındaki uzaklık ile tesisler arasındaki akış değerlerinin eş güdümle dikkate alınması ile minimum maliyetli çözüm aranmaktadır. 

KAP konusunu ele aldıkları literatür derlemesinde Abdel-Basset vd. (2018) problemin farklı tiplerini ve çözümde kullanılan 

yaklaşımlarını incelemişlerdir. KAP’ın np-zor olması nedeniyle çözümde sıklıkla sezgisel yöntemlere başvurulduğunu 

belirtmişlerdir. Dorigo ve Stützle (2019) çalışmalarında KAP için birçok versiyonu olan ve genel olarak Karınca Kolonisi 

Optimizasyon Algoritması (KKOA) adıyla ifade edilen algoritma ailesinin oldukça etkileyici çözümler sunabildiğini ifade 

etmişlerdir. 

KKOA ile KAP için yapılan çalışmalara bakıldığında;  Gambardella vd. (1999) KAP için KKOA’yı yerel arama algoritması ile 

birleştirerek yeni bir hibrit yöntem önermişlerdir. Önerdikleri yöntemde feromon izleri bilgisini kullanan yerel arama ile 

KKOA’dan elde edilen çözümler iyileştirilmektedir. Çözümde iyileşme uzun bir süre sağlanmadığında algoritma çeşitliliği 

artırmak için feromon değerlerini başlangıç değerlerine çekmektedir. Maniezzo ve Colorni (1999) KKOA ile KAP çözümünde 
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karıncalar için görünürlük değerlerini elde etmek için yeni bir yaklaşım geliştirmişlerdir. Görünürlük matris değerleri uzaklık 

matrisi ile akış matrisinin transpozunun çarpımından elde edilen çalışmada önerilen yöntem diğer bilinen sezgisel yaklaşımlarla 

karşılaştırılarak önerinin etkinliği gözler önüne serilmiştir. Stützle ve Hoos (2000) maks-min karınca sistemi adını verdikleri yeni 

bir KKAO önermişlerdir. Önerdikleri yöntemi KAP için uyarladıklarında feromon izi için maksimum ve minimum limit 

değerleri belirlemişler ve ayrıca görünürlük değeri kullanmanın çözümde performansı arttırmadığını ifade etmişlerdir. Talbi vd. 

(2001) KAP çözümü için geliştirdikleri KKAO yaklaşımında paralel karınca sisteminde belirli iterasyon sayısında çözümde 

iyileşme gözlenmediğinde feromon sıklık matrisini kullanarak çeşitliliği arttırmaktadırlar. Demirel ve Toksan (2006) KKAO’yu 

yerel arama ile güçlendirerek KAP için yeni bir çözüm yaklaşımı geliştirmişlerdir. Yerel arama için feromon iz miktarlarını dikkate 

alan bir benzetilmiş tavlama metodunu kullanmışlardır. Diğer sezgisellerle önerilen yöntem test problemleri üzerinden 

karşılaştırılmış ve önerilen yaklaşımın etkin olduğu ifade edilmiştir. 

Çalışmada KAP probleminde oldukça iyi sonuçlar alabilen KKAO algoritması farklı yerel arama yöntemleri ile birleştirilerek 

yeni yaklaşımlar geliştirilmiştir. Burkard vd. (1996) tarafından oluşturulan ve çok sayıda KAP örneği bulunan QAPLIB 

kütüphanesinden alınan test problemleri üzerinde geliştirilen algoritmalar ve bazı yaklaşımlar karşılaştırılarak önerilen yöntemin 

etkinliği değerlendirilmiştir. 

2. Kuadratik Atama Problemi 

Koopmans ve Beckmann (1957) çalışmalarında ilk kez KAP’ı tanımlamışlar ve matematiksel modelini geliştirmişlerdir. 

Maniezzo ve Colorni (1999) KKAO yaklaşımı ile KAP’ı ele aldıkları çalışmada problemin matematiksel modelini Eşitlik 1-4’ de 

olduğu gibi tanımlamışlardır. 

, 1 , 1
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ih jk ij hk

i j h k

Min u a x x
= =


         (1) 

1

1          ( 1,..., )
n

ij

i

x j n
=

= =
        (2) 

1

1          ( 1,..., )
n

ij

j

x i n
=

= =
        (3) 

0,1       ( , 1,..., )ijx i j n =
         (4) 

Eşitlik 1’de n, toplam yer ve nesne sayısını ifade ederken uih, i. yer ile h. yer arası uzaklığı tanımlamaktadır. Karar değişkenleri xij 

ve xhk ise sırasıyla i. yere j. nesnenin, h. yere k. nesnenin atanma durumunu göstermekteyken a jk ise j. nesneden k. nesneye akış 

değerini belirtmektedir. Eşitlik 2’de her bir yere sadece bir nesnenin atanmasını sağlayan n adet kısıt bulunmaktadır. Eşitlik 3’te 

her bir nesnenin yalnız bir yere atanmasını mümkün kılan n adet kısıt yer almaktadır. Eşitlik 4 ise x ij karar değişkeninin yalnız 0 

veya 1 değerini alabileceğini belirtmektedir. 

 

3. Kuadratik Atama İçin Karınca Kolonisi Optimizasyonu  

İlk kez Dorigo (1992) tarafından ortaya atılan KKOA, karıncaların en kısa yoldan besin kaynaklarını yuvalarına taşımalarını taklit 

etmektedir. Karıncaların feromon izlerini geçtikleri yollara bırakması ve feromon yoğunluğunun kısa yollarda daha çok birikmesi 

ile kısa yollar sonraki yolculuklarda daha da çok tercih edilmeye başlanmakta ve nihayetinde tüm karıncalar en kısa yoldan 

gitmeye başlamaktadır. KKAO bu yaklaşımı esas almaktadır. KAP problemi için uyarlanan KKAO’larda ise başlangıçta birinci 

yere bir nesne atanmakta ve sonrasında ise sırasıyla diğer yerlere kalan nesneler atanmaktadır.  Bu durumda feromon izi bir yere 

bir nesnenin atanması için kullanılmaktadır. 

Çalışmada kullanılan KKAO yaklaşımı olan max-min karınca sisteminde KAP için karıncaların bir sonraki adımda hangi nesneyi 

seçeceğini belirleyen denklem Eşitlik 5’teki gibidir (Stützle ve Hoos, 2000: 892). 
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Eşitlik 5’de j nesneleri daha önceden tur içerisinde k karıncası 

tarafından atanmamış nesnelerden oluşmaktadır. Eşitlik 5’de yer alan 

ifadeler ise Tablo 1’deki gibidir. 
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Tablo 1. KKAO Eşitlik 5’te Yer Alan Parametreler 

k

ij N
 

k. karıncanın gidebileceği tüm j noktaları. 

k
iNk

 

i. noktada bulunan tüm karıncalar. 

k
ijP

  

k. karıncanın i. noktadan j noktasına geçme olasılığı  

ij
 

i ve j noktaları arasındaki feromon değeri  

ij
 

i ve j noktaları arasındaki görünürlük değeri 

 


 
feromon katsayısı  

 


 

görünürlük katsayısı  

N
 

noktalar kümesi 

İterasyon bitiminde feromon güncellemeleri Eşitlik 6’da olduğu gibi yapılmaktadır (Stützle ve Hoos, 2000: 892). 
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Eşitlik 6’ya göre ise 
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Eşitlik 7’deki hesaplanmaktadır. 
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Eşitlik 7’deki kL
 k. karıncanın elde ettiği amaç fonksiyon değeridir. 

Çalışmada Stützle ve Hoos (2000) tarafından önerilen feromon değerleri 
ij

için minimum ve maksimum limit değerleri ve 

sadece iterasyondaki en iyi karıncanın gittiği yollara feromon güncellenmesi uygulanmıştır. On iterasyonda bir ise iterasyon en 

iyisi yerine mevcut en iyinin gittiği yollarda feromon güncellenmesi yapılmıştır.  

Çalışmada KKAO1 adı verilen algoritmada Stützle ve Hoos (2000) tarafından KAP için önerilen görünürlük değerlerinin eşit 

alınması yaklaşımı yer alırken, KKAO2’de ise görünürlük değerleri Maniezzo ve Colorni (1999) tarafından KAP’a özel önerilen 

şekilde belirlenmiştir. İki yaklaşımdaki tek fark bundan ibarettir. 

Çalışmada ayrıca yerel arama için dört farklı yaklaşımdan faydalanılmıştır.  Bu yaklaşımlar, Jahed ve Rahbari (2017) tarafından 

KAP için önerilen yerel aramada komşuluk üreten üç yaklaşım olan yer değiştirme, tersine döndürme ve araya sokma ile bunların 

tamamını içeren karma bir yaklaşımdır. Yaklaşımlardan ilki olan yer değiştirme en sık kullanılan komşuluk üretme araçlarından 

olup aşağıdaki Tablo 2’de nasıl uygulandığı gösterilmiştir. Örnekte 1 değeri ile 4 değeri karşılıklı yer değiştirmektedirler. 

Tablo 2. Yer Değiştirme ile Komşuluk Oluşturma 

Eski Çözüm 1 2 3 4 5 

Yeni Çözüm 4 2 3 1 5 

Tablo 3’te ise tersine döndürme metodu ile komşuluk üretme yaklaşımı bulunmaktadır. Örneğin başlangıç noktası olarak 1 

değerinin bulunduğu yer ve bitiş olarak ta 4 değerinin bulunduğu yer belirlenmiş olsun. 4 değeri başlangıç noktasına ve 1 değeri 

bitiş noktasında olacak şekilde aradaki değerler tersine döndürülür. Görüldüğü üzere aradaki 3 ve 2 değerleri de bu sayede yer 

değiştirmiş olmaktadır. 

Tablo 3. Tersine Döndürme ile Komşuluk Oluşturma 

Eski Çözüm 1 2 3 4 5 

Yeni Çözüm 4 3 2 1 5 
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Tablo 4’te ise araya sokma yaklaşımı ile komşuluk oluşturma bulunmaktadır. Örneğin 1 değeri 4 değeri sonrası araya sokulmak 

için seçilmiş olsun. O halde sırasıyla 4 ve 1 yan yana gelecek şekilde diğer değerler de kayabilmektedir. 

Tablo 4. Tersine Döndürme ile Komşuluk Oluşturma 

Eski Çözüm 1 2 3 4 5 

Yeni Çözüm 2 3 4 1 5 

Çalışmada ayrıca her üç yöntemi her bir iterasyonda rassal olarak seçen ve uygulayan bir karma yaklaşım kullanılmıştır. Yerel 

arama, hesaplama süreleri uzayacağı için sadece iterasyondaki en iyi karınca turuna uygulanırken n adet boyut bulunan bir karınca 

turunda her bir yaklaşım için üretilen komşu çözüm sayısı ise n*(n-1)/2 kadardır. Çalışma kapsamında KKAO1 ve KKAO2’ye 

ayrı ayrı yerel arama yaklaşımları uygulanmış olup tüm modeller Tablo 5’teki gibidir. 

Tablo 5. Çalışmada Kullanılan KKAO Modelleri 

Adı Görünürlük Matrisi Yer Değiştirme Tersine 

Döndürme 

Araya Sokma Karma 

Komşuluk 

KKAO1      

KKAO2 +     

KKAO1Y1  +    

KKAO1Y2   +   

KKAO1Y3    +  

KKAO1Y4     + 

KKAO2Y1 + +    

KKAO2Y2 +  +   

KKAO2Y3 +   +  

KKAO2Y4 +    + 

4. Uygulama 

Çalışmada, Burkard vd. (1996) tarafından oluşturulan QAPLIB kütüphanesinde bulunan ve sırasıyla 12 ve 25 boyutlu, Nug12 

ve Nug25 adlı problemler ele alınmıştır. Problemlerde eşit sayıda yer ve nesne bulunmaktadır.  

Problemlerin çözümü üzerinden Tablo 5’deki 10 yöntem karşılaştırılmıştır. Algoritmalarda kullanılan parametreler, Tablo 6’da 

verilmiştir. Algoritmalar MATLAB ortamında kodlanmış ve çalıştırılmıştır.  

Tablo 6: Algoritmalarda Kullanılan Parametreler 

Parametre Değer 

Karınca sayısı Boyut sayısı kadar 

Maksimum iterasyon sayısı Boyut sayısı*100 

Feromon buharlaşma oranı 0.2 

Feromon katsayısı 1 

Görünürlük katsayısı 1 

Nug12 için yöntemlerin 30’ar kez ayrı ayrı çalıştırılmasıyla elde edilen sonuçlar Tablo 7’de verilmiştir. Tablo 7’deki sonuçlara 

bakıldığında Nug12 problemi için KKAO1Y1, KKAO1Y4, KKAO2Y1, KKAO2Y2 yaklaşımları problem için bilinen en iyi 

değeri bulabilirken hem en iyi değeri bulabilme oranı hem de ortalama değer bakımından KKAO1Y1 diğer yaklaşımlara göre 

daha iyi sonuç vermiştir. Özellikle yerel arama kullanılmayan KKAO1 ve KKAO2’lerin performansı diğerlerine göre daha düşük 

gerçekleşmiştir.  

Tablo 7. Nug12 İçin Model Hesaplama Sonuçları 

Yöntem KKA

O1 

KKA

O2 

KKAO

1Y1 

KKAO

1Y2 

KKAO

1Y3 

KKAO

1Y4 

KKAO

2Y1 

KKAO

2Y2 

KKAO

2Y3 

KKAO

2Y4 

En İyi 

Değer 

590 586 578 582 582 578 578 578 588 586 

Ortalama 

Değer 

612.8 608.8 587.4 593.47 598.6 588.67 588.53 593.4 595.8 591.33 

Başarı 

Oranı 

0 0 0.133 0 0 0.1 0.1 0.033 0 0 

Nug25 için yöntemlerin 30’ar kez ayrı ayrı çalıştırılmasıyla elde edilen sonuçlar ise Tablo 8’de verilmiştir. Hiçbir algoritma Nug25 

problemi için bilinen 3744 optimum değere ulaşamamıştır. Algoritmalar arasında en iyi değere sahip olanlar KKAO2Y2, 

KKAO2Y3, KKAO1Y1, KKAO2Y1 ve KKAO2Y4 olarak sıralanmıştır. Öte yandan ortalama değer bakımından da 
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KKAO2Y1, KKAO2Y4, KKAO2Y2 ve KKAO1Y1 ön plana çıkmıştır. Görünürlük matrisi kullanan KKAO2 ve yerel arama 

türevleri ise KKAO1 ve türevlerine göre daha iyi performans göstermiştir. 

Tablo 8: Nug25 İçin Model Hesaplama Sonuçları 

Yöntem KKAO

1 

KKAO

2 

KKAO

1Y1 

KKAO

1Y2 

KKAO

1Y3 

KKAO

1Y4 

KKAO

2Y1 

KKAO

2Y2 

KKAO

2Y3 

KKAO

2Y4 

En İyi 

Değer 

3978 3976 3878 3938 3924 3936 3882 3860 3870 3892 

Ortalama 

Değer 

4106.1 4063.7 3991.4 4028.5 4045 4021.3 3973.8 3988.9 4016.3 3986.4 

Başarı 

Oranı 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Genel olarak her iki problemin çözüm sonuçları değerlendirildiğinde, görünürlük matrisi kullanımı daha büyük boyutlu olan 

Nug25’te pozitif etki yaratmıştır. Öte yandan yerel aramalar kıyaslandığında yer değiştirme ve çalışmada önerilen karma yöntem 

daha başarılı sonuçlar üretmiştir. 

 

5. Sonuç  

KAP gerçek hayat problemi olarak sıklıkla karşılaşılabilen bir problem türüdür. Problemin kesin çözüm veren algoritmalar ile 

çözümünün çok zaman alması nedeniyle çoğunlukla sezgisel algoritmalar ile ele alınmaktadır. Çalışmada KAP için geliştirilen ve 

yerel arama ile güçlendirilen KKAO algoritmalarının performansları değerlendirilmiştir. Yerel aramada komşuluk için önerilen 

karma yaklaşım ile etkileyici sonuçlar elde edilmiştir. Fakat KKAO parametrelerinde yapılacak iyileştirmeler ile gelecekteki 

çalışmalarda algoritmaların çözüm performanslarında artış olacağı düşünülmektedir. 
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ENDÜSTRİ 4.0 PERSPEKTİFİNDEN KADIN İSTİHDAMI 

Gözde TOPRAKCI ALP1 

 

Özet 

Dördüncü sanayi devrimi olarak da adlandırılan Endüstri 4.0 kavramının potansiyel etkileri günümüzde tartışılan bir konu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. İleri üretim teknolojileri ve bilgi kaynakları ile hızlı ve esnek üretim yapısı benimsenmeye başlanmıştır. 

Bu durum işgücü piyasasında da kendisini göstermiştir. İşgücü piyasasında yapay zeka ve artan otomasyon sistemlerinin yarattığı 

fırsatlara ve tehditlere adapte olmak kadınlar ve erkekler için eşit olamamaktadır. Bu noktada dördüncü sanayi devriminde kadın 

istihdamının geliştirilmesi ayrı bir önem arz etmektedir. Çalışma hayatında yaşanan dijital dönüşümlerin Türkiye’de toplumsal 

cinsiyet eşitliği açısından yarattığı risk aşikardır. Bu çalışma dördüncü sanayi devriminin istihdam üzerindeki etkilerini 

değerlendirerek, özellikle işin geleceğinde kadın emeğinin konumunu tartışacak ve Türkiye için ne gibi önlemler alınabileceği 

hususuna değinecektir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık ilkesinden hareketle sanayi 4.0 

döneminde Türkiye’de kadın istihdamını hem avantaj hem de dezavantaj açısından değerlendirmektir. 

Anahtar Kelimeler : Sanayi 4.0, İşgücü Piyasası, İstihdam, Kadın İstihdamı, Toplumsal Cinsiyet 

Jel Kodları  : J210. 

 

Abstract 

The potential effects of the concept of Industry 4.0, also known as the fourth industrial revolution, are now being discussed. 

Rapid and flexible production structure has been adopted with advanced production technologies and information resources. 

This situation has also manifested itself in the labor market. Adapting to the opportunities and threats posed by artificial 

intelligence and increased automation systems in the labor market cannot be equal for men and women. At this point, it is very 

important to develop women's employment in the fourth industrial revolution. The risks of digital transformation in terms of 

creating gender equality in working life are evident in Turkey. This study evaluates the effects of the fourth industrial revolution 

on employment, will focus on the position of women's labor in the future and discuss measures for Turkey. Therefore, this 

study aims to move from the principle of positive discrimination for women, women's employment in Turkey in industry 4.0 

era is to evaluate in terms of both advantages and disadvantages. 

Keywords: Industry 4.0, Labor Market, Employment, Women Employment, Gender 

Jel Cods: J210. 

 

1. Giriş  

Dördüncü sanayi devrimi döneminde geleneksel üretim modellerinin aksine otomasyon ve bilgi teknolojilerinin yarattığı her 

türlü imkân hayatın her alanına hızla senkronize olmaktadır. En temel hatları ile endüstri 4.0 kavramı bir fabrikada kullanılan 

mamullerin akıllanarak üretim sürecinde doğrudan makinelerle etkileşime geçmesi durumudur. Bu durum, ucuz ve verimli bir 

şekilde müşteri odaklı üretimi mümkün kılmaktadır. Ancak zamanla müşteri odaklı üretimin de ötesine geçen Endüstri 4.0 

(Branke vd., 2016), gerçek zamanlı kontrol, entegre bakım, daha iyi uyarlanabilirlik, tedarik zinciri boyunca artan işbirliği , daha 

iyi izleme olanakları ve daha akıllı ürünler ve yeni iş modellerini vadetmektedir (Koca, 2018: 248). Hiç şüphesiz günlük hayatı 

kolaylaştıran teknolojik üretim süreçleri insan emeğinde de dönüşümlere yol açmaktadır. Yeni teknolojilere sahip 4. sanayi 

devriminin (Endüstri 4.0) üretim ve hizmet sektörüne girmesiyle çalışma hayatını etkileyen olumlu gelişmelerin neler olabildiği 

ve diğer taraftan yeni gelişmelerden olumsuz etkilenebilecek kesimlere yönelik alınabilecek önlem ve tedbirlerin neler olabileceği 

değerlendirilmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği perspektifinden hareketle endüstri 4.0 döneminde kadın istihdamı ve işin 

geleceğinde kadın emeği entegrasyonuna olan odak gün geçtikçe artmaktadır. 

 

2. Dördüncü Sanayi Devrimi ve Çok Boyutlu Etkileri 

Su ve buhar gücüne dayalı 1. Sanayi devrimi, elektrik gücüne dayalı 2. Sanayi devrimi ve otomasyona dayalı 3. Sanayi devriminin 

üstüne inşa edilen 4. Sanayi devrimi ise, diğerlerinden farklı olarak hız ve kapsam açısından dönüşümü getirmektedir. 4. Sanayi 

devriminin getirdiği bazı yeni konseptler itibari ile teknolojik ilerlemeler kaçınılmaz olmaktadır. Söz konusu konseptler içerisinde 

(Lasi, Kemper, Fettke, Feld ve Hoffmann, 2014); akıllı fabrikalar, siber- fiziksel sistemler, kendi kendini örgütleme, dağıtım ve 

tedarik sürecinde yeni yöntemler, yeni ürün ve hizmet geliştirme yöntemleri, insan ihtiyaçlarına uyum ve kurumsal sosyal 

sorumluluk. Sanayi 4.0 kavramı ile birlikte ortaya çıkan bu yeni konseptler, dijital teknolojinin gelişmesi ile kısa sürede insan 

hayatına adapte olabilen bazı noktalara parmak basmaktadır. Dolayısıyla 4. sanayi devrimi; yaygın mobil internet, ucuzlayan fakat 

 
1 Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Politika ve Çalışma İlişkileri, doktora öğrencisi, toprakcigoz@gmail.com. 
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daha az yer kaplayan ve eskisine göre daha güçlü sensörler ile makinelerin yapay zeka yardımıyla öğrenebilmesi gibi gelişmeler 

tarafından karakterize edilmektedir. Özünde bilgisayar donanımı, yazılımı ve ağlar olan dijital teknolojiler, üçüncü sanayi 

devriminden itibaren gelişerek günümüzde farklı bir yapıya bürünmekte ve toplumları ve küresel ekonomiyi dönüşüme 

uğratmaktadırlar (Öcal ve Altıntaş, 2018: 2075). 

Yaşanan dönüşüm ekonomiden sosyal hayata, çalışma hayatından günlük işlere kadar hayatın her alanında etkisini göstermiştir. 

Bu durum hem olumlu hem de olumsuz birçok sonuca sebep olmaktadır. Özellikle çalışma hayatına yönelik olarak oluşan negatif 

görüş ve bakış açıları olabildiği kadar, Endüstri 4.0 ile gelen teknolojinin üretimde bir çığır açacağı görüşleri de oldukça fazladır. 

Günümüzde gelişmek isteyen, ekonomik ve sosyal açıdan geri kalmak istemeyen tüm ülkelerin yeni sanayi devrimi olan Endüstri 

4.0’ın getirdiği yenilikleri takip etmesi ve bu teknolojiyi üretmesi bir zorunluluk haline gelmiştir (Taş, 2018: 1823). 

Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi, pek çok çağdaş otomasyon sistemini, bilgi ve üretim teknolojilerini kapsayan geniş ve 

ortak bir kavramdır. Dolayısıyla Türkiye bu kadar geniş kapsamlı olan ve günümüzde akıllı üretim ve akıllı şehir sisteminin 

oluşmasında önemli bir rol oynayan Endüstri 4.0 sürecine yeni adapte olmaktadır. Daha açık bir ifadeyle akıllı üretim ve hizmet 

teknolojilerini içerisine alan sosyal hayatı kolaylaştıran bir sistemin çok başında yer almaktadır. Ancak Türkiye’nin daha önceki 

sanayi devrimlerini nispeten geriden takip etmesinin aksine Endüstri 4.0 dönüşümü Türkiye için farklılık arz etmektedir. 

Özellikle Türk toplumunun ve demografik yapısının en güncel teknoloji trendlerine çok hızlı bir şekilde adapte olabildiği 

aşikardır. Bu durum sanayi sektörü için de geçerli olmaktadır. İşgücü ve diğer alanlarda kaynak sıkıntısı yaşamayan Türk sanayisi, 

yeni kurulan fabrika ve benzer işletmelerde Endüstri 4.0 merkezli üretim yöntemlerini uygulamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin 

gelişmiş ülkelerin sanayilerine nazaran bu dönüşümde belirgin avantajları bulunmaktadır. Çok uluslu şirketler yeni yatırımlarında 

modern teknolojileri gelişmekte olan ülkelerin sanayilerinde daha kolay uygulamaktadır. Dolayısıyla ortakların, yatırımcıların ve 

devletin her anlamda desteğiyle birlikte mevcut fabrika ve işletmelerin de kolayca bu dönüşüme dâhil olmasında Türk 

toplumunun en güncel teknoloji talebi itici güç olacaktır. Bölgesel rekabet şartları da yine bu dönüşümde Türk sanayisinin hazır 

hale gelmesine katkı sağlayacaktır (Güler, 2018: 61). 

İnsanlar ve toplumların akıllı fabrikalar ile iletişim kurarak ortak hareket etmesi, sibermatik sistemlerin kendi kararlarını vererek 

3D baskı teknolojileri ile yeni üretim yöntemlerine sahip olması, verilerin gerçek zamanlı toplanıp analiz edilmesi, akıllı 

fabrikaların adaptasyonu gibi temel özelliklere sahip Endüstri 4.0’ın işgücü piyasası ve istihdam, sosyal politika, üretim ve 

yönetim, çalışma ilişkileri, eğitim gibi alanlarda yenilikler yaratması söz konusu olmaktadır (Çakır, 2018: 99). 

 

3. Endüstri 4.0’ın Çalışma Hayatına Potansiyel Etkileri 

Günümüzde gerek sosyal hayatta gerek iş hayatında hızla gelişen teknolojik bilgi ağı gücünün dışında kalmak mümkün 

olamamaktadır. Dolayısıyla endüstri 4.0 ile hayatımıza giren nesnelerin interneti kavramı, çok sayıda teknolojinin 

yakınlaşmasından faydalanmaktadır.  Endüstri 4.0’ın yakın gelecekte hem işgücü hem de iş organizasyonu üzerinde büyük 

etkilere yol açması ve insan faktörünün birçok endüstriyel değer zincirinde yer alma ve katma değer yaratma şeklini değiştirmesi 

olasıdır (Bonekamp ve Sure, 2015). 

Endüstri 4.0’ın işgücü piyasalarındaki ilk etkisinin, diğer endüstri devrimlerinde olduğu gibi öncelikle yapısal ve teknolojik işsizlik 

olacağı ifade edilmektedir. Endüstri 4.0 daha ziyade vasıfsız işgücü ile kendi hesabına çalışma şansı olan bazı meslek sahiplerini 

işsiz bırakacaktır (Bonekamp ve Sure, 2015). Endüstri 4.0 ile karşımıza çıkan siber fiziksel sistemlerin iş hayatına girmesi ve 

emek piyasasında yaşanan dijitalleşmenin sonucunda her çalışanın nitelikleri ve yetenekleri hakkında yeni gereksinimler 

geliştirmesi kaçınılmaz olacaktır. Böylece iş hayatında uyum ve esnekliği hızlıca benimsemiş olacaklardır. Teknoloji çağının 

gerektirdiği diğer bir özellik ise iş hayatında sürekli öğrenmeye açık olmak ve işverenlerin sağladıklarının ötesinde çalışanlar kendi 

inisiyatifleri gereği bireysel sorumluluğa daha fazla ihtiyaç duyacaklardır. Bu da örgüt içinde çalışan-yönetici ilişkisinin 

değişmesine ve dönüşmesine neden olacaktır.  

Nesnelerin dijitalleşmesi ile artan yüksek vasıflı işgücü talebini karşılamak için sürekli eğitimin önemi ön plana çıkmaktadır. 

Dolayısıyla istihdam ile yakından ilişkili olan eğitim sayesinde uzun vadeli işsizlik riskinin azalacağı öngörülmektedir. Diğer 

taraftan her yaşanan her yeni teknolojik gelişme ve dönüşümler yeni iş alanlarının ve becerilerin gelişmesini de beraberinde 

getirdiğinden işsizliğin uzun vadede artması beklenmemektedir (Taş, 2018: 1827). 

Endüstri 4.0’ın yeni iş fırsatları yarattığı ve yaratacağı gerçeğinden hareketle, on yıl içerisinde 54 yeni meslek alanı ve iş 

kayıplarının yanı sıra diğer alanlarda 430.000 yeni iş imkânı yaratılması beklenmektedir (IAB, 2016). Söz konusu iş kollarından 

bir kısmı mevcut ve piyasada var olsa dahi bazılarının sadece endüstri 4.0’a özgü yeni iş alanları olarak piyasaya girdiğini veya 

gireceğini unutmamak gerekir. Son birkaç yıl içerisinde karşılaşacağımız söz konusu yeni meslekler; veri analisti, iklim mühendisi, 

endüstriyel tasarım mühendisi, dijital rehabilitasyon danışmanı, drone pilotu, sanal gerçeklik uzmanı, ara yüz tasarımcısı, kişisel 

gizlilik danışmanı, nano teknoloji mühendisi, enerji mühendisi, biyoteknolog, yapay zeka eğitmeni, 3D yazılım mühendisi 

(https://listelist.com/gelecegin-meslekleri/). 

Endüstri 4.0’ın yaratacağı yeni iş dallarının yanında ayrıca yakın gelecekte yok olacak meslek dalları gündemde yerini almaktadır. 

Söz konusu meslekler dalları veya işler; muhasebeciler, doktorlar, avukatlar, öğretmenler, bürokratlar, finansçılar, şoförler, 
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nalbantlar, hakemler, pazarlamacılar, çiftçiler, baskı ve matbaacılar, kasiyerler, seyahat acenteleri, imalat işçileri, garsonlar ve 

barmenler, banka memuru, askerler, fast food çalışanları, inşaat işçileri (http://www.yeniisfikirleri.net/yakin-gelecekte-yok-

olacak-meslekler/). 

Endüstri 4.0’ın emek piyasasındaki dönüşümü ile birlikte emek gücünün robotlar tarafından ikame edilmesi ile emeğe olan 

bağımlılık azaltılacak ve Endüstri 4.0’ın kısa vadede işsizliği artıracak bir devrim olarak etkilerini hissettireceği muhtemeldir. Bu 

durum mavi yakalılara olan ihtiyacı azaltacak ve endüstri 4.0 çağında program tasarlayabilen ve robot yapabilen kalifiye 

elemanlara olan ihtiyacı artıracaktır (Öcal ve Altıntaş, 2018: 2082). 

Günümüz işgücü piyasası globalleşme, dijitalleşme ve rekabet koşullarından kolayca etkilendiği için bu durum mevcut endüstri 

ilişkileri sistemini olumsuz etkilemektedir. Diğer bir deyişle teknolojik gelişmeler ile yaşanan serbestleşme (bağımsızlaşma), 

kuralsızlaştırma ve esnekleşme gibi işgücü piyasasını derinden etkileyen durumlar güç geçtikçe sendikaların güç kaybetmesine 

neden olmaktadır (Çakır, 2018). 

Endüstri 4.0 uygulamalarının önemli beklentilerinden bir diğeri de yeni iş modellerinin geliştirilmesi ve buna bağlı olarak 

girişimcilik ekosisteminin şekillendirilmesidir. Yeni ticari modeller ve yeni girişimcilik kodları kapsamında ortaya çıkacak yeni 

hizmetler ve çözümler, işletmeleri yeni inovatif değerler etrafında biçimlendirecektir (Taş, 2018).  

Diğer taraftan İnsanlar ve makineler arasındaki otomasyonun artması ile birlikte çalışanlar üzerindeki fiziksel yüklerin azalması 

söz konusu olmaktadır. İş hayatında riskli ve tehlikeli işlerde robotlardan faydalanılması iş sağlığı ve güvenliği açısından önem 

arz etmektedir. Dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliğinin robotlarca desteklenerek risklere karşı daha sıkı önlemlerin alınabileceği bir 

dönem başlayabilecek (Çakır, 2018). 

2011 yılından bu yana, “Endüstri 4.0” kavramı Alman toplumunda daha fazla gündeme alınmış olsa dahi Türkiye’de o günden 

beri değişim ve dönüşümden nasibini almıştır. Endüstri 4.0’ın işgücü piyasasındaki etkilerine bakıldığında, Türkiye’nin de küresel 

ekonomide yer alan bir ülke olarak aslında Endüstri 4.0’ın etkilerine maruz kaldığı görülmektedir (Savcı, 2018).  

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yayınladığı “Türkiye’nin Sanayi Devrimi Dijital Türkiye Yol 

Haritası” adıyla “İmalat Sanayinin Dijital Dönüşümü” (2018) raporuna göre, yol haritası 6 bileşenden oluşmaktadır. Bunlar; 

insan, teknoloji, altyapı, tedarikçiler, kullanıcılar, yönetişim. Dijital dönüşüm yolculuğunda Türk sanayisi dijital teknolojilerin 

kullanımını artıracak önlemleri arasında; eğitim altyapısının geliştirilmesi ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, teknoloji ve yenilik 

kapasitesinin geliştirilmesi, veri iletişim altyapısının güçlendirilmesi, ulusal teknoloji tedarikçilerinin desteklenmesi, kullanıcıların 

dijital dönüşümünün desteklenmesi ve kurumsal yönetişimin güçlendirilmesine odaklanmıştır (DT Yol Haritası Raporu, 2018). 

 

4. Endüstri 4.0 ve Kadın İstihdamı 

Dördüncü sanayi devrimi farklı sektörlerde ve meslek gruplarında gerçekleştiğinden, kadın ve erkek işçileri yakından etkileyecek 

ve dolayısıyla sektördeki cinsiyet farkının dinamiklerini çeşitli şekillerde dönüştürecektir (WEF, 2016). 

Otomasyon teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte ev işlerinin daha da otomatikleştirilebilir hale getirilmesi, kadınların hem ev 

hem de iş hayatındaki ağır yüklerini hafifletmek adına önemli olacaktır. Diğer taraftan erkeklerin işgücündeki geleneksel rollerinin 

değişmesi, evdeki işbölümünü de yeniden şekillendirecektir. Değişen işgücü yapısı ve planlaması doğru şekilde 

değerlendirildiğinde, yeni esnek çalışma kalıplarının ve diğer benzer eğilimlerin ortaya çıkmasına ve cinsiyet dengeli bir işgücünün 

yaygınlaşmasına neden olabilir. 

Endüstri 4.0 ile birlikte, yeni bir işgücü piyasasının doğması ve söz konusu işlerin yerinden oynaması sonucu ortaya çıkan yeni 

trendlerin var olan diğer cinsiyet eşitsizliğini sürdürmesi ya da kötüleştirmesi riskini de beraberinde getirmektedir (WEF, 2016). 

Dolayısıyla Endüstri 4.0’ın işgücü piyasalarındaki etkisinin cinsiyet açısından değerlendirilmesinde otomasyon ile ilişkili iş 

türlerinin artması nedeniyle, en fazla iş kaybının kadın işgücünde olacağı beklenmektedir. 

“İşlerin Geleceği” raporuna göre (WEF- Future of Jobs Survey), işgücü piyasası bozulmalarının büyük bir kısmının büro ve idari 

departmanlar gibi kadın çalışanların fazla olduğu işyerlerinde yoğunlaşabileceğini göstermektedir. Cinsiyet dengesizliğinin en 

fazla yaşandığı Mimarlık, Mühendislik, Bilgisayar ve Matematiksel rollerin yanı sıra İmalat ve Üretim alanlarını da kapsamaktadır 

(WEF, 2016). 

Kadınların eğitilmesi, işe alınması ve desteklenmesi için zaman içinde yeni rekabet avantajları ve yetenekleri hedef alarak 

kadınların beceri eksikliklerini geliştirecek bir döngü oluşturmak adına daha bilinçli çabalar gerekmektedir. Toplumsal cinsiyet 

çeşitliliğinin faydalarından yararlanmak için, şirketlerin başlangıçtan itibaren bütüncül bir yaklaşım benimsemesi gerekiyor. 

Kadınlara yönelik yetenek yönetiminin daha iyi sonuçlara yol açacağı aşikardır. Ayrıca bütüncül uzun vadeli önlemler ve 

kurumsal, endüstriyel ve kültürel bağlamın yanı sıra örgüt kültürü ve yerel politika açısından öncelikler yer almalıdır.  

Cinsiyet Eşitliği için Başarılı Uygulamalar Raporu’na göre (WEF- Repository of Successful Practices for Gender Parity), uluslararası 

düzeyde cinsiyet farklarını kapatmak için dünya çapındaki lider firmalarda başarıyla kullanılan iyi uygulamalar örnek teşkil 

etmektedir. Bu iyi uygulamalar bir firmanın cinsiyet eşitliği çabalarına odaklanmanın altı alt boyutunu ortaya koymaktadır. Bunlar; 
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ölçüm ve hedef belirleme, mentorluk ve eğitim, farkındalık ve sorumluluk, iş ortamı ve iş-yaşam dengesi, liderlik ve şirket 

sorumluluğu, iş dışı sorumluluk yönetimi. 

Endüstri 4.0 ile yakın gelecekte yeni iş kollarının oluşmasının yanında söz konusu pek çok rutin işlerinde ortadan kalkması 

muhtemeldir. Buradan hareketle hâlihazırda işgücü piyasasına girişlerinde engeller bulunan kadınların gelecekte yapısal olarak 

daha yüksek bir işsizlik oranıyla karşılaşmalarının önüne geçmek için kadınların matematik, bilgisayar, doğa bilimleri ve 

mühendislik gibi alanlarda daha fazla paya sahip olması beklenmektedir (Bozlar, 2018). 

Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından yapılan çalışmalara göre;  Türkiye’de de artan otomasyon nedeniyle kaybolma riski düşük 

olan işlerde çalışan kadınların toplam kadın istihdamına oranı erkeklerinkinden daha yüksektir. Türkiye’de hem kadınların hem 

erkeklerin yaklaşık %50’si otomasyon potansiyeli yüksek işlerde çalışmaktadır. Otomasyon potansiyeli açısından kadın işgücü 

erkek işgücüne göre daha polarizedir. Kadınların %90’ı ya otomasyon ihtimali düşük (~%50) ya da otomasyon ihtimali yüksek 

(~%40) işlerde çalışmaktadır. Dolayısıyla, dijital dönüşüm sürecinin başta işgücü piyasaları olmak üzere toplumsal cinsiyet eşitliği 

üzerindeki muhtemel etkileri konusunda farklı öngörüler bulunmaktadır. Bu öngörüler etkinin seviyesi açısından olduğu gibi 

etkinin yönü açısından da farklılıklar gösterebilmektedir. Bazı öngörüler dijital kapsayıcılık konusunda gerekli tedbirler alınmazsa 

kadınların dijital dönüşüm sürecinden olumsuz etkilenebileceğini iddia ederken, diğer öngörüler sosyal becerilerinin teknik 

beceriler ile birleştirildiğinde, kadınların dijital dönüşüm sürecinde erkeklere nazaran daha avantajlı bir konuma gelebileceğine 

işaret etmektedir (DT Yol Haritası Raporu, 2018). 

Kadınların işgücüne katılma oranı 2018 yılında %34,2, istihdam oranı % 29,4 olarak gerçekleşmiştir. On Birinci Kalkınma Planı 

içerisinde kadınların güçlendirilmesi için alınacak sosyal politika önlemleri ile kadınların işgücüne katılma oranı 2023 yılında 

%38,5, kadınların istihdam oranı ise 2023 yılında %34 olacağı tahmin edilmektedir. Kalkınma Planı içerisinde Endüstri 4.0 ile 

ilişkili işgücüne ve istihdama katılımlarının artırılması için alınacak bazı önlemler arasında; İşgücü piyasasında kadın istihdamını 

artıracak şekilde kadınların özellikle kodlama, yazılım gibi teknoloji üretimi alanlarında mesleki eğitim ve beceri gelişimi 

fırsatlarının güçlendirilmesi gelmektedir (On Birinci Kalkınma Planı, 2019-2023). 

 

5. Sonuç 

Günümüze kadar olan süreçte üç endüstri çağını yaşayan insanoğlu, günümüzde bilgi teknolojilerinin itici güç olduğu Endüstri 

4.0’a hazırlanmaktadır. Endüstri 4.0 döneminde üretim araçları daha bağımsız bir hal almakta bilgi teknolojisi, telekomünikasyon 

ve üretim bir araya gelmektedir. Dolayısıyla Endüstri 4.0’da önerilen strateji, fiziksel dünyanın sanal ile birleştiği yer olmaktadır. 

Endüstri 4.0 aslında sadece üretimi kolaylaştırıp müşterinin ihtiyaç duyduğu ürünlere kolay ulaşmasını sağlamakla kalmayıp aynı 

zamanda birçok teknolojiyi içinde barındırarak çapraz sektörlerin yeni iş alanları oluşturmasına da katkı sağlamaktadır (Sarpkaya, 

2018).  

Son endüstri çağında işgücünün ve işgücü içerisinde yer edinmeye çalışan kadınların Endüstri 4.0’ın gerektirdiklerine ve 

niteliklerine uygun donanımı sağlaması gerekmektedir. Kadınların yaşayacağı en önemli zorluk, dijital dönüşüm karşısında güçlü 

kalabilmek için becerilerini geliştirmeye yönelik yatırımlar yapmaktır. Bu gelişim sürecinde toplumda cinsiyet ayrımcılığının 

yaşanmaması ve cinsiyet eşitsizliği farkındalıkların yol gösterici olması önemli olacaktır. Bunlar kadınların Endüstri 4.0’a 

adaptasyonunu kolaylaştıracaktır. 

Dünya dijital dönüşüme geçerken bu duruma kayıtsız kalmak mümkün olamayacağı gibi bu hızlı geçişte geri kalmamak ve 

oluşabilecek riskleri en aza indirmek adına sadece işgücü piyasasında değil tüm ekonomik ve sosyal alanda kamu, özel sektör ve 

sivil toplum olmak üzere tüm taraflara sorumluluklar yükleyen politika düzeyinde tedbirler almak ve stratejik hedefler belirlemek 

önemlidir (Bozlar, 2018). 

Otomasyonun işgücüne etkilerine cinsiyet boyutuyla yaklaşan çalışmalar birbirinden farklı sonuçlar üretebildiği gibi birbirleriyle 

çelişen sonuçlar da üretebilmektedir. Örneğin, WEF (Dünya Ekonomik Forumu) tarafından yapılan çalışmada otomasyonun 

işgücünde kadınlar ve erkekler arasındaki farkın kadınlar aleyhine açılmasına neden olacağını ifade etmektedir (WEF, 2016). 

Diğer taraftan, IFW (Kiel Institute for the World Economy- Kiel Dünya Ekonomi Enstitüsü) tarafından G20 ülkelerine yönelik yapılan 

bir çalışmada ise kadınların artan otomasyon nedeniyle işlerini kaybetme risklerinin erkeklerden daha düşük olduğu iddia 

edilmektedir (IFW, 2017). 

Küresel teknolojik ve ekonomik gelişmeler özellikle kırılgan kesimin istihdam edilebilirliği üzerinde birtakım riskler 

oluşturmaktadır. Bu noktada Türkiye’de kadınların işgücü piyasasının taleplerini karşılayabilecek şekilde güçlendirilmesi 

önemlidir (On Birinci Kalkınma Planı, 2019-2023). 
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FOUCAULTCU BİR OKUMA İLE İKTİDAR VE CİNSİYET1 

Deniz YİĞİT2 - Buğra ÖZER3 - Aslıhan ÖZEL ÖZER4 

 

Özet 

Siyasal katılım yaş, cinsiyet, eğitim, meslek, gelir gibi birçok faktör tarafından etkilenmektedir. Bu faktörlerin içinde öze llikle 

geçmişten bugüne tartışılan cinsiyet, özel bir öneme ve yere sahiptir. Bu çalışmanın amacı erkek egemen bir cinsiyet düzeninin 

hakim olduğu toplumlarda, cinsiyet rejiminin somut ilişkiler içinde nasıl göründüğü ve iktidar mekanizmalarıyla, kadınlarla 

erkeklerin bu mekanizmalar içindeki yerleri analiz edilmektedir.  Michel Foucault’nun iktidar çözümlemesi ile eril ve dişil 

ayrımının yapaylığının açığa çıkması bakımından önemli saptamalar yapılmıştır. Böylesine bir kapsamda ilgili analizlerin 

göstergelerini de ipucu olarak kullanarak çalışmada yer alan iktidar ve cinsiyete dair söylemlerin nasıl geliştirdiklerini ve ortaya 

koyduklarını irdelemeye çalışacak ve ilgili kavramlarla ilintilendirip tartışacaktır. Çünkü iktidar olgusu, toplumsal yaşamdaki en 

temel süreçlerden, belki de en önemlilerinden biridir. Bu çalışma aynı zamanda, bireylerin özgürlüğünün gelişmesinin hem özel 

yaşamdaki hem de kamusal yaşamda güç ve iktidar dengesinin “eril ve dişil normların” sürekliliğinin değiştireceğini göstermey i 

hedeflemektedir. 

Anahtar Kelimeler: İktidar, cinsiyet, kadın, toplumsal cinsiyet, özne 

JEL Kodları: Z00, H00, 

 

A FOUCAULTIAN READING OF POWER AND GENDER: MASCULINE AND FEMALE NORMS 

Abstract 

Political participation gets to be influences by a number of factors including age, gender education levels, and occupation and 

income groups. Among these factors, gender happens to be the most influential factor upon the unit of analysis in question. 

The proposed study aims to shed light how gender regime comes to be shaped in patriarchal societies with the set of roles 

assigned both to men and women. An analysis of gender roles with the key elucidation of power renders the gender roles 

artificial already.  In such context the related study aims to analyze  the discourses regarding gender in perspective  with an 

embedded discussion of the terms in question as the phenomenon of power happens to be the most important shaping factor 

all the dimensions of daily lives along with the claim that such an elucidation will affect the continuity of masculine and female 

norms 

Keywords: JEL Codes: Z00, H00 

 

1. Giriş 

İktidar, siyasetin anahtar kavramıdır. Ekonomi için para, fizik için enerji ne ise siyaset içinde iktidar odur. İktidar kavramı, hukuk, 

siyaset ve sosyoloji ile uğraşanların daha çok ilgilerini üzerine topladıkları bir kavramdır. Bizler onun siyaset sözcüğü ile 

güçlendirilmiş haline aşina olsak da, o, aslında yaşamın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Çünkü iktidar olgusu, toplumsal 

yaşamdaki en temel süreçlerden, belki de en önemlilerinden biridir. İktidar, sosyal yaşamı tamamı ile sarmalayan bir olgudur. 

İnsan ilişkilerini, iletişimi ve etkileşimi zorunlu hale getiren ve bu ilişkilerin varlığını, ister istemez farklı grupların ortaya çıkmasını 

sağlayan bir yapıdır. Böylesine bir arka planda da iktidar, toplumdaki bireyler arasındaki farklılıklardan doğan çelişkileri 

düzenleyen ve gruplayan bir araç olarak da görülebilir. Fakat ne şekilde ele alınırsa alınsın, iktidar ilişkisi sosyal yapının kaçınılmaz 

bir özelliğidir ve toplumun kendisinin duyduğu ihtiyaçtan doğmaktadır. (Taşkın, 2014) 

İktidar kavramı, güç ya da etki kavramlarından çok farklıdır. Güç olgusal bir durumdur; toplumsal bir ilişki ya da etkileşim 

içerisinde bulunan kişilerden kendi görüşünü, hiç değilse bir kısmını, bir başkasına kabul ettirebilen birinin içinde bulunduğu 

durumdur. Taraflar arasında varılan bir ortak görüşle sonuçlanacak yerde bu ilişki ya da etkileşim, bir ya da  birkaç kişi, bir başka 

kişinin iradesi önünde eğilme ve ona tabi olmak zorunda bırakmaktadır. Böyle bir ilişki türel açıdan eşitlikçi gibi olsa da fiilen 

bir eşitsizlik ilişkisidir. İktidar ise normatif bir kavramdır: Toplumsal bir ilişki içerisinde bulunan kişinin başkalarından kurallarına 

uymalarını talep etme hakkına sahip olduğu durumu yansıtır. Bu hakkı yaratan ve ondan yararlanacak olan kişiye veren ise bu 

ilişkinin içerisinde kurulduğu toplumun norm ve değer sistemidir. Buyurma (emir verme) hakkı genellikle, etkin biçimde 
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kullanılmasını sağlayan olanaklarla donatılır yani iktidarın yanı sıra güç de verir. Fakat güçle iktidar, her zaman bir arada 

bulunmazlar. Güçsüz pek çok iktidarın bulunduğu gibi iktidarsız pek çok iktidar da vardır. (Duverger, 2011). 

Gerçekten iktidar yapısı sosyal yaşamı tamamı ile sarmalayan bir olgudur. İnsan ilişkilerini, iletişimi ve etkileşimi zorunlu hale 

getiren ve bu ilişkilerin varlığını, ister istemez farklı grupların ortaya çıkmasını sağlayan bir yapıdır. Böylesine bir arka planda da 

iktidar, toplumdaki bireyler arasındaki farklılıklardan doğan çelişkileri düzenleyen ve gruplayan bir araç olarak da görülebilir. 

Fakat ne şekilde ele alınırsa alınsın, iktidar ilişkisi sosyal yapının kaçınılmaz bir özelliğidir ve toplumun kendisinin duyduğu 

ihtiyaçtan doğmaktadır.  (Duverger, 2011, s.129). 

 

2. Konu Amaç ve Yöntem 

Cinsiyet, biyolojik ve evrensel bir olgudur. İnsan erkek ve kadın olmak üzere iki cinsiyetten birine ait olarak dünyaya gelir. 

Toplumsal cinsiyet kavramı biyolojik cinsiyetten farklı olarak kadın ve erkek olarak toplumun bireyi nasıl gördüğü, nasıl algıladığı, 

nasıl düşündüğü, bireye biçtiği rol ve bireyin nasıl davranmasını beklediği ile ilgili bir durumdur. Bu çalışma Foucault’nun iktidar 

kuramı ışığında şu sorulara cevap aramaktadır. 

Kadını pasif hale getiren, eril ve dişil normların onaylanmasını sağlayan cinsiyet sisteminin nasıl bu denli yaygınlaşıp, 

katmanlaşmıştır? 

İktidarda eril ve dişil normların onaylanmasını sağlayan cinsiyet sistemi nasıl süreklilik sağlayabilmiştir? 

Kadın üzerindeki eril iktidarın diğer bütün toplumsal yapı ve süreçlere eklemlenişinin geçiş halkaları nasıl oluşmuştur? 

Bu çalışmada Michel Foucault’nun iktidar çözümlemesinden yola çıkarak “cinsiyet ve iktidar” arasındaki ilişkiyi incelemektir. 

Foucault’cu okumaların ortaya koyduğu toplumlar üzerindeki kontrol ve disiplin süreçlerinde ortaya çıkan “iktidar kuramının” 

somut izdüşümlerini ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Böylesine bir kapsamda ilgili analizlerin  göstergelerini de ipucu olarak 

kullanarak çalışmada yer alan iktidar, cinsiyete ve kadına dair söylemlerin nasıl geliştirdiklerini ve ortaya koyduklarını irdelemeye 

çalışacak ve ilgili kavramlarla ilintilendirip tartışacaktır. Çünkü iktidar olgusu, toplumsal yaşamdaki en temel süreçlerden, belki 

de en önemlilerinden biridir. (Ekiz, 2015). 

 

3. Foucault’nun İktidar ve Cinsiyet Sistemi “Eril ve Dişil Normlar” 

Feminizm, kadın ve erkek arasındaki ilişkiyi aile, eğitim, kültür, tarih ve iş hayatına kadar yayılmış geniş bir çemberde sorgulayan 

ve kadın-erkek iktidar ilişkisini değiştirmeyi ve dengeye sokmayı amaçlayan siyasi bir harekettir. Feminizm, kadın-erkek 

arasındaki ayrımı erkek egemen anlayışı ve erkek merkezli toplumsal normları değiştirmeyi, kadınlara da değer vermeyi ve kadınsı 

değerlere önem vermeyi amaçlayan bir siyasi hareket olarak ilerlemektedir. Feminizmi genel olarak ikiye ayrılmaktadır: kadın 

hakları hareketi ve kadının kurtuluşu hareketi olarak adlandırılır. Feminizmin tarihsel sürecine baktığımızda ise, 17. yüzyıl  

İngiltere’sinde feodalizmin bitmesi ve kapitalizmin gelişmesi ile kendini yeni toplumdan dışlanmış bir sosyal kategori olarak 

hisseden orta sınıf kadınlarının istekleri ile ortaya çıkmıştır.  

Feminizme ilişkin tartışmaların odağında kadına ilişkin söylem ve pratiklerin öncelikle aile ortamı ve ataerkil düzenin işleyişi 

olduğu gerçeği yatar. Aile her yeni kuşakta yeni yöneten erkekler ve yönetilen kadınlar üretir. Kadın baskı altında ezildiği için 

sınırlar içinde yaşamayı öğrenir. Kadını ezen bu ekonomik ve politik sistem bitmez tükenmez bir döngüyle sonsuz çeşitlilik 

göstererek kendini ortaya koyar. Oysa aydınlanma düşünürlerinin iddia ettiği gibi kadın doğası erkekten farklı değil, tam tersine  

kadın, hem doğası gereği hem de rasyonalitesi itibariyle erkekle aynıdır. (Nash, 2016, s.61). 

Foucault’nun feminizm ile kurduğu bağlantı kapitalist sistem ve beden arasındaki ilişkiye ve normların arkasında işlemekte olan 

iktidar mekanizmalarına yapmış olduğu vurgudur. Sosyal feministler ve postmodern feministler için, kapitalist sistem, erkeği 

çalışma, kadını ev içi emeğe hapsetme ve bunu normalleştirecek ahlaki normlara dayattığı ve kendi cinsiyet rejimini kurduğu 

gerçeğidir. (Erdem, 1994). Postmodern feministlerin en önemli eleştirilerinden biri de kadının,  doğurma, büyütme, bakım 

hizmetlerini karşılaması, erkeğin de çalışması için bedensen ve ideolojik olarak denetlenip, kurgulanması üzerine olmuştur. Bu 

düzenin devamlılığını sağlayan kadın ve erkek bedenlerinin arasındaki ilişkiye odaklanılmıştır. Yapılmış olan vurgular, eril ve dişil 

ayrımlarının yapaylığının açığa çıkması bakımından önemli bir yere sahip olmuştur. (Akgül, 2014). 

Foucault için disiplin altına almış bir iktidar özneyi hareketsiz hale getiren, pasifleştiren bir iktidardır. Her disiplin alan, kendisine 

ait söylen ve bilim teknolojisi ile hem bedeni hem de cinselliği denetim altına alan iktidar araçlarına dönüşmüştür. Foucault’nun  

“görünmez” olarak vurgulamaya çalıştığı iktidarın farklı şekillerinden bir kaçı; tüketim çılgınlığı, yeme-içme, giyim, iş, ilişkiler, 

günlük aktiviteler gibi oladukça geniş bir alanı kapsayan konular ve  insanları kendi bilgileri dışında ve istemedikleri halde 

etkileme, yönlendirme çalışan, toplumsal kabul görme kuralları ile nasıl bireysellikten çıkardığını açıklamaktadır. (Nash, 2016, 

s.62). 

Foucault gibi düşünenler; feministler ve aydınlar, post yapısalcılar, marksizmi ve pozitivizmi red ederler ve bunu yaparken, çoğu 

liberal aydınların ve Marks’ın insan ve toplum anlayışından faydalanırlar. Foucault’nun düşünceleri feminist düşünceyi, özellikle 

de Fransız feminist kuramını etkilemiştir. Foucault, kurgusöküm “köken” kavramını reddetmektedir. Foucault’nun feminizm 
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veya herhangi bir toplumsal hareket açısından çıkarılacak dersler varsa da, bu derslerin yüzeyde bulunduğunu söylemek mümkün 

değildir. Ayrıca Michel Foucault erk ve cinsiyet sorunlarını da bir arada işlemektedir. (Akgül, 2014, s.72). 

Foucault’nun Eski Yunan’da kadın olgusuna dair önemli düşüncelerine yer vermiştir. Eksi Yunan’da kadınlar öz-denetimli 

olabildiklerini, ancak felsefe ve kurum bağlamında bakıldığında kadınların, erkeklerin ve eril gücün gölgesi altında kaldığı 

görülüyor. Toplumsal ve doğal olarak edilgen sayıldıklarından, kadınlar kusursuzluğu temsil etme durumunda değillerdi. (Boyne, 

2011, s.50). 

Ölçülülüğün ve ölçüsüzlüğün etken yapıları vardır. Ölçülülüğün eril yapısı etken ilkeye karşıttır ve ölçüsüzlüğün esası da etken 

olmaktır. Foucault ve Derrida’da Feminizm ve Ayrım kitabından bir örnek;  “kadın peşinde koşma eylemi” etken bir durum gibi 

gözükebilir fakat etken değildir. Bu durum, kişinin arzularına etken olmayan bir biçimde boyun eğişinin ve kendi kendisini 

kontrol altına almaya etken olmayan bir şekilde karşı çıkmasının göstergesidir. Yunan erkeğinin kadın üzerindeki hâkimiyeti söz 

konusudur ve bu egemenliğin, öz-egemenliğin kuralcı yapısı ve siyasal tabularla yürüdüğü açıktır. Kabul görmeyecek derecede 

katı olan bu eşitsizliğin tabanı öz-egemenlik, ölçülülük ve yükümlülük niteliklerinden oluşmaktadır. Foucault’nun, doğrudan 

doğruya feminizme yönelik siyasal bir yaklaşımı yoktur. (Foucault, 2000, s.52). 

 

4. Sonuç 

Foucault’nun iktidar kuramının ana hatları şöyle özetlenebilir; İktidar yasaklayıcı, olumsuzlayan, baskıcı negatif bir gerçeklik 

değil, tersine olumlayan ve kuran pozitif bir gerçekliktir. Yani bir kışkırtma, teşvik ve görünür kılmadır. İktidar bastırıp yok 

etmeyi değil, ayrıştırmayı ve çeşitlendirmeyi kapsar. Ayrıca iktidar hiyerarşik bir güç, merkez ya da özne değildir. Sayısız ilişkili 

örgüsü olan önceden kestirilmeyen bir şebekedir. Örneğin cinselliğin iktidara tabi kılınması belli bir takım kurumlar aracılığıyla 

değil, cinsellik üzerine konuşmaya teşvik eden ve itirafa çağıran bir söylem aracılığıyla gerçekleşmiştir. İktidar davranışları, sözleri, 

dili söylemler içerisinde örerek kendi sınırlarını genişletmiştir. Öznellik bu anlamda farklı iktidar stratejilerinin uğrağı olmuştur. 

 Foucault’nun postmodern anlayış çerçevesinde değerlendirdiği iktidar kavramı şüphesiz bizim anladığımızdan çok farklı olarak 

değişik bakış açısı ile iktidar kavramını sorgulamamızı sağlamaktadır. Gerçekten de bugünkü modern toplumlarda ki küreselleşen 

dünya kavramı ile ilintili olarak eğilimler yaşanmaktadır. Şekillenen davranış kalıplarında bu değişimin etkilerini görmek 

mümkündür. Bu açıdan da bakarsak, toplumu temsil eden kurucu, yönetici ve geliştirici güçlerin sahip oldukları güç ile toplumsal 

yapıyı şekillendirmeleri de karşı konulmaz bir durumdur. Ancak Foucault’nun  ele aldığı iktidar kavramı  ile  bizim kavradığımız 

kavram farklı bir yapıya sahiptir. İktidar kavramı daha da genelleştirilmekte, öznesizleştirilmekte ve güç odaklı bir yapıya sahip 

olmaktadır. Bir anlamda Foucault’nun  iktidar anlayışını, gizli iktidar olarak da  ifade etmek mümkün. şüphesiz, güç en büyük 

belirleyici olmakla beraber ,okul, aile, mahkeme, kışla, işyeri gibi kurumlar bu iktidarlara örnek verilebilir. 

Foucault’nun temel sorunu, iktidarın bizim de katılımımızla suç ortağı olduğumuz söylem düzenleri ile yaşam alanlarında 

aldatıldığımız, kurulmasına katkıda bulunduğumuz düzen içinde iktidarın bizi nasıl biçimlendirdiği, hizaya soktuğu, istediği itaat 

noktasına getirdiği; ve ayrıca oluşturduğu hastalık, delilik, suçluluk, cinsellik alanları ile insanca özgürlüğümüzü nasıl düzenlediği, 

bedenimizi nasıl terbiye ettiği, zihnimizi nasıl sağlıklı kıldığı, eğilimlerimizi nasıl yönlendirdiği yani kısaca iktidarın bizi nasıl 

iyileştirdiğidir. Özne ile uyruk özdeşliğinin nasıl sağlandığını çözümlemeye çalışmaktır.  

Foucault söylediklerinden hareketle erkekliklerin de birer öznellik oluşumu ve konumu olduğunu sonucuna vararak şöyle bir 

açıklama yapabiliriz: İktidar ilişkileri olmadan herhangi bir öznellik olamayacağına göre, iktidar ilişkileri olmadan da herhangi bir 

toplumsal cinsiyet ya da erkeklik öznelliğinin de var olamayacağı söylenebilir. Bir toplumdaki egemen söylemler, iktidar ilişkileri 

içinde insanları cinsiyetleri üzerinden neyi yapabilecekleri ya da neyi yapamayacakları konusunda yönlendirebilir. Gerek erkekler 

gerekse kadınlar açısından heteronormatif bir toplumsal cinsiyet biçimlenmesinin türevleri inşa ve empoze edilir. Bu kültürel 

yapı öznellik oluşumları ataerkil ilişkiler ve deneyimler içerisinde yeniden inşa edilirler. Eril ve dişil öznellikleri birbirlerine karşıt, 

birbirlerini tamamlayıcı ve birbirlerine bağlı şekilde oluşurlar. Erilliğin, dişisi veya dişi olmayan olduğu varsayılır ve erkekliğe 

bağlı öznellikler bununla ilgili normatif söylemler tarafından sınırlandırılır ve inşa edilir. Özellikle iktidarın erkekliğe bağlı 

öznelliklerle doğrudan bir ilişkisi vardır, iktidar erillikle özdeşleştirilmektedir. Erkekliğe bağlı normatif ve hegemonik öznellikler 

iktidara uygun bir şekilde kurgulanır. Dişilik da erillikle özdeşleştirilen bu iktidarın olmazsa olmaz bir tamamlayıcısı ve 

bütünleyeni olarak inşa edilirler. İktidar ilişkilerinin sürdürülebilmesi için bu öznellikler arasında belli bir uyumun ve ortaklığın 

olacağı varsayılır, farklılıklar arasındaki bir uyumun ve ortaklığın olacağı varsayılabilir. 
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GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞITIME UYUM SÜRECINDE KÜTÜPHANELERIN ROLÜ 

Beril ALEV1 

 

1. Giriş 

Herkes için yasa (hukuk) önünde eşitlik ve ayrımcılık görmeme, hem uluslararası kuruluşların kurucu anayasal belgelerinin, hem 

de kabul ettikleri insan hakları belgelerinin güvenceye aldığı “evrensel bir insan hakkı” dır. Tüm insanların salt “insan” olmaları 

ve özlerine ilişkin olarak taşıdıkları “insan onuru” nedeniyle hak ve özgürlüklerin öznesi sayılması, kaçınılmaz olarak hak ve 

özgürlüklerden somut biçimde yararlanmada farklı işlem ve uygulamalarla karşılaşmamalarını gerektirir ( Gülmez, 2009, s.5 ).  

Göç olayı yüzyılın önemli olgularından biri olmuştur. Hemen hemen her ülke çeşitli sebeplerle göçmen bulundurmaktadır. 

Türkiye’de göç olgusu, 1950’li yıllarda sanayileşmenin etkisiyle ve kentleşmenin ortaya çıkmasıyla hız kazanmıştır. Tarım 

devriminden sanayi devrimine geçişin etkisi insanları ve insanların yaşamlarını etkilemiştir. İşsiz kalan tarım işçileri kentlerde 

ortaya çıkan yeni iş imkânlarından dolayı kentlere göç etmeye başlamışlardır. Kentlere yönelen bu göçler birçok sorunu da 

beraberinde getirmiştir (Koçak ve Terzi, 2012, s.164). Göç nedenleri arasında sayılan siyasi nedenler içerisinde değerlendirilen 

savaşlar, göç edenler ve gittikleri yerlerde birtakım olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir. 

Göç olgusu sadece göç alan devletlerde değil, küreselleşmenin hissedildiği veya yoğun olarak yaşandığı tüm coğrafyalarda 

gündemin ilk sıralarında yer almakta, herkesi ve her yapıyı ilgilendirmektedir. Dünya genelinde hemen hemen her ülke göçten 

etkilenmiştir. Özellikle 20’nci yüzyılın ikinci yarısı toplu nüfus hareketlerine şahitlik etmiş, göçmen nüfus son yarım yüzyılda 

hızlı bir artış göstermiştir. Birleşmiş Milletler verilerine göre, son 20 yıldaki hızıyla artmaya devam ederse, dünyadaki uluslararası 

göçmenlerin sayısının 2050’de 405 milyona ulaşması beklenmektedir (2015 Türkiye Göç Raporu, 2016).    

Göç sadece fiziki bir mekan değişikliği olmayıp aynı zamanda kendi kültürü dışında yeni bir kültürle tanışmayı da ifade 

etmektedir. Bu çerçevede hem ülkeye gelen hem de ülkesine kabul eden için entegrasyon hayati önem kazanmaktadır. 

Entegrasyon, kendi kültürünü koruyarak göç edilen toplumun kültürüne sağlıklı bir şekilde “uyum” sağlamaktır. Başarılı bir 

entegrasyon, başarılı bir sosyal bütünleşme anlamına gelmektedir. Ancak, göç eden toplumlar dini ve kültürel pratiklerinden 

dolayı ötekileştirilmişlerdir. Göç eden kişi, kimliğini koruma ve göç ettiği topluma uyum sağlama arasında sıkışıp kalmıştır 

(Yardım, 2017, s.130 ). Sebepleri farklı olsa da göç olayı farklı kültürlerin karşılaşmasına neden olmakta ve farklı kültürlere sahip 

insanların bir arada yaşama zorunluluğu uyum sağlama süreciyle birlikte uyumsuzluk ve çatışma boyutuna varan önemli sorunları 

da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar kültürlerarası iletişimin önündeki engeller olarak karşımıza çıkmaktadır. Kültürel 

farklılıklardan kaynaklanan uyum sorunları, iletişim engelleri ve bu engelleri ortadan kaldırma çabaları günümüzde göç alan pek 

çok ülkenin öncelikli konularının başında gelmektedir (Tunç, 2015, s.35).   

Türkiye, bulunduğu coğrafya itibariyle önemli göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle, tarihten günümüze irili-ufaklı pek çok 

göç süreçlerine tanıklık etmiş ve ev sahipliği yapmıştır. Ülkemize yönelik göç hareketlerinde, bir yandan artan ekonomik 

gücümüz ve istikrarımız bir çekim unsuru oluştururken, diğer yandan yer aldığımız coğrafi bölgede devam eden siyasi 

istikrarsızlıklar, ülkemize yönelik göçü teşvik eden bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Irak, Afganistan, Afrika ülkeleri, Türki 

Cumhuriyetler gibi çeşitli ülkelerden göç alan ülkemiz, özellikle 2011 yılından itibaren yoğun biçimde Suriye’den göç almaya 

başlamıştır. 

Mülteciler Derneği’nin verilerine (2019) göre; Türkiye’deki kayıtlı Suriyeli sayısı 10 Ekim 2019 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 

8 bin 529 kişi artarak toplam 3 milyon 674 bin 588 kişi olmuştur. Bu kişilerin 1 milyon 991 bin 638’i erkeklerden, 1 milyon 682 

bin 950’si ise kadınlardan oluşmaktadır. 5-9 yaş aralığında çocuk sayısı, 495 bin 361; 10-14 yaş aralığında çocuk sayısı, 385 bin 

208; 15-18 yaş aralığında çocuk sayısı, 275 bin 481’dir. Türkiye’deki Suriyelilerin %46,79’u 0-18 yaş aralığındadır. Genç nüfus 

olarak tanımlanan 15-24 yaş aralığında plam Suriyeli sayısındaki oranı 829 bin 664 kişi bulunmaktadır. Suriyeli genç nüfusun to

%22,57’dir. Türkiye’nin genç nüfus oranı ise %15,8’dir.  

UNHCR Türkiye istatistiklerinde, Temmuz 2019 verilerine göre, Suriye dışında, Afganistan’dan 170.000, Irak’tan 142.000, 

İran’dan 39.000, Somali’den 5.700, Diğer Tabiiyetlerden, 11.700 göçmen yer almaktadır.  

2. Göç Kavramı  

Göç: Bireylerin ya da toplulukların içinde yaşadıkları coğrafi mekan ve sosyo-kültürel çevreden ayrılarak, başka bir coğrafi alana 

ve sosyo-kültürel çevreye girmesi olarak tanımlanabilir. Göç, tarih boyunca toplumların karşılaştığı sosyolojik bir olgudur. Göç 

olgusu toplumsal ekonomik ve siyasal nedenlerden kaynaklanabileceği gibi göçün kendisi de aynı zamanda kimi toplumsal 

ekonomik ve siyasal gelişmelerin nedeni ya da bu gelişmelere hız kazandıran bir etmen olabilir ( Kurt, 2006). 

Türk Dil Kurumu’na göre göç, ekonomik toplumsal ve siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye 

bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi olarak tanımlanmıştır. 

 
1 Öğr. Gör., Akdeniz Üniversitesi 

http://www.gam.gov.tr/files/sayi3-5.pdf
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Enver Özkalp, grup birey ya da aile olarak coğrafi bölge değiştirmeyi göç tanımında temel ölçüt olarak görmektedir (Özkalp, 

2003, s. 269). 

İnsanların, daha iyi bir yaşam tarzına kavuşmak, nitelikli bir eğitim, iyi bir sağlık imkânı ve iyi bir iş bulmak için yeni yerlere göç 

ettikleri görülmektedir. Göç edenlerin neden göç ettikleri, nereye gittikleri, gittikleri yerlerde ne kadar kalacakları, giderken 

hissettikleri ve geride bıraktıkları, gittikleri yere uyum süreçleri ve orada yaşayacakları bireylerin kendisi için oldukça önemlidir. 

Göç ile birlikte, birey mevcut yaşam tarzından, sosyal çevresinden ve ilişkilerinden ayrılmakta ve bu nedenle göç ettiği yerde 

çeşitli duygusal sorunlar yaşamaktadır. Göç eden bireylerin geldikleri yerdeki yaşam tarzları ve kültürleri ile göç ettikleri yeni 

yerdeki yaşam tarzlarının ve kültürlerinin benzerlik gösterme derecesine bağlı olarak bireylerin yaşayacağı duygular ve uyum 

süreçleri şekillenmektedir. Göç eden birey uyum sürecinde bir taraftan yeni yerdeki yaşam tarzına ve kültüre uyum sağlamaya 

çalışırken, diğer taraftan da benliğini ve geldiği yerdeki yaşam tarzını ve kültürünü korumaya ve yaşamaya çalışmaktadır. 

Yaşanılan bu çelişkiler ve karmaşalar bireyde çeşitli duygusal sorunların oluşmasına ve uyum sürecinin uzamasına ve 

zorlaşmasına neden olabilmektedir (Erol ve Ersever, 2014, s.59). 

Türkiye sahip olduğu jeopolitik özelliği nedeniyle, 1980 sonrası zorunlu göç durağı konumuna gelmiştir. Bu süreçte, 1979 İran 

devrimi sonrası batıya gitmek isteyen İran vatandaşları, 1980 sonrasında Bulgaristan’dan gelen Türk kökenli göçmenler, Irak’ta 

çeşitli problemlerle mücadele eden Kuzey Iraklılar, Yugoslavya iç savaşı sonrası göç etmek zorunda kalan kişiler ve Kosova krizi 

sonrası göç etmek zorunda olan göçmenler, Türkiye’ye sığınmışlardır. Türkiye’nin gündeminde göçmen konusu her geçen gün 

biraz daha sıklıkla yer almaktadır. Son on yılda ülkemize giren yabancı sayısında kademeli bir artış gözlemlenmektedir. Göç 

İstatistik Raporu 2017 verilerine göre, Türkiye’de ikamet edenlerin uyruklarına göre sıralamasında: Irak, Suriye, Afganistan, 

Azerbaycan ve Özbekistan başı çekmektedir. Türkiye’de giderek artan göçmen nüfusu için sağlık, barınma, iş gibi problemlerin 

yanı sıra eğitim sorunu da gündemdeki yerini korumaktadır. Tüm bu göçmen sayısının artmasına bağlı olarak yaşanan 

problemler, Türkiye’deki göçmenlere yönelik birtakım politikaların geliştirilmesi süreçlerini hızlandırmıştır (Şimşek ve Kula, 

2018, s.7).  

2.1. Göç Çeşitleri 

Göç her şeyden önce bir mekan değiştirme durumudur. Kişiler muhtelif sebeplerle bulundukları bölgeden bir başka bölgeye 

gitmektedirler. Bu daimi surette yerleşme amaçlı olabildiği gibi, geçici de olabilmektedir (Sağlam, 2006,  s.34). 

Göç çeşitlerini, “iç göçler” ve “dış göçler” olmak üzere iki ana başlıkta toplamak mümkündür. İç göç, bir ülkenin kendi sınır lan 

içerisinde belirli bir bölgeden bir başka bölgeye gerçekleştirilen göç hareketidir (Sağlam, 2006, s.34). Kırsal alandan kırsal alana, 

kırsal alandan kentlere, kentlerden kentlere, kentlerden kırsal alana doğru olmaktadır. İç göçlerin en fazla görüleni kırsal alandan 

kentlere doğru olanıdır. Verimli tarım alanları, endüstrinin geliştiği bölgeler, ticaret merkezleri, maden yatakları bakımından 

zengin olan bölgeler ve turistik yöreler göçmen çekerler. Bu yer değiştirme hareketi sırasında ülke nüfusunda herhangi bir 

değişme söz konusu değildir. Genellikle iç göçlere bağlı olarak kent nüfusları artarken, kırsal nüfus azalmaktadır. İç göçler kendi 

içerisinde “mevsimlik göçler, sürekli göçler, emek göçleri ve zorunlu / gönüllü göçler” diye ayrılabilmektedir (Koçak ve Terzi 

2012, s.169). Mevsimlik göçler, genel olarak tarım işçilerinin oluşturduğu göçlerdir. Ayrıca, inşaat işçileri, yaylacılık ve turizm 

sezonu işçileri de bu gruba dahildir. Sürekli göçler,  insanların yaşadığı yerlere bir daha geri dönmemek üzere ve gittikleri yerlerde 

sürekli kalmasıyla oluşan göçlerdir.  

Ülke sınırları dışına geçici veya kalıcı olarak yapılan göçlere ise dış göçler denir. Bu göçler, bir ülkeden başka ülkelere olan 

göçlerdir. Göç veren ülkenin nüfusu azalır. Göç alanın ise artar.  Çalışma amacı ile geri kalmış ülkelerden gelişmiş ülkelere  

yapılan işçi göçleri, beyin göçleri, mübadele göçleri, savaş ve baskılar nedeniyle göç edenler dış göçlere örnektir. Beyin göçü, iyi 

eğitim almış yetenekli işgücünün yetiştiği az gelişmiş bir ülkeden, gelişmiş bir ülkeye yapılan göçe denilmektedir. İşçi göçü, 

çalışmak amacıyla insanların yurt dışına giderek yapmış oldukları göçlerdir. Bir antlaşmanın esaslarına dayanılarak yapılan, ülke 

nüfuslarının karşılıklı olarak yer değiştirmesiyle olan göçlere ise mübadele göçleri denilmektedir (Erol ve  Ersever, 2014, s.51). 

2.2. Göçlerin  Nedenleri 

Göç hareketleri günümüzde daha çok gelişmiş batı ülkelerine yönelik görünmekle beraber Türkiye’yi de oldukça etkileyen bir 

sorundur. Türkiye Osmanlı devletinden beri çeşitli göç hareketleri ile yüz yüze kalan ve bu kapsamda milyonlarca insana ev 

sahipliği yapan bir ülke olmuştur (Demirhan ve Aslan, 2015, s. 34). Özellikle 2011 yılında başlayan Suriye’deki iç savaş büyük 

göç dalgasına sebep olmuştur. Ekim 2019 verilerine göre, 3 milyon 674 bin 588 Suriyeli Türkiye’de şehirlere dağılmışlardır. Göç 

hareketleri çeşitli nedenlere bağlı olarak değişmektedir.  

2.2.1. Sosyal Nedenler  

Eğitim ve sağlık sosyal nedenlerin en başında gelmektedir. Özellikle doğuda yaşanan töre cinayetleri de bir diğer sosyal göç 

nedenidir. Kan davasından başka şehirlere kaçan insanlar, genelde kaçtıkları yerde kalarak, yeni bir hayat kurmaktadırlar. 

Güvenlik, hızlı nüfus artışı, gelenek ve kültür de bu grup içinde değerlendirilir.  

2.2.2. Doğal Nedenler  

Kuraklık, sel, deprem, volkan patlaması, erozyon ve heyelan gibi doğal afetler çoğu zaman insanların yaşayacakları bir alan 

bırakmayacak kadar şiddetli olabilmektedir. Bunlar gibi doğa olayları doğal göçlerin nedenlerini oluşturmaktadır. 
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2.2.3. Siyasi Nedenler 

 Siyasi nedenlerin en başında savaş gelmektedir. Savaştan kaçan insanlar başka ülkelere gitmek zorunda kalırlar. Bundan başka 

sınır değişiklikleri, mübadele ve ihtilaller de siyasi nedenler arasında yer almaktadır. 

2.2.4. Ekonomik Nedenler  

Ekonomik nedenler arasında işsizlik başta gelir. Özellikle kırsal kesimden şehre yapılan göçler bu kategoridedir. Gelir 

dağılımındaki eşitsizlik, geçim sıkıntısı veya tarım yapılacak alanların kalmaması insanları göç etmeye mecbur bırakmıştır. Yine 

tarım alanlarında makineleşme ve insan gücüne ihtiyaç duyulmaması da, köyden kente yapılan göçlerin nedenlerindendir. 

2.3. Göçlerin Sonuçları  

Göçlerin, göç edenler, terk ettikleri yerler ve göç edilen yerler, oradaki toplum üzerinde oldukça kapsamlı sonuçları vardır. Bu 

çalışmanın içeriği doğrultusunda olası sonuçlar iç ve dış göçler bağlamında kısaca ele alınmıştır.   

2.3.1. İç Göçlerin Sonuçları 

İç göçlerin sonucu olarak; şehirlerin nüfusu artmakta ve kapladığı alan genişlemektedir. Kentlerde, plansız kentleşme ve 

gecekondu sorunu artmaktadır. Nüfusun dağılışındaki dengesizlik artmakta, belediye hizmetleri (yol, su, elektrik, kanalizasyon) 

yetersiz kalmaktadır. Okullar yetersiz kalmakta ve kapasitelerinin üzerinde öğrenci almaktadırlar. Kırsal kesimlerdeki yatırımlar , 

nüfusun azalması nedeniyle, verimsiz hale gelmektedir. Çevre kirliliği artmakta, zamanla kent merkezlerinde elemana duyulan 

ihtiyaç azalmaktadır. Sanayi tesisleri kent merkezi içinde kalmaktadır. 

2.3.2. Dış Göçlerin Sonuçları 

Dış göçlerin sonuçların sonucu olarak; göç gönderen yerlerde iş gücünde azalma, göç alan yerlerde ise artma görülmektedir. 

Ülke nüfusu değişmektedir.  Göç eden nüfus genelde erkek olduğundan göç alan ülkelerde erkek nüfusunda artış görülmektedir. 

Göç eden nüfus genelde 30 yaşın altında olduğundan, gidilen ülkenin çalışan nüfusunun yaş ortalaması düşmektedir. Göç 

gönderen ülkeler orada çalışan işçileri vasıtasıyla döviz girdisi sağlamaktadırlar. Ülkeler arası kültürel ve  ekonomik ilişkiler 

gelişmektedir.  

3. Birlikte Yaşam Kültürü Açısından Eğitim 

Bireylerin birlikte yaşama iradesi toplumu, toplum halinde yaşama olgusu da devlet denilen örgütlenmeyi ortaya çıkarmıştır. 

Devletin varlığı ve birliği ile onu oluşturan toplumun bütünleşme düzeyi önemli ölçüde bireylerin sahip oldukları birlikte yaşama 

istek ve iradesi ile doğru orantılıdır. Birey, boyutunda bu istek ve iradenin zayıflaması toplumsal çözülme riskini doğurmaktadır. 

Toplumsal çözülme, dolaylı olarak bireyin sosyal varoluşunu da tehdit edeceği için birey açısından da aynı derecede bir tehdit 

unsurudur. Toplumsal bütünleşmenin bir güç, toplumsal çözülmenin ise bir risk unsuru oluşu, birer sosyolojik olgu olarak her 

toplum ve devlet için geçerlidir. Hem bireyin, hem toplumun, hem de devletin varlığını mümkün kılan, buna bağlı toplumsal 

bütünleşmeyi sağlayan temel unsurlardan biri, fert düzeyindeki birlikte varoluş isteğidir. Bu isteğin sadece bireylerde değil, 

toplumda çeşitli aidiyetler bağlamında oluşan sosyal gruplarda ve alt kimliklerde de güçlü bir şekilde ortaya çıkması önem arz 

eder. Toplumda birlikte yaşama isteğinin iradeye ve bir kültüre dönüşmesi toplumsal bütünleşmeyi güçlendirir. Birlikte yaşama 

kültürünü oluşturmak için yapılması gerekenler, toplumdaki farklı kesimlerin düşünce inanç ve kültürlerini birbirlerine empoze 

etmelerini önlemek, farklılıklara saygının bir ahlaki ilke ve yasal zorunluluk olarak benimsenmesini sağlamak, farklı kültürler ve 

bunların mensupları arasında sosyal yönden üstün veya aşağı olma/görme durumu veya hiyerarşik ilişki yaratma anlayışını 

sorgulamaktır. Çünkü, bu anlayış birlikte yaşamak istek ve iradesini zayıflatacak hatta onu imkansızlaştıracak derecede ayrıştırıcı 

riskler içererek, toplumdaki farklı kültürlerin kaynaşması önünde psikolojik bir direnç oluşturacak niteliktedir (Özpolat, 2009, s. 

29,125-126). Birlikte yaşama insan doğasından beslenen bir yönelim, bir potansiyel olmasına rağmen bir biçimde eğitim yoluyla 

kazanılan bir kültürdür. Bireylerde ve sosyal gruplarda birlikte yaşama isteğini artırma her toplumda eğitim kurumlarından 

beklenen önemli bir görevdir.  

İnsanın eğitimden geçmeden toplumda uygarca ve gönenç içinde yaşamını sürdürmesi olanaksızdır. Uygarca ve gönençli 

yaşamaya yetecek eğitimi, insanın sadece aile içinde ya da kendi kendine alması da olanaksızdır. İnsan eğitim gereksinmesini 

kendini eğitecek insanlarla ilişki kurarak, bunlardan eğitimi alarak karşılamaya çalışır. İnsanların eğitilmek için başkalarıyla ilişkiye 

geçmesi toplumda eğitim için bir ilişkiler dokusu yaratmıştır. Toplumdaki bu eğitsel ilişkiler dokusu da eğitim kurumlarını 

oluşurmuştur (Başaran, 1996, s.11). Eğitim yönetimi, toplumun eğitim gereksinmesini karşılamak üzere kurulan eğitim örgütünü 

önceden belirlenen amaçları gerçekleştirmek için etkili işletmek, geliştirmek ve yenileştirmek sürecidir. Eğitim olanaklarını , 

eğitimi gereksinen ve eğitim görmesi gereken her yurttaşın yararlanabileceği biçimde yaymak eğitim yönetimin birinci amacıdır 

(Başaran, 1996, s.12-13). 

Son yıllarda, eğitimle ilgili çalışmalarda çok kültürlü eğitim (multicultural education) kavramının önemli bir yer tuttuğu 

görülmektedir. Tarım toplumundan, sanayi toplumuna, ardından bilgi toplumuna geçişin, yaşanan göç olaylarının ve ülkeler 

arasında, ekonomik, sosyal vb. amaçlarla oluşturulan birliklerin, bu kavramın önemini artırdığı söylenebilir. Toplumlar bu 

dönemde, yerellikten evrenselliğe doğru bir geçiş yaşamaktadırlar. Bu geçiş dönemi, eğitimde evrensel ilkelerin oluşturulmasını 

ve farklı kültürlerin tanınarak, kültürler arası etkileşimin ivme kazanmasını zorunluluk haline getirmiştir. Bunlara ek olarak, 
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çağdaş toplumlarda, yetiştirilen bireylerin farklı kültürel gruplarla etkileşim içerisinde olmaları ve etkileşimlerinde olumlu 

tutumlar geliştirmeleri beklenmektedir. Bu nedenle, gelişmiş ülkeler eğitimle ilgili sorunlarını belirleyip çözümler üretirken, çok 

kültürlü eğitim çalışmalarına da yer vermektedirler. Bunun sonucu olarak da günümüz ulusal devletleri vatandaşlık kavramını, 

evrensel değerler çerçevesinde yeniden tanımlamak ve anlamlandırmak durumunda kalmaktadırlar (Cırık, 2008, s.27 ). 

Göçmenlerin eğitimi, sadece ülkelerin göçmen nüfusun eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasından çok daha kritik anlam 

taşımaktadır. Öncelikle çocuklardan başlamak üzere göçmenlerin eğitimi ve topluma entegrasyonu, ülkelerde kalış süresinin 

uzaması söz konusu olduğunda uzun vadede yeni sorunların oluşmasını en başından engelleyerek göç edilen ülkeye en fazla 

yararı sağlamaktadır. Dolayısıyla göç edenlerin eğitimi, göç edenler kadar göç edilen ülkelerin çocuklarının geleceği için de kritik 

önem taşımaktadır (Eren, 2019, s.230) 

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Mülteci Hakları Alt Komisyonu’nun  2016’da gerçekleştirdiği toplantıda, Suriyeli 

çocukların eğitimsiz kalmasının ileride Türkiye için çeşitli sıkıntılar yaratacağı belirtilmiştir. Savaştan kaçarak gelmiş ve  travmatize 

olmuş olan çocuklar şayet topluma entegre edilmezler, eğitimsiz kalır, meslek edinemezlerse ve sonuçta toplum tarafından 

ötekileştirilirlerse, saldırganlıkların artacağı ve ilerleyen dönemlerde suça karışmalarının muhtemel hale geleceği belirtilmiştir 

(TBMM, 2018). 

Suriye iç savaşı ve göç dalgası öncesinde, Türkiye’de bulunan yabancı öğrencilere yönelik olarak yürütülen hizmetler 2010/48 

sayılı Yabancı Uyruklu Öğrenciler Genelgesi kapsamında yürütülmekteydi. Ancak, Suriyelilerin ülkemize düzensiz girişi ve geçici 

koruma altına alınarak yeni bir statü kazanmaları nedeniyle söz konusu genelge ihtiyaçları karşılayamaz duruma gelmiştir. Bunun 

üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda, 2014/21 sayılı Yabancılara Yönelik Eğitim – Öğretim Hizmetleri Genelgesi çıkarılmıştır. 

Türkiye’de verilen eğitimin belgelendirilmesi amacıyla Bakanlık tarafından 2015 Haziranında ‘Yabancı Öğrenciler İçin Lise 

Yeterlilik ve Denklik Sınavı’ düzenlenmiştir. Yaklaşık 8.500 adayın katıldığı sınavda 6.000 başarılı Suriyeli genç çeşitli 

üniversitelere yerleştirilmiştir. 2017 yılında resmi okullara giden Suriyeli çocuk sayısı 351.135’e ulaşmıştır. Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı resmi (Geçici Eğitim Merkezleri Dışında) 14.742 okulda kitlesel göçle ülkemize gelen 312.234 geçici koruma 

altındaki Suriyeli iç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan 35.126 Iraklı olmak üzere toplamda 347.360 öğrenci 

Türkçe müfredatla eğitim görmektedir. 21 ilimizdeki 338, geçici eğitim merkezlerinde ise tamamı Suriyeli olmak üzere 260.416 

öğrenci yoğun Türkçe öğretimi temel olmak kaydıyla eğitim görmektedir. Ayrıca, açık okullara kayıtlı 8.575 öğrenci 

bulunmaktadır. Toplamda 616.351 kitlesel göçle ülkemize gelen öğrencinin eğitime erişimi sağlanmıştır. Temel hedef, bütün 

Suriyeli çocukların okullaştırılmasıdır (TBMM, 2018). Ekim 2018 itibariyle hala eğitime erişemeyen 405.906 Suriyeli çocuk vardır 

(Erdoğan, 2019). 

Millî Eğitim Bakanlığı Türkiye’de bulunan Suriyeli çocukların eğitime erişimini sağlamada uluslararası ortalamaların üzerinde bir 

performans göstermektedir. UNHCR’a göre mültecilerin dünya genelinde ilkokulda ortalama okullaşma oranı yaklaşık %61’dir. 

Türkiye’de Suriyeli öğrencilerin okul öncesinde okullaşma oranı %33,59, ilkokulda %96,30, ortaokulda %58,13, lisede 

%26,38’dir. Toplamda okul çağındaki nüfusun okullaşma oranı ise %61,69’dur. İlkokuldaki bu olumlu tabloya rağmen, ortaokul 

ve lise kademelerinde gözlemlenen okullaşma oranlarındaki düşüşler, geçtiğimiz yıllardaki eğilimin benzer şekilde devam ettiğini 

göstermektedir. Okullaşma oranlarındaki düşüşün 10 yaş ve sonrasında gerçekleşmesi, maddi imkânsızlıklar sebebiyle eğitime 

erişemeyen öğrenciler ile çalışan çocukların odağa alınmasına işaret etmektedir (TEDMEM, 2019). 

4. Göçmen Çocukların Eğitime Uyum Sürecinde Kütüphanelerin Rolü  

Eğitim, birey ve toplumların refah düzeyinin artmasında en temel belirleyicidir. Göçmenler söz konusu olduğunda da eğitimin 

rolü çok daha kritiktir. Zira göçmen çocukların ev sahibi ülkenin kültürel farklılıklarına en yoğun adaptasyon sağlayabildiği süreç 

eğitim dönemidir. Eğitim imkanlarına erişim ve eğitimin sağladığı fırsatlardan yararlanma olanakları bakımından her çocuk eşit 

konumda değildir. Göçmen çocukların eğitimi en temel insan haklarından biridir ve bu anlamda devletlerin tüm çocuklara temel 

eğitim verme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, sosyal, iktisadi, kültürel hayata uyum sağlamalarını kolaylaştırması 

adına da önemlidir. Göçmen çocukları başarılı bir şekilde topluma entegre etmek için etkili eğitim ve sosyal politikalar son derece 

önemlidir ( Emin, 2019). 

Tüm göç hareketleri ülkelerin eğitimini ve eğitim politikalarını derinden etkilemektedir. Türkiye’de yıldan yıla göçmenlerin 

sayısındaki artış uyum problemlerini de beraberinde  getirmiştir. Bu problemleri çözmek amacıyla devletin pek çok kurumu 

politikalar üretmekte ve uyumu kolaylaştırmaya yönelik hizmetler sunmaktadırlar. 

Ev sahibi ülke konumundaki hükümetler, BM’nin ve uluslararası topluluğun sağladığı desteğe rağmen kendi özel güçlüklerini 

yaşayan 2,6 milyon çocuğa ev sahipliği yapmaktadır. Çok sayıda aile maddi güçlükler nedeniyle çocuklarını okula gönderemezken, 

bunun sonucunda çocuk işçiliği ve çocuk evliliği gibi olumsuz baş etme mekanizmalarına başvurmak durumunda kalmaktadırlar. 

UNICEF çocuklara temel sağlık, eğitim, koruma ve beslenme hizmetleri sağlama ve ailelerin dayanıklılığını artırma çabalarını 

Suriye’de ve komşu ülkelerde yoğun bir şekilde sürdürmektedir. 

Göçmenlerin Türk toplumuna uyum sağlamaları konusunda yaklaşımların ortaya konulması ve sosyal politikalar geliştirilmesi, 

psikoloji, sosyoloji, eğitim gibi çeşitli alanlarda yapılacak çalışmalarla etkin olacaktır. 
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Yeni bir ülkede, farklı bir kültür ve dil ortamında tüm yabancılar büyük zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Bunun aşılabilmesi 

yönünde bazı ülkeler politikaları doğrultusunda olabilecek olumsuzlukları en aza indirme konusunda büyük yol kat etmişlerdir. 

Ancak, daha çok yol kat edilmesi gerekmektedir.  

Türkiye’ye gelmiş ve yaşamakta olan mülteciler arasında birçok farklı dilden konuşan etnik köken ve ırka sahip kişiler 

bulunmaktadır. Bu diller arasında Arapça büyük yoğunluk göstermekle birlikte ek olarak Kürtçe ve farklı lehçeleri de yer 

almaktadır. Suriyeli mültecilerin eğitim konusundaki en büyük engellerinden birinin dil sorunu olduğu yapılan araştırmalarda 

öne çıkmaktadır. Eğitim alanında öncelikle üzerinde durulması gereken noktalardan biri olmasına rağmen, dil sorunu temel 

alınmadan yapılan eğitim politikaları ve bu konudaki kurs vb imkanların azlığı konuyu daha da derinleştirerek bir çıkmaza doğru 

sürüklenmesine yol açmaktadır. 

2014 yılında Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda yapılan bir değişiklik ile Suriyeli sığınmacı çocukların MEB’ na bağlı 

okullarda ve onlar için özel olarak oluşturulan Geçici Eğitim Merkezlerinde (GEM) eğitime erişimleri için çeşitli düzenlemeler 

yapılmıştır (Eren, 2019, s. 226). 

MEB tarafından yayınlanan 2015-2019 Stratejik Plan raporunda Türkiye’deki göçmenlerin eğitimleri konusu ele alınmış ve 

göçmenlerin eğitim sistemine yönelik uyum çalışmaları yapılacağı belirtilmiştir. Okullar ve eğitim ortamları göçmen çocukların 

yeni karşılaştıkları kültürü temsil etmesi, bu kültürün bir yansıması olması yönüyle önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda okula 

uyumun öncelikli bir görev olduğu ve kültürel dönüşme sürecinin önemli bir parçası olduğu belirtilmektedir (Şimşek ve Kula, 

2018, s.18). 

Kaliteli eğitim konusunda UNICEF, MEB’le politika diyaloglarını ve sağladığı teknik destek çalışmalarını sürdürmektedir. 

Amaçlanan, eğitim sisteminin engeli olan çocuklar (EoÇ) ve mülteciler başta olmak üzere en dezavantajlı durumdaki tüm 

çocuklara kaliteli ve kapsayıcı eğitim verme kapasitesinin güçlendirilmesidir (UNICEF, 2017). 

UNICEF’in Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklığı, Suriyeli çocukların okullaşmasında önemli bir artış sağlamıştır. UNICEF’in 

raporundan elde edilen verilere göre; Türkiye’de çoğu Suriyeli olmak üzere yaklaşık 4 milyon mülteci yaşamakta ve onların 

yaklaşık 1.74 milyonu çocuktan oluşmaktadır. Ocak 2019 itibarıyla okula kayıtlı olan 645 bin çocuğa karşı, yaklaşık 400 bin çocuk 

hala okul dışında yer almaktadır. UNICEF, ortaklarıyla birlikte krizin Suriyeli mülteci çocuklar üzerindeki etkiler inin en aza 

indirilmesi için çalışmaktadır. UNICEF, MEB iş birliğinde öğretmenlerin tüm dezavantajlı gruplara yönelik kapsayıcı eğitim 

sunma konusunda beceri ve yetkinliklerini artıran eğitimler almasına destek vermektedir.  Bu anlamda, Suriyeli gönüllü 

öğretmenlere ödenek vermekte, okullar ve "Geçici Eğitim Merkezleri" kurmakta, Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım 

kuruluşunun (ECHO) finansal desteği ile okula devam eden çocuklara “Suriyeli ve Diğer Mülteci Çocukların Eğitimi için Şartlı 

Eğitim Yardımı” (ŞEY) sunmakta, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılayı iş birliğiyle, okul devamlılığını sağlayarak, okul terk oranlarını azaltarak ve oku l 

kaydını teşvik ederek okullardaki mülteci çocuk sayısını artırmayı hedeflemekte, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile 

birlikte çocuk koruma hizmetlerinin geliştirilmesi için çalışmaktadır. Savaşa maruz kalan çocuklara, kamplarda ve kamp dışında 

“Çocuk Dostu Alanlar” kurarak psiko-sosyal destek verilmesini sağlamakta, ergenlere ve gençlere topluluklarında pozitif roller 

almaları için eğitimler vermekte, sosyal uyum hedefiyle akran ergen ve gençlerin bir araya geleceği aktiviteler 

gerçekleştirmektedir. Ebeveynlere, çocuklarındaki sorunlarla baş edebilmeleri için destek vermektedir. Aşılama, gıda, okul 

malzemesi ve kıyafet desteği gibi temel ihtiyaçları karşılamaktadır. 

Suriyeli mültecilerin eğitim hakkına erişim ve bu hakkı kullanma konusundaki pratikte görülen en büyük sorunlardan biri de 

bilgiye erişimdir. Bu noktada göç idaresi gibi kurumlar tarafından çeşitli broşür vb materyallerin hazırlanması göz önüne alınsa 

dahi yeterli  gelmemektedir. Hazırlanan bu materyallerin hedef kitleye ulaştırılması ise, ayrı önem taşımakla birlikte, haklara 

ilişkin ayrıntılı ve detaylı bir çerçeve çizmediği görülmektedir. Bilgiye erişim konusunda sivil toplum örgütlerinin çalışmaları 

büyük önem arz etmektedir. Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, Hayata Destek Derneği, İnsan Kaynağını 

Geliştirme Vakfı, Mülteci Hakları Merkezi, Yurttaşlık Derneği ve baroların bu konuda yapmış olduğu çalışmalar bilgiye erişim 

sorununu biraz olsun hafifletmeye yardımcı olmaktadır. Ancak, anlaşılabileceği üzere, sivil toplum kuruluşlarının imkanları belirli 

bir noktaya kadar erişim sağlayabilmekte ve bu noktada devlet kurum ve araçlarının daha verimli bir şekilde çalışma gerekliliği 

büyük önem arz etmektedir (Kunter, 2019 s. 6).  

Ülke genelinde bilgiye erişim açısından adil bir biçimde, ülkenin her yöresinde eşit koşullarda hizmet sunulmasını sağlayacak 

daha dengeli bir uygulamanın güvence altına alınması için politika belirleme, standart oluşturma, denetleme konularında merkezi 

idarenin sorumluluk ve yetkilerini koruması önem taşımaktadır  (Aslan, 2009, s. 185).   

Eğitime ve kültürel gelişmeye yaptığı katkıyla kütüphanelerin göçmenlerin topluma entegrasyonunda önemli kurumlardan biri 

olduğu bugün bilinen bir gerçektir. Mevcut kütüphanelerin işleyişine bakıldığında bugüne kadar yetkili birimler tarafından 

göçmenlere yönelik kütüphane hizmetleri konusunda yeterli çalışma yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bu duruma hızlı gelişen göç 

hareketlerinin yol açtığı düşünülebilir, ancak zaman kaybetmeksizin göçmenlere yönelik bilgi temelli yaklaşımların ve bilgi 

politikalarının oluşturulması ve uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. Kütüphaneler yardımıyla göçmenlerin maruz kaldığı 

dezavantajları aşarak kalifiye bireyler olmalarına yardımcı olunacağını söylemek mümkündür. Göçmenlere yönelik kütüphane 

hizmetleri, onları yaşadıkları topluma entegre olan ve o topluma değer katan bireyler haline getirecektir  (Sümbül, 2017, s.44). 



VI. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
VI. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

25 – 29 Ekim/October 2019 – Antalya/Türkiye 
 

 

152 

  

2005 yılında, Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nde sunulan UNESCO Raporu’nda, 19. yüzyılda, eğitim, üniversiteler, araştırma ve 

insanlığın gelişimi konuları ile yakından bağlantılı olarak kütüphanelerin toplumsal bir role sahip olduklarının kabul edildiği 

anımsatılmış ve o günden bu yana, bilginin herkes tarafından erişilebilir biçimde sunulması konusunda kütüphanelerin anahtar 

rol oynadıkları ifade edilmiştir. Rapora göre, cehaletin bedeli eğitim ve bilgi paylaşımının bedelinden çok yüksektir. Bazı 

çevrelerde bilgi teknolojisindeki yükselişin kütüphanelerin sonu olacağı düşünülürken aksine, pek çok ülkede büyük halk 

kütüphanelerinde yükselişin gözlemlendiğine ve kütüphanelerin hızlı bir değişim geçirdiğine değinilerek kütüphanelerin, bilginin 

yayılmasına katkıları ile dijital uçurumun kapanmasında ve kalkınmada hayati rol oynadıkları görüşüne yer verilmektedir. 

Öğrenmenin öğrenildiği, enformasyonun bilgiye dönüştürüldüğü bir yer olarak kütüphaneler, yaşam boyu öğrenmeye dayanan 

öğrenen toplumda öğrenmeyi teşvik edecek ve öğrenme ortamı sunacaklar, öğrenme ağlarında canlılığın bir etkeni, bilginin 

toplumsal dolaşımının direği olarak varlıklarını sürdüreceklerdir (Aslan, 2009, s. 171). 

Tüm dünyada kütüphanecilerin meslek kuruluşu olan Uluslararası Kütüphaneler Birliği (International Federation of Library 

Associations, IFLA) bütün kültürlerden insanlara kendi dillerinde ve özel ihtiyaçları için her yerde bilgilenme ihtiyacının (need 

to know) karşılanması görüşünü benimsemiş ve 2009’da UNESCO tarafından da kabul edilen “Çok Kültürlü Kütüphane 

Bildirisi”ni yayınlamıştır. Bu bildiriye göre; küreselleşen dünyada her birey kütüphane ve bilgi hizmetlerinden tam ve eksiksiz 

olarak yararlanma hakkına sahiptir. Kültür ve dil gelişimine bakılmaksızın, toplumun tüm bireylerine eşit hizmet verilmelidir . 

Kütüphanelerde tüm toplulukların gereksinimini ve beklentilerini karşılayacak şekilde dil ve bilgi kaynağı çeşitliliği olmalıdır. 

Çok kültürlü topluluklara hizmet vermek üzere yetiştirilmiş ve toplumdaki kültürel çeşitliliği yansıtacak kütüphaneciler istihdam 

edilmelidir. Çok kültürlü toplumlarda kütüphane ve bilgi hizmetleri tüm kütüphane kullanıcılarının yanı sıra kültür ve dil farklılığı 

nedeniyle bilgi hizmetlerinden daha az yararlanan grupları da kapsamalıdır. Bu dezavantajlı gruplar ülkedeki azınlıklar, 

göçmenler, sığınmacılar, kısa ya da uzun süreli oturma iznine sahip yabancılar ve yerliler olarak adlandırılan topluluklardır.   

Burada çalışma özelinde ele aldığımız kütüphane türleri, halk, çocuk ve okul kütüphaneleridir.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü (KYGM) ülkemizde halk kütüphanelerinin 

tesis edilmesinden ve hizmetlerinden sorumlu en üst kurumdur. Halk kütüphaneleri, din, dil ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, 

her yaş ve meslekten okura ücretsiz hizmet vererek, onların kültürel ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür (Baysal, 1987, s. 220). 

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün misyonu; kültür mirasımızın gelecek nesillere aktarılması, benimsetilmesi ve 

bilgiye ulaşımın yaygınlaştırılması doğrultusunda kültür ve fikir ürünlerini derlemek, koruma altına almak ve toplumun hizmetine 

sunmak, milli kültürümüzün gelişmesi ve uluslararası alanda tanınmasını sağlamak amacıyla edebiyat, fikir ve sanat eserlerini 

kamu yararı gözeterek yayımlamak ve yayımlatmaktır. Vizyonu, kütüphaneler aracılığıyla bilgi toplumuna ulaşma yolunda bilgiyi , 

kültürü ve sanatı hayatın merkezine taşımak; çağdaş yayıncılık ilkeleri doğrultusunda üretilen fikir ve sanat eserleri ile ulusal ve 

evrensel kültüre katkıda bulunmaktır. Ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan KYGM halk 

kütüphanelerinin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur. Bu kurumun hazırladığı Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği’ne 

göre halk kütüphaneleri aşağıda belirtilen işlevleri yerine getirir: 

- Halkın bilgi edinme ihtiyacını karşılamak, 

- Kişisel gelişim ve yaşam boyu öğrenme çalışmalarına destek olmak, 

- Çocuklarda ve bölge halkında okuma kültürü ve kütüphane kullanma alışkanlığı oluşturmak, 

- Bireylerin bilgi okur-yazarlığı becerisi kazanmasını ve bu beceriyi geliştirmesini sağlamak, 

- Her türlü eğitim faaliyetlerini desteklemek, 

- Gençlerin ve çocukların zihinsel yaratıcılıklarını geliştirmelerini desteklemek, 

- Toplumun kültürel ve sosyo-ekonomik kalkınmasını desteklemek, 

- Toplumda bilime sanata ve kültürel mirasa karşı duyarlılık oluşturmak, 

- Sözlü yerel kültür mirasının korunmasını, toplanmasını, düzenlenmesini desteklemek, 

- Kültürler arası diyaloğun geliştirilmesine katkı sağlamaktır (Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği, mad. 6, 2012).  

Göçmenlerin içine dahil oldukları topluma, çocuklar özelinde eğitime entegrasyonunda okul kitaplıkları da önemli bir işleve 

sahiptir. Eğitimlerine devam eden göçmen çocukların gittikleri okulların kütüphanelerini kullanmalarını sağlamak Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın ele alması gereken öncelikli konularının başında gelmektedir. MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği’ne (2001),  

göre öğrencilerin bilimsel düşünen demokratik davranışlara sahip okuma alışkanlığı kazanmış öğrenmeye araştırmaya ve yeni 

teknolojileri kullanmaya istekli, hak görev ve sorumluluklarının bilincinde çağın gereklerini yerine getirebilecek şekilde 

yetişmelerine ve yararlanmalarına yardımcı olmak için okul kütüphaneleri kurulmaktadır. Yönetmeliğin 10. maddesine göre,  

(Değişik:RG-27/07/2006-26241) Okul kütüphanelerinde bulundurulacak kaynaklardan basılı olanlar,   her tür eğitici ve öğretici 

kitap, dergi, broşür, poster, kupür ve resimlerden, oluşur. Teknolojik kaynaklar, teknolojik gelişmeler göz önünde 

bulundurularak, her tür eğitici ve öğretici bilişim teknolojisine yönelik CD, DVD ile film, video kaset, plak, ses kaseti ve 

elektronik ortam içerisindeki araç ve gereçten oluşur. 
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Türk eğitim sisteminde öğrenme büyük oranda okumaya dayanmaktadır. Okumanın bu denli önemli olduğu bir eğitim 

sisteminde ders kitabının olduğu gibi, okul kitaplıklarında yer alması gereken çeşitli materyallerin de büyük önemi vardır. Başaran, 

genel olarak bir okulda 3 tür kitaplığın olması gerektiğini söylemiştir. 

1. Okul kitaplığı 

2. Sınıf kitaplığı 

3. İş görenler için başvuru kitaplığı ( Başaran, 1996, s. 145). 

Okul kitaplıklarının koleksiyonlarının göçmen çocukların ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde geliştirmesi, onların topluma 

değer katan bireyler haline gelmesine yardımcı olacaktır. Bu çocukların kendi dillerinde yazılmış ve derslerine yardımcı olacak 

kitapların yanı sıra göçmenlerin ana dilleri ile Türkçe karşılaştırmalı kitapların ve onlara okuma alışkanlığı kazandıracak hikaye, 

şiir, roman gibi edebi türde kitapların da kütüphane dermesinde bulunması gerekmektedir. Bu kitaplar yardımıyla göçmen 

çocukların dil ve iletişim sorununu aşarak çevreleriyle sağlıklı ilişkiler kurmaları sağlanabilir ve eğitimlerinde başarılı olarak 

topluma faydalı bireyler olmalarının yolu açılabilir ( Sümbül, 2017). 

Modern kütüphaneciliğin uzunca bir zamandan beri en önemli başlıklarından biri de kapsayıcılıktır. Genelde bunun anlamı, 

kapsayıcılığın ilk adımı olarak nitelendirilebilen kütüphanenin herkese kucak açması ve dermede çok dilli kaynakların da 

bulundurulmasıdır. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı kütüphane istatistiklerine göre; Türkiye genelinde, 2018 yılında, 1 milli kütüphane, 

1 162 halk kütüphanesi, 598 üniversite kütüphanesi ve 29 bin 690 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere, 

toplam 31 bin 451 kütüphane bulunuyor.  TÜİK Kültür istatistikleri 2018 verilerine bakıldığında, halk kütüphanesi kitap sayısı, 

19.966.573 tür. Bu kaynakların ne kadarının göçmen çocuklara hizmet verdiği yönünde istatistiki bir veriye ulaşılamamıştır. Halk 

kütüphanesi kullanıcı sayısı, 28.242.986’ dır. Bu kişilerden ne kadarını göçmen kullanıcılar oluşturmaktadır. Bu verilere de 

ulaşılamamıştır.  

TÜİK kütüphane istatistikleri, 2018’ e göre resmi okul, özel okul ve özel kurs kütüphanelerini kapsayan örgün ve yaygın eğitim 

kütüphanelerinin sayısı, 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 12,4 artarak 29 bin 690 olmuştur. Örgün ve yaygın eğitim 

kütüphanelerindeki kitap sayısı, 2018 yılında, 2017 yılına göre yüzde 13,3 artarak 30 milyon 263 bin 384 olmuştur. Okul 

kütüphanelerinde de gerek koleksiyon türü gerekse kullanıcı niteliği açısından ne kadarı göçmen çocuklara hitap eder şekildedir, 

bu verilere ulaşılamamaktadır. 

Mülteci ve sığınmacıların toplumla bütünleşmesi açısından kütüphanelerin katkısı incelendiğinde en etkin olan ülke,  Almanya 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bu anlamda kütüphaneler düzenledikleri dil kursları, bilgilendirici kaynaklar, resimli kitaplar ve 

çocuk kitaplarıyla insanların yeni yurtlarına alışmasına ve uyum sağlamasına yardımcı olmaya çalışılmaktadır. 

Entegrasyon ancak yeni yurttaşların yerli halk tarafından kabulünün teşvik edildiği yerlerde başarılı olmaktadır. "Kütüphaneler, 

sosyal dayanışmayı güçlendirmeye çok müsait kurumlar," diyor, New York'taki kütüphanelerin sürdürülebilirliğinden sorumlu 

koordinatör, Rebecca Smith Aldrich Goethe-Institut'la söyleşisinde sözlerine şöyle devam ediyor: "Kütüphaneler insanları bir araya 

getirebilir ve komşuların çok kültürlülüğü kabul etmesini ve önemsemesini sağlayabilir. Bütün bunlar, bütçeleri düşürülen ve artan dijitalleşme 

nedeniyle baskı altında olan kütüphanelerin kolayca üstesinden gelebileceği görevler değil. Fakat harcanan emeğe değeceğine dair pek çok emare var. 

Anketlere göre, halk kütüphanelerinin güncel, kişisel faydaları bir yana, keşif, yaratıcılık ve buluşma yerleri olarak gelecekte de varlıklarını 

sürdürmeleri önemli. Dolayısıyla, bu muhterem kurumlar, toplum için vazgeçilmez kurumlara dönüşebilir” şeklinde düşüncesini söyleşisinde 

dile getirmiştir (Lazaroviç, 2018 ). 

Göçmenler için kütüphane hizmetleri batılı ülkelerde örnekleri olan ve genellikle yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının 

öncülük ettiği çalışmalar ile yürütülen destekleyici kültürel hizmetlerin başında yer almaktadır. 

Almanya’daki kütüphaneler yeni gelen mültecilerin hayatını kolaylaştırmak için çeşitli hizmetler sunmaktadır. Almanya’nın pek 

çok eyaletinde “Leipzig’e Varış”, “Birisi Yollarda”, “Yabancılığı Aşmak”, “Almaca Diyalog”, “Açık Kollarla” başlığı altında özel 

hizmetler sunarak mülteci ve sığınmacıların ülkeye alışmasını kolaylaştırmak isteyen kütüphanelerin sayısı giderek artmaktadır. 

Bu kütüphaneler genellikle yurttaş inisiyatifleriyle birlikte çalışmaktadır. Kütüphaneler öncelikle materyal danışmanlığı sunsalar 

da, mültecilerin kütüphanelerde insanlarla karşılaşmalarına, iletişim kurmalarına ve yeni ortamlarını tanımalarına da katkıda 

bulunmaktadır. Köln’deki kütüphaneler mülteci çocuklarla okul sonrasında ilgilenecek gönüllüler için rehberlik programı 

sunmaktadır. Mültecilere kucak açma girişimi çerçevesinde aileler için rehberlik örgütleyen şehir kütüphaneleri de vardır. 

Leipzig’deki şehir kütüphanesi “Leipzig’e Varış” başlığı altında mülteci ve sığınmacılara yol gösterecek rehberlere eğitim 

vermektedir. Magdeburg Şehir Kütüphanesi’nin “Birisi Yollarda” adlı yaratıcı projesinde mülteci çocuklarına yaşadıklarını 

anlatma ve memleketlerini tanıtma fırsatı sunulmuştur. Münih’teki Uluslararası Gençlik Kütüphanesi “Yabancılığı Aşmak” 

adındaki gençlik atölyesiyle Alman gençlerin ve mülteci ya da sığınmacıların bir araya gelerek yaratıcı bir paylaşımda 

bulunmalarına olanak sağlamıştır (Detlefs, 2015).  

Ülkemizde henüz yeni yeni fark edilen bu ihtiyacın çözümüne yönelik kapsamlı çalışmalar bulunmamaktadır. Türkiye’de bulunan 

ve sayıları dört milyona yaklaşan göçmenlerin büyük bir kısmının kamp dışında ve özellikle büyük şehirlerde yaşadığı gerçeği 

göz önüne alındığında, göçmenlerle ilgili geliştirilecek hizmet politikaları ve stratejik planlamaların arasına kütüphane ve bilgi 
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hizmetlerinin de dâhil edilmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda yapılacak öncelikli işlerden biri, mevcut 

kütüphanelerin mekân ve personel uygunluğuna göre kendi bünyeleri içinde göçmenlere yönelik koleksiyon ve hizmet birimi 

oluşturması ya da göçmen nüfusun ağırlıklı olarak yaşadığı bölgelerde çocuk ve gençlere yönelik şube kütüphaneleri açmak 

olmalıdır. Mevcut binalarda gerekli donanımın hazırlanması, kültürel farkındalık konusunda duyarlı, iletişimi güçlü, göçmenlerin 

dillerini bilen, nitelikli personelin görevlendirilmesi sunulacak hizmetlerin kaliteli ve başarılı olmasını sağlayacaktır. Bu hizmetler 

ile hem çocuk ve gençler başta olmak üzere göçmenlerin eğitim, öğretim, okuma ve kültürel faaliyetlerine destek verilmiş olacak 

hem de kütüphanelerde düzenlenecek etkinliklerle, mültecilere beceri ve motivasyon kazandırılacaktır. Kurulacak ya da 

koleksiyonları zenginleştirilerek oluşturulacak çok kültürlü kütüphaneler, göçmenler ile yerli halk arasında tanışma, kaynaşma ve 

kültürel bir etkileşim platformu olma işlevi görecektir. Bu çalışmalar, göçmenlerin bilgiye sahip olması, bilgiyi kullanıp yeni bilgi 

üretmesine olduğu kadar yerel kültüre de büyük katkı sağlayacaktır. Kurulacak ya da zenginleştirilecek kütüphaneler için 

yapılması gerekli öncelikli işlerden biri stratejik bir plan hazırlamak ve bir hizmet politikası oluşturmaktır. Bu aşamada kullanıcı 

profiline uygun ve kültürel çeşitliliğe yönelik olarak geliştirilecek hizmetler, amaçlar, hedefler tanımlanmalıdır. Bu çalışmalar 

kapsamlı bir saha araştırması ile desteklenmelidir. Ülkemizde halk kütüphaneleri, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 

Müdürlüğü’ne  (KYGM) bağlı olarak hizmet vermektedir. KYGM, göçmenlere yönelik kütüphaneler kurma ve bilgi hizmeti 

verme işini öncelikli hizmetleri kapsamında değerlendirmelidir. Bunun yanı sıra yerel yönetimlerin son yıllarda kütüphane 

hizmetleri ile ön plana çıktığı bilinmektedir. Yerel yönetimlerin ve belediyelerin özellikle göçmen yerleşimcilerin yoğun olduğu 

yerlerde kütüphane kurmalarına gerekli desteğin verilmesi ve bu uygulamaların ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kurumlar ve 

hedef kitle ile işbirlikleri yapılarak teşvik edilmesi gerekmektedir. Ülkemizdeki göçmenlerin sayısal miktarı ile yaş, cinsiyet, eğitim, 

meslek vb. bilgilerinin sağlıklı bir şekilde tespit edilerek kayıt altına alınması gerekmektedir. İlgili resmi kurumların öze llikle 

barınma imkânından yoksun ve eğitimine devam edemeyen çocuklar için eğitim ve bilgi merkezlerine erişim imkânı sağlamaları 

ve il yönetimleri nezdinde okul çağındaki çocukların barınma ve okula devam durumlarını takip eden birimler oluşturmaları 

gerekmektedir. Göçmenlere yönelik psikolojik destek, rehberlik ve danışma hizmeti verecek birimlerin hayata geçirilmesi 

gerekmektedir. Özellikle ebeveynlik programı ile ailelere, çocuklarının duygusal ve davranışsal sıkıntılarını yönetebilmek ve daha 

destekleyici davranabilmek üzere gereken beceriler kazandırılmalıdır. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün başta 

Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer resmi kurumlar ile işbirliği yapması ve göçmen çocukların bilgiye erişimi konusunda 

önlemler alması gerekmektedir. Göçmenlerin eğitim gördüğü başta geçici eğitim merkezleri olmak üzere diğer kurumların her 

türlü altyapı ve mevcut fiziki durumları iyileştirilmeli ve bu eğitim merkezlerinde kütüphaneler kurulmalıdır. Kurulacak 

kütüphaneler, bilgi ve kaynak arama gibi temel kütüphane işlevlerinin yanı sıra gündelik yaşamla ilgili konularda hizmet 

verebilmelidir. Halk, çocuk ve okul kütüphanelerinin derme geliştirme ve hizmet politikalarının ülkedeki göçmenlere hizmet 

verebilecek şekilde dönüştürülmesi gerekmektedir. Ayrıca göçmenlere yönelik kütüphaneler ve bilgi merkezleri kurularak 

göçmenlerin buralara gitmesini teşvik edecek hizmet anlayışının geliştirilmesi gerekmektedir. Göçmenler için kurulacak 

kütüphanelerin göçmen nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yer almasına özen gösterilmelidir. Ülkemizdeki göçmenler, genellikle 

Arap ülkelerinden gelmektedir. Bu nedenle kurulacak kütüphanelerin koleksiyonlarında ağırlıklı olarak Arapça ve Türkçe 

yayınlara yer verilmeli, ihtiyaca ve kullanıcı profiline uygun olarak diğer dillerde yayınlarla da desteklenmelidir. Göçmenlere 

kütüphane kullanımı ve bilgi okuryazarlığı gibi eğitimler verilmelidir. Kütüphanede şehrin ve ülke kültürünün tanıtılması için 

rehberlik hizmetleri sunulmalı, yapılacak kültürel gezilerle bu tanıtımlar pekiştirilmelidir. Kütüphanede mültecilere yönelik  

seminerler, sergiler, şiir geceleri gibi kültürel ortamlar hazırlanarak mülteci çocuk ve gençlerine destek verilmelidir. 12-18 yaş 

arası çocuk ve gençlere yönelik başka kültürden akranları ile tanışma ve sosyalleşme programları düzenlenmelidir. Göçmenlere 

yönelik programlarda onların kültürel zenginliğini yaşatacak ve bu zenginlikten yararlanmayı sağlayacak anlayışın geliştirilmesi 

gerekir. Buna bağlı olarak yapılacak etkinliklerde mültecilere yaşadıklarını anlatma ve ülkelerini tanıtma fırsatı sunulmalı, bu anlatı 

faaliyetleri ile savaş, göç ve şiddetin travmatik etkileri yok edilmeye çalışılmalıdır. Türkçe öğrenmek isteyen çocuk ve gençler, 

kütüphane koleksiyonundaki dil kitaplarından ve kütüphanenin imkânlarına göre online olarak dil öğrenme hizmetlerinden 

yararlanmalıdır. Göçmenlerin Türkçe öğrenmelerinin sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda müfredat geliştirmesi 

gerekmektedir. Ayrıca göçmenler hakkında yapılacak çalışmalar teşvik edilmeli ve Türkçe yayın yapacak göçmen araştırmacıların 

desteklenmesine yönelik adımlar atılmalıdır. Okuyucu yaş guruplarına uygun etkinlikler düzenlenmesi (çocuk ve gençler için 

oyun, kitap okuma, resim yapma ve müzik aktiviteleri, kadınlar için el becerileri kursları vb.) gerekmektedir. Göçmenler içinden 

üstün zekâlı ve özel yetenek sahibi olanların tespit edilerek bunlara özel eğitim verilmesi gerekmektedir. Göçmenlere yönelik 

yapılması gereken daha pek çok düzenleme vardır. Türkiye Cumhuriyeti çok katmanlı ulusal yapısı ve medeniyet tarihi ile çok 

kültürlü bir eğitim anlayışını ve farklı ırklara mensup göçmenleri bilgi üretimine dâhil edecek politikaları kolayca hayata 

geçirebilecek devlet birikimine sahiptir. İlgili mercilerin göçmenler konusunda çok kültürlü anlayışı benimseyen bir yaklaşımla 

eğitim-öğretim kadrolarını takviye etmeleri ve bilgi merkezlerini düzenlemeleri gerekmektedir. Uzun yıllar ülkemizde yaşayacağı 

öngörülen göçmenlerin ülkemiz toplumuyla uyum içinde yaşamasını sağlayacak ve onları ülkemiz bilgi üretimine dâhil etmeye 

yönelik adımlar atılması ancak eğitim ve bilgi merkezlerinin yardımıyla mümkün olacaktır. Eğitim kurumlarımızda ve bilgi 

merkezlerimizde hayata geçirilecek çok kültürlü yaklaşım, toplumsal hayatımıza yansıyacak ve sağlıklı toplumsal ilişkiler yanında 

kültürünü yaşatan, bilgi üreten ve bulunduğu ülkeye değer katan göçmenlerin sayısını arttıracaktır (Sümbül, 2017).  
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5. Sonuç  

Toplumsal bütünleşme ve birlikte yaşama kültürünü üretme açısından devletin ve toplumsal kurumların en önemli amacı, her 

türlü ayrıştırıcı/farklılaştırıcı unsura rağmen toplumsal çeşitliliği korumak, farklılıkların ortak zeminine dayalı bir payda yaratarak 

çeşitli ihtilafları ve insan doğasından gelen olumsuz eğilimleri dayanılabilir seviyede tutarak bireylerdeki birlikte yaşama isteğini 

sürekli kılmaktır. İnsanlık ülküsü ve farklılıkların ortak paydasını öne çıkaran değerlere dayalı bir kültür yaratmak, insanın daha 

mutlu yaşayacağı bir toplumsal ortam hazırlamaktır. Bu ihtiyacı karşılayan önemli toplumsal kurumlardan biri de eğitim 

kurumlarıdır. Bireylerde ve sosyal gruplarda birlikte yaşama isteğini arttırma her toplumda eğitim kurumlarından beklenen 

önemli bir görevdir (Özpolat, 2009, s.128). 

Bu bağlamda, bu çalışmada, eğitim kurumlarından biri olan kütüphanelerin göçmen çocukların eğitime uyum sağlamalarındaki 

etkisi incelenmiştir. Özellikle halk, çocuk ve okul kütüphanelerine vurgu yapılmıştır.  

Kütüphaneler halkın bilgi ihtiyacını gidermenin yanında kültürlerarası diyaloğun geliştirilmesine katkı sağlamakla da yükümlüdür. 

Bu bağlamda kütüphanelerin, göçmenlerin topluma entegrasyonuna katkı sağlayacak kurumların başında geldiği söylenebilir. 

Halk, çocuk ve okul kütüphanelerinin, özellikle de halk kütüphanelerinin göçmenleri kapsayacak şekilde koleksiyonlarını 

geliştirmesi ve bu yönde politikalar üretmesi toplumumuzda göçmen algısını değiştirerek, daha iyi sosyal ilişkiler kurulmasına 

zemin hazırlayabilir. Kütüphanelerin yanında, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler de bu bağlamda bilgi hizmetlerini 

geliştirmelidirler. Etkinlik ve politikalarına göçmenleri de dahil etmelidirler. 

Okuyucu hizmetleri her kesimi kapsayacak şekilde verilmelidir. Göçmenlerin ve göç ettikleri yerlerde bulunan halkın uyumlarının 

sağlanması için ortak sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenmelidir. Özellikle göçmenlerin bulundukları şehirlerin tanıtımları 

yapılmalı, bölgeye ait sosyal ve kültürel zenginlikler tanıtılmalı ve göçmenlerin uyum sürecini daha kolay geçirmeleri 

sağlanmalıdır.  

 Son dönemlerde yerel yönetimlerin okuma araştırma ve etüt hizmetlerine katkı sağlamak amacıyla kütüphane, bilgi evi, kitap 

kafe, okuma salonu, akademi gibi farklı isimlerle bilgi faaliyetlerine destek oldukları görülmektedir (Sümbül ve Aydın, 2017). Bu 

faaliyetler doğrultusunda oluşturulacak merkezlerde göçmen çocuklar da göz önünde bulundurularak hizmet politikaları 

belirlenmelidir. 

Eğitimine devam edemeyen göçmen çocukların bilgi merkezlerine erişimleri yerel yönetimler ve benzer kurumların desteğiyle 

aktif bir şekilde sağlanmalıdır. Göçmenlere yönelik rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri verilmelidir.  

Okul kitaplıklarının koleksiyonları göçmen çocuklara yönelik de olmalı, kendi dillerinde koleksiyonlara da yer verilmelidir. 

Göçmenlere, kütüphane oryantasyon eğitimi verilmelidir. Okuyucu yaş gruplarına göre okul, çocuk kütüphaneleri ya da halk 

kütüphanelerini aktif kullanmaya yönelik eğitimler verilmelidir.  

Eğitim sistemimiz, göçmenlere yönelik çok kültürlü bir eğitim ve öğretim anlayışını hayata geçirmek zorundadır. Bu anlayış hem 

birliği, hem de farklılıkları kabul etmeyi ve bunlar arasında kabul edilebilir bir ilişki kurarak uyum içinde yaşayabilmeyi 

gerektirmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yaşanan gelişmeler ve bilginin yayılım hızındaki artış insanlar arasında 

etkileşimi artırmakta ve bu durum birey-devlet ilişkisini yeniden şekillendirmektedir. Bu ilişki, bireylerin kamu kuruluşlarından 

beklentilerinde önemli değişimler yaşanmasına sebep olmaktadır. Beklentilerdeki hızlı değişim ve artan çeşitlilik kamu 

politikalarının oluşumunda ve hizmete sunulmasında farklı yöntemlerin kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Özellikle, bilgi 

politikalarının oluşturulması katılımcılığı ön plana çıkararak bireylerin taleplerine duyarlı etkili ve planlı hizmet sunumu sağlamak 

üzere kurgulamalı ve ülkedeki bütün bireyleri kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır. Göçmenlerin ve özellikle çocukların dünyanın 

kayıp nesli olmaması için sosyal hayata entegrasyonlarının sağlanması gerekmektedir. Topluma uyum sağlamanın ilk 

basamağında eğitim ve kültürel kaynaşma gelmektedir. Göçmenlerin başta eğitim olmak üzere sosyal ve kültürel faaliyetlerini 

gerçekleştirmelerine yardımcı olacak bilgi ve teknolojik donanımlara katkı sağlayacak kütüphaneler kurmak ve mevcut 

kütüphanelerde göçmen kullanıcılar için alanlar açarak kütüphane merkezli faaliyetlerle uyum süreçlerine yardımcı olacak 

politikalar geliştirilmesi gerekmektedir (Sümbül, 2017, s.55). 

Okullarda göçmen çocuklarla beraber, tüm çocukların olumlu eğitsel deneyimler yaşadığı ortamlar oluşturmak için yetkililerin 

okulların yetersiz olduğu alanlarda okulları desteklemesi, okul yönetimlerinin de mevcut insan, finansal ve materyal kaynakları 

işlevsel bir şekilde kullanması gerekmektedir (Sakız, 2016, s.77). Göçmen çocukların erişimlerinin mümkün olamadığı 

durumlarda gezici kütüphaneler aracılığıyla hizmet verilmelidir. Kütüphaneler bilgi merkezi olmanın ötesine geçerek, sosyal 

yaşam alanı haline getirilerek, çok kültürlülüğü ve sosyal kaynaşmayı sağlamada önemli bir işlevi yerine getirecektir.  

Çocuk kütüphanelerinin yanı sıra okul kütüphanelerinin açılması, nitelikli personel çalıştırılması için paydaş bakanlıklarla işbirliği 

ile hayata geçirilmelidir. Çocuk kütüphaneciliği ile eş çalışmalar yapan okul kütüphanecilerinin deneyimlerinden faydalanacak  

işbirliklerine gidilmelidir. Çocuk kütüphaneciliğinin gelişmesi için konu uzmanları ile, kütüphanecilik mesleği STK’ları ile, çocuk 

yayıncıları, çocuk kitabı yazarları, çizerleri ve çevirmenleri işbirliği ile ortak çalıştaylar, projeler hayata geçirilmelidir (İleri, 2017).  

Bilgi ve teknoloji toplumunun gereklerine göre değerlendirildiğinde halk kütüphanelerinde  sayı olarak çok az bir artış 

gözlenmiştir. Bu bağlamda, sayı arttırılmalı, kültürel faaliyetler çeşitlendirilmeli, göçmenlerin de aktif katılımlarının sağlanacağı 

sosyal, kültürel faaliyetler düzenlenmelidir. Bunların sonuçları da istatistiksel verilere dahil edilmelidir.   
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Uyum/entegrasyon süreçleri göçü, kalkınma için bir imkana, toplumda, kültürde, ekonomide çeşitlilik için avantaja 

dönüştürebilir. Uyum için ayrımcılık ve dışlamaya ilişkin yasal tedbirlerin alınması ve göçmenlerin de yaşadıkları toplumun dilini 

ve kurallarını öğrenmeleri önemli adımlardır. Sosyal uyum, hukuksal uyum, eğitim, ekonomi ve sağlık gibi alanlarda uyum, işgücü 

piyasasına erişim, vatandaşlığa kabul uyumun farklı basamakları olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde de uyum açısından her 

bir aşamaya ait politikalar üretilmektedir. Uyum stratejilerinin (2018-2023) planlanması için Göç Politikaları Kurulu bünyesinde 

çalışmalar yapılmaktadır. Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin eğitime erişimin kolaylaştırılması ve destek verilmesi, okulların 

kapasitesinin arttırılması, dil eğitimine önem verilmesi, göçmenlerin topluma uyumunu kolaylaştıracak, karşılıklılık esaslı 

çalışmalara devam edilmesi ve ailelerin, çocukların eğitim süreçleri içine dâhil edilmesi sosyal mesafeyi azaltacak, uyumu 

arttıracaktır (TBMM, 2018).  

Hangi etnik köken ve alt kültüre mensup olunursa olunsun bütün tarafların sağduyulu olmaları son derece önemlidir. Birliğe, 

bütünlüğe ve birlikte yaşama iradesine zarar verecek tüm yaklaşımlardan kaçınılması gerekmektedir.   
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KUTULAMA PROBLEMİ İÇİN BİR İYİLEŞTİRİLMİŞ GENETİK ALGORİTMA ÖNERİSİ 

Osman PALA1 

 

Özet 

Kutulama problemi üzerinde çokça çalışılan önemli bir optimizasyon problemidir. Problem gerçek hayatta lojistik, stoklama ve 

yer tahsisi konularında firmaların karşına çıkmaktadır. Problemin np-zor olması nedeniyle çözümünde optimum değere oldukça 

yakın sonuçlar üretebilen sezgisel algoritmalardan sıklıkla faydalanılmaktadır. Sezgisel algoritmaların en popülerlerinden bir 

tanesi ise Genetik Algoritma’dır. Genetik Algoritmalar üzerinde uğraşılan problem türüne kolay adapte olabilen stokastik 

yaklaşımlardır. Öte yandan çoğunlukla Genetik Algoritma’nın daha iyi sonuçlar üretmesi için üzerinde modifikasyonlar yapılması 

gerekmektedir. Çalışma kapsamında kutulama problemine özgü, çözümü kademeli iyileştiren bir İyileştirilmiş Genetik Algoritma 

önerilmiştir. Literatürden alınan test problemi üzerinde önerilen yöntem ve klasik Genetik Algoritma karşılaştırılmıştır. Sonuçlar 

değerlendirildiğinde önerilen yöntemin performansının etkili olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Kutulama Problemi, Genetik Algoritma, Melez Yöntemler. 

Jel Kodları  : C61. 

 

A PROPOSAL OF IMPROVED GENETIC ALGORITHM FOR BIN PACKING PROBLEM 

Abstract 

Bin Packing is an important optimization problem that has been studied extensively. The problem arises in real life in terms of 

logistics, stocking and space allocation. Since the problem is np-difficult, heuristic algorithms, which can produce results very 

close to the optimum value, are frequently used. One of the most popular heuristic algorithms is Genetic Algorithm. Genetic 

Algorithms are stochastic approaches that can easily adapt to the type of problem being studied. On the other hand, it is often 

necessary to make modifications to the Genetic Algorithm to produce better results. Within the scope of the study, an Imporved 

Genetic Algorithm specific to the Bin Packing problem, which gradually improves the solution, is proposed. The proposed 

method and classical Genetic Algorithm were compared on the test problem taken from the literature. When the results are 

evaluated, it is observed that the performance of the proposed method is effective. 

Keywords  : Bin Packing Problem, Genetic Algorithm, Hibrid Methods. 

Jel Codes  : C61. 

 

1. Giriş  

Globalleşme ile müşteriler dünyanın dört bir yanından istedikleri ürünleri sipariş edebilirken, üretici firmalar değişen ticaret 

koşullarında ürünlerinin artan dağıtım maliyetlerine azami özen göstermeye başlamışlardır.  Dağıtım maliyetlerinden biri olan  

paketleme problemi çoklukla firmaların ilgilendikleri önemli bir gerçek hayat problemidir. Problemin en temel hali olan ve 

üzerinden yeni matematiksel modeller üretilen şekline ise kutulama problemi adı verilmektedir (Sridhar vd., 2017: 1-2).  

Kutulama probleminde amaç belirli boyut değerlerine sahip nesnelerin ilgili boyut değerleri için belirli limitlere sahip kutulardan 

en az sayıda kutu kullanılarak kutulanmasıdır.  Bir boyutlu kutulama problemi en temel kutulama problem türü olup aynı 

zamanda da np-zor sınıfına giren bir problem türüdür. Özellikle büyük ölçekli problemlerin çözümünde sezgisel algoritmalar 

tercih edilmektedir (İnak vd., 2018: 551). 

Kutulama problemi çözümünde birçok sezgisel algoritma kullanılmıştır. Sezgisel algoritmalardan en popüleri ise Genetik 

Algoritma (GA) olup, problemin çözümünde sıklıkla faydalanılmaktadır. Kutulama probleminde GA kullanan çalışmalara 

bakıldığında;  Falkenauer (1996) gruplandırılmış GA ile kutulama problemine çözüm getirmiş ve test problemlerinde etkin 

çözümler elde etmiştir. Problemin GA ile çözümünde önemli noktanın kutular arasında etkileşim olduğunu ve buna 

odaklanılması gerektiğini ifade etmiştir. Rohlfshagen ve Bullinaria (2007) ekson karıştırmaya dayalı çaprazlama yöntemi ile 

problemin çözümünde GA’yı kullanmışlar ve oldukça etkileyici çözüm değerlerine ulaşmışlardır.  Quiroz-Castellanos vd. (2015) 

tarafından yapılan çalışmada gruplamaya dayalı GA’da kontrollü gen transferi yöntemini kullanarak daha iyi genlerin yeni 

nesillere taşınmasını sağlamışlardır. Popülasyondaki çeşitliliği devam ettirebilmek ve yerel optimumlara takılmamak için yeni 

kromozom üretim teknikleri ile süreç boyunca arama yüzeyini geniş tuttukları çalışmada etkin sonuçlar elde etmişlerdir. 

Kabasakal ve Keskin (2017) gruplamaya dayalı GA’yı kullanarak farklı tipte kutulama problemleri için kara destek sistemi 

geliştirmişler ve örnek uygulamada yaklaşımın etkinliğini ortaya koymuşlardır. Coffman vd. (2013) tarafından kutulama 

problemlerinde sezgisel algoritma kullanımına dair detaylı literatür incelemesi gerçekleştirilmiştir. 
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Çalışmada kutulama problemine özgü yerel arama stratejileri ile iyileştirilmiş bir melez GA önerilmiştir. Önerilen yaklaşım ile 

klasik GA bir test probleminde karşılaştırılarak sonuçlar değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre probleme özgü 

gerçekleştirilen yerel arama stratejileri ile desteklenen GA oldukça etkili çözümler üretmektedir. 

2. Kutulama Problemi Matematiksel Modeli 

Kutulama problemi farklı ağırlıkları bulunan n adet nesnenin n adet kutudan herhangi birine kutu kapasitesi c’yi aşmadan ve 

minimum kutu kullanılarak atanması işlemidir (Martello ve Toth, 1990: 221). 
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Eşitlik 1’de problemin amaç fonksiyonu bulunmakta olup n adet kutudan hangilerinin kullanıldığını ifade eden yi karar 

değişkeninin toplamlarının minimize edilmesi amaçlanmaktadır. Eşitlik 2’de yer alan n adet kutu kapasite kısıtı ve kısıtlar için 

aynı olan sabit kutu kapasitesi c, j. nesnenin i. kutuya atandığını ifade eden karar değişkeni xij ve nesne ağırlıkları wj dikkate 

alınarak ihlal edilmemelidir. Eşitlik 3’te her bir nesnenin bir kutuya atanma kısıt yer almaktadır. Eşitlik 4 ve 5’te ise her bir karar 

değişkeninin alabileceği değer 0 ile 1 ikili değerleri olarak ifade edilmektedir. 

3. Genetik Algoritma Modeli 

GA, canlıların nesilden nesle genlerini aktararak daha iyi yeni nesiller oluşturmasından esinlenen Holland (1975) tarafından ilk 

defa ortaya atılmıştır.  GA’da yer alan gen aktarımı için kromozom bir başka ifadeyle ebeveyn seçilimi süreci doğada var olan 

güçlü ve sağlıklı canlıların daha çok üreme şansı olgusunu taklit etmektedir. Buna göre yeni nesil çoğunlukla daha iyi bireylerden 

türetilmektedir. Çaprazlama esnasında daha yüksek uyum değerine sahip kromozomun genlerinin çoğunlukla yeni üretilen 

kromozomda bulunması canlılardaki baskın bireyin genlerinin yeni nesilde daha sık görülmesi ile eş değerdir. Öte yandan değişen 

koşullara uyabilmek veya bir adım daha iyiye gidebilmek adına canlıların çok az durumda gösterdiği değişim mutasyon operatörü 

ile GA’da kendine yer bulmuş ve bu sayede algoritma problemlerde bulunan yerel optimumları aşabilme gücüne erişmiştir.  

Çalışmada kutulama problemi için gerçekleştirilen ve kullanılan GA aktarılmıştır. Problemin uygun çözümlerini temsil eden ve 

her biri kromozom olarak adlandırılan yapıların kodlanması ve bu sayede eski kromozomlardan (ebeveynlerden) yeni 

kromozomların (çocukların) oluşumu çoğu zaman probleme özgü olmaktadır. Problemde bulunan uygun çözümlerin bir dizilim 

sunmasından ötürü aşağıdaki gibi kromozomlar çalışmada kodlanmıştır. 

Kromozom A 2 5 1 3 4 1 7 6 2 4 7 

Kromozom B 6 6 7 4 3 5 1 2 7 1 2 

Burada bulunan Kromozom A’da ilk sırada 2 rakamının bulunması 1. nesnenin 2. kutuya atandığı, ikinci sırada ise 5 rakamının 

bulunması ise 2. nesnenin 5. kutuya atandığı ve son olarak dokuzuncu sırada 2 rakamının bulunması 9. nesnenin 2. kutuya 

atandığı anlamına gelmektedir. Kısaca nesneler 1’den 11’e kadar sabit olarak dizilimdeyken kutular karışık sırada boş yerlere  

yerleşmektedir. Kromozom A ve B’de görüleceği üzere 11 nesne ve 7 kutu tanımlanmıştır. 

Problemin başlangıcında kromozomlardan oluşacak bir popülasyona ihtiyaç vardır. Başlangıç popülasyonundan yola çıkılarak 

çözüme ulaşacağı için başlangıç popülasyonunun oluşturulması ve büyüklüğü önemlidir. Çalışmada popülasyon oluşumunda 

uniform dağılışa göre nesneler kutulara rassal olarak atanırken Popülasyon Büyüklüğü (PB) ise denemeler sonucunda problemde 

yer alan nesne sayısının 6’da biri olarak algoritmalarda kullanılmıştır. Yeni üretilen kromozomların veya başlangıç 

popülasyonlarının uygunluk değerleri ise Eşitlik 1 ile hesaplanmaktadır. Başlangıç popülasyonunda kısıtlara uymayan çözümler 

popülasyona dahil edilmemektedir. 
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GA’da önemli bir kavram olan elitizm, önceki nesillerdeki iyi sonuçlardan faydalanmayı garanti altına almaktadır. Çalışmada 

Elitizm Oranı (EO) olarak %20 kullanılmıştır. Bu durumda popülasyondaki bir önceki nesilde en iyi çözüm değerine sahip ilk 

%20’de bulunan kromozomlar değişmeden bir sonraki nesile aktarılmaktadır.  

GA’da hangi ebeveynlerden yeni çocuklar üretileceğinin seçimi de farklı yollarla yapılabilmektedir. Bunlardan birisi ise çalışmada 

da kullanılan rulet tekerleği seçim yöntemidir. Bu yöntemde çözüm değerlerinin iyiliği oranında kromozomların ebeveyn olma 

şansı artmaktadır. 

GA’da popülasyona rassal olarak yeni birey katılması göç kavramı ile açıklanmaktadır. Çalışmada seçim sonrası her iki kromozom 

da tıpa tıp aynı genlerden oluşmakta ise bunlardan biri sabit tutularak ikinci kromozom göç yolu ile elde edilmiştir. Bu sayede 

popülasyon çeşitliliği sadece azaldığı durumlarda artırılmış olmakta ve göç süreci dengede tutulmaktadır. 

Seçilmiş olan kromozomlardan yeni kromozom üretilme şekline ise GA’da çaprazlama adı verilmektedir. Çalışmada Hoff vd. 

(1996) tarafından da önerilen her bir noktada ayrı ayrı çaprazlama işlemi gerçekleştirilmiştir. Kromozomlardan eşit olasılıkla gen 

aktarılmasına dayanan çaprazlama yöntemi aşağıdaki şekilde olmaktadır; 

Burada, üretilen (0,1) aralığında rassal uniform sayılara ve tekil olarak genden 0.5 olasılığa göre altı çizili genler Kromozom C’ye 

aktarılmıştır.  

Kromozom A 2 5 1 3 4 1 7 6 2 4 7 

Kromozom B 6 6 7 4 3 5 1 2 7 1 2 

Rassal Sayı 0.63 0.53 0.35 0.73 0.58 0.91 0.83 0.54 0.65 0.27 0.55 

Kromozom C 2 5 7 3 4 1 7 6 2 1 7 

Çaprazlama işleminin yapılması olasılığına ise Çaprazlama Oranı (ÇO) adı verilmektedir. Çaprazlama eğer gerçekleşmez ise 

kromozom bir sonraki nesle olduğu gibi aktarılır ve belli oranda eski neslin devamı ile önceki çözümlerdeki iyi yapılar da 

korunmuş olur. Çalışmada denemeler sonucunda ÇO için 0.9 değeri kullanılmıştır. Çalışmada çaprazlama sonucu uygun olmayan 

çözümler üretildiğinde yeni birey göç yolu ile popülasyona katılmıştır. 

Çalışmada önerilen İyileştirilmiş GA (İGA) ile 4 adımda iyileştirmeler iterasyonlar boyunca sağlanmıştır. 

Adım 1: Çaprazlama esnasında tam kapasite kullanılmış kutulardaki nesneler olduğu gibi yeni bireye aktarılmıştır.  

Adım 2: İterasyonların başlangıcından itibaren elit bireylerde bulunan ve birleştiğinde bir tek kutuyu tam olarak doldurabilecek 

kutular birleştirilmiştir. 

Adım 3: İterasyon sayısı maksimum iterasyon sayısının %25’ini geçtikten sonra elit bireylerde bulunan ve birleştiğinde bir tek 

kutuya sığabilen nesneler bir kutuda birleştirilmiştir. Başlangıçtan itibaren yapılmama nedeni yerel optimumdan kaçınmak içindir. 

Adım 4: İterasyon sayısı maksimum iterasyon sayısının %50’sini geçtikten sonra elit bireylerde en az kullanılan kutulardaki 

nesneler daha çok kullanılan kutulara yerleştirilmeye çalışılmıştır. Başlangıçtan itibaren yapılmama nedeni yerel optimumlardan 

kaçınmak içindir. 

Yerel optimumlardan sakınmayı ve farklılığı GA’da sağlayan yapı ise mutasyon operatörüdür. Mutasyonla yeni kromozomda 

değişiklik meydana getirilmektedir. Çalışmada tek noktada mutasyondan faydalanılarak iki nesnenin yeri değiştirilmiş ve 

mutasyon yapılma olasılığını ifade eden Mutasyon Oranı (MO) için 0.001 değeri kullanılmıştır. Uygun çözümlerde bozulma 

yaşanması durumunda mutasyon kabul edilmemiştir.  

Çalışmada n nesne sayısı olmak üzere onun (100/3) katı maksimum iterasyon sayısı olarak kullanılmıştır. Şekil 1’de önerilen 

yöntem olan İGA yaklaşımının genel akış şeması verilmiştir. 
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Şekil 1. İGA Genel Akış 

 

4. Uygulama 

Çalışma kapsamında önerilen yöntem İGA ve klasik GA yöntemleri Yüzgeç ve Kılıç (2018) tarafından da kullanılan test problemi 

üzerinden kıyaslanmıştır. Problem www.yarpiz.com web sitesinden temin edilmiştir. Problemde 30 adet farklı ağırlıklara sahip 

nesnelerin kapasitesi 30 birim olan kutulara en az sayıda kutu kullanılarak yerleştirilmesi amaçlanmaktadır. Problemdeki 30 adet 

nesnenin ağırlıkları her bir satırda 10 nesne olacak şekilde Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Problem Verisi 

6 3 4 6 8 7 4 7 7 5 

5 6 7 7 6 4 8 7 8 8 

2 3 4 5 6 5 5 7 7 12 

 Tablo 1’de ağırlıkların toplamı 179 birim ve bir kutunun kapasitesi 30 birim olduğu için problemde teorik olarak en az 6 kutuya 

ihtiyaç bulunmaktadır. 

Problemin çözümünde 5 farklı sezgisel yaklaşım deneyen Yüzgeç ve Kılıç (2018) ile çözümleri kıyaslayabilmek adına onların 

kullandığı popülasyon boyutu için 20 ve maksimum iterasyon sayısı için ise 1000 değerleri kullanılmıştır. 

GA ve önerilen İGA için problem ayrı ayrı 30’ar kez çözülmüştür. Sonuçlar Tablo 2’deki gibi gerçekleşmiştir. Sonuçlara 

bakıldığında GA ile en iyi değer 8 kutu olarak belirlenirken önerilen yöntem olan İGA ile problemin teorik en iyi değeri olan 6 

adet kutu sayısına ulaşılmıştır. Ayrıca İGA ile elde edilen en kötü değer 7 olup GA ile elde edilen en iyi değerden her koşulda 

daha iyi sonuç sunmaktadır. Öte yandan İGA ile Yüzgeç ve Kılıç (2018) tarafından önerilen yöntem ile bulunan ve en iyi değer 

olarak sunulan 7 kutu sayısından da daha iyi sonuç elde edilmiştir.  

Tablo 2. GA ve İGA Çözüm Sonuçları 

Yöntem Tekrar Sayısı Bulunan Kutu Sayısı Optimum Değeri Bulma Oranı 

GA 

6 8 

% 0 

12 9 

12 10 

İGA 

11 6 

% 36.667 23 7 
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Optimum değer olan 6 kutu sayısına göre nesneler kutulara Tablo 3’deki gibi yerleşmiştir. Tablo 3’e bakıldığında ‘Nesne / Kutu 

No’ sütunlarında ilgili nesnenin hangi kutuya atandığı bilgisi verilirken hemen sağındaki ‘Nesne Ağırlığı’ sütununda ise ilgili 

nesnenin ağırlık değeri bulunmaktadır. Örneğin ilk nesne 2.kutuya atanmış ve ağırlığı 6 birimdir. 2. Kutuya atanmış diğer nesneler 

ise 7, 19, 26 ve 28 iken ağırlıkları ise sırasıyla 4, 8, 5 ve 7 birimdir. Toplamda 2 numaralı kutuya 30 birim tam kapasite ile nesne 

yerleştiği görülmektedir. 

 

Tablo 3. İGA ile Elde Edilen Optimum Yerleşim 

Nesne/ 

Kutu 

No 

Nesne 

Ağırlığı 

Nesne/ 

Kutu 

No 

Nesne 

Ağırlığı 

Nesne/ 

Kutu 

No 

Nesne 

Ağırlığı 

Nesne/ 

Kutu 

No 

Nesne 

Ağırlığı 

Nesne/ 

Kutu 

No 

Nesne 

Ağırlığı 

2 6 6 3 5 4 5 6 4 8 

6 7 2 4 1 7 1 7 3 5 

5 5 3 6 1 7 3 7 1 6 

4 4 4 8 5 7 2 8 4 8 

4 2 1 3 6 4 6 5 6 6 

2 5 6 5 2 7 5 7 3 12 

5. Sonuç  

Kutulama problemi, birçok alanda ve özellikle lojistik sektöründe çeşitli türleri ile karşılaşılan önemli bir problemdir. Optimum 

çözümü ile firmalar maliyet tasarrufu gerçekleştirebilmektedir. Problemin boyutu büyüdüğünde uygun sürelerde optimuma yakın 

sonuçlar sezgisel algoritmalar ile elde edilebilmektedir. Çalışmada sezgisel yaklaşımlardan çok sık kullanılan GA ile kutulama 

problemi ele alınmıştır. GA’lar sıklıkla probleme adapte edilmektedir. Öte yandan probleme göre geliştirilen stratejiler GA’nın 

performansını da geliştirmektedir. Çalışmada probleme özgü önerilen yöntem İGA ile test probleminin çözümünde klasik GA 

yaklaşımı ve Yüzgeç ve Kılıç (2018) tarafından bulunan sonuca göre daha iyi sonuç elde edilmiştir. Gelecek çalışmalarda 

probleme özgü büyük boyutlu problemlerde de yüksek performans gösterebilecek iyileştirme stratejileri geliştirmenin ve 

optimizasyon sürecine göre öğrenen algoritma yaklaşımı ile stratejilere kendisi karar veren akıllı yaklaşımlar önermenin faydalı 

olacağı düşünülmektedir. 
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TÜRK VE ALMAN SAVUNMA SANAYİİNDE KULLANILAN YERLİ ASKERİ ARAÇLARIN 
ADLANDIRILMASINDA ESİNLENİLEN UNSURLAR 

Muhammet KOÇAK1 - Gülşen YILMAZ2  

 

Özet 

Ülkeler, özellikle karşılaştıkları tehditleri bertaraf etme ve olası saldırılarda kendilerini savunma amacıyla silahlanma yoluna 

gitmektedirler. Bu çerçevede söz konusu askeri ekipmanları kendileri üretmekte, yetersiz kalınan durumlarda ise farklı ülkelerden 

ithal etmektedirler. Askeri teçhizatların önemli unsurlarından birisi ise askeri muharebe araçlarıdır. Hava, kara ve denizde 

kullanılmakta olan bu araçlar hem saldırı, hem savunma hem de lojistik amaçlarla kullanılmaktadır. 

Avrupa’nın en önemli sanayi ülkesi olan Almanya, savunma sanayi alanında birçok aracı kendisi üretmekte ve ihraç etmektedir. 

Türk savunma sanayisi ise çeşitli millî şirketler aracılığıyla son yıllarda üretmiş olduğu yerli ve milli askeri teçhizatlarla ön plana 

çıkmaktadır.  

Üretilmekte olan bu yerli askeri teçhizatlara her iki ülkede verilmekte olan isimler bu çalışmanın ana unsurunu oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada T.C. Savunma Sanayi Başkanlığının web sayfasından ve Alman Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr) yayınlamış 

olduğu bir  kitaptan elde edilen veriler uyarınca her iki ülkede üretilmekte olan hava, kara ve deniz araçlarının isimleri tespit 

edilecek, söz konusu isimler açıklanacak ve bu isimlerin kullanılmasında esinlenilen unsurlar belirlenecektir. Türkiye tarafında 

henüz proje aşamasında olup prototipi üretilen ve seri üretimi devam eden/edecek olan araçlar esas alınacaktır. Betimsel 

yöntemin kullanılacağı araştırmada böylelikle her iki ülkenin üretmiş/üretmekte olduğu askeri araçlara verilen isimlerde hangi 

unsurlardan esinlenildiği, nelerin ön plana çıktığı tespit edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Ad Verme, Türk Ordusu, Alman Ordusu 

Jel Kodları  : Z000 

 

1. Giriş  

Geçmişten günümüze orduların harp yönetimi ve stratejisinde askeri teçhizat ve silahlar önemli bir rol oynamaktadır. Milattan 

öncesinde kullanılmaya başlanan örme zırhlar ve okçuluktan başlayarak, günümüze kadar gelişen ve teknoloji ile birlikte 

yenilenen uçan lazer silahlar ve uçangözlerin (drone) askeri terminolojideki yerini alması bu duruma verilebilecek örneklerden 

birisidir. Üretilen her yeni silah yeni bir isimle piyasaya sürülmektedir. Özellikle yerli üretimlerde ise bu isimler özenle seçilmekte 

ve özelliklerine göre belli hayvan, nesne veya şahsiyetlerle özdeşleştirilerek kamuoyuna tanıtılmaktadır. Son yıllarda yerli savunma 

sanayiinde büyük atılımlar yapan Türkiye ile Avrupa’nın en büyük savunma sanayisine sahip ülkelerden olan Almanya’nın 

üretmiş oldukları hava, kara ve deniz araçlarına verdikleri isimlerde nelerden esinlendikleri sorunusun cevabının aranacağı 

araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden Doküman İnceleme Yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda Türkiye’de savunma 

sanayiine değinilecek ve prototipleri üretilip seri üretime geçen/geçilecek olan kara, deniz ve hava araçlarının adları ve esinlenilen 

unsurlar belirtilecektir. Aynı uygulama kapsamında Alman savunma sanayiinin de kısa tarihine değinilden sonra Almanya’da 

üretilen kara, hava ve deniz araçlarının adları ve ad vermede esinlenilen unsurlar belirlendikten sonra ilgili isimler karşılaştırılacak, 

benzerlikler ve farklılıklar tespit edilip, ad vermede nelerden esinlenildiği ortaya çıkarılacak ve bir sonuca varılacaktır. Söz konusu 

askeri araçların isimlendirilmesi ile ilgili Türk ve Alman Silahlı Kuvvetlerinin bu alandaki envanterini incelemeden önce; Türkiye 

ve Almanya’da gelişen Savunma Sanayiinin kısa özetinin derlenmesi faydalı olacaktır. 

2. Türkiye’de Savunma Sanayiinin Kısa Tarihi 

Dünyada gelişen her alandaki değişim ve yenilikler ile birlikte Türkiye’de de savunma sanayi gelişmek durumunda kalmıştır. 

Mevcut küresel düzen içinde modernleşme ve savunma için gerekli ihtiyaçların giderilmesi büyük önem arz etmektedir. Çünkü 

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibi: “İlmi araçlara sahip olmayan bir ordu ile ilmi 

araçlara sahip olan ordulara karşı savaşmak imkânı hemen hemen hiç kalmamıştır. Bu sebeple ordu kurulmasında çağdaş araçlar 

ve silahlar hemen göz önüne alınmalıdır. Bu bir zorunluluktur.” (İnan, 2010, s. 232) Osmanlı Devletinin katıldığı savaşlar ve bu 

dönemde yaşanan zorluklar nedeniyle savunma sanayisine de gereken ihtimam gösterilememiş ve teknoloji Avrupa’ya göre 

geride kalmıştır. Anadolu’da küçük imalathaneler ve atölyeler olarak faaliyet gösteren silah ve teçhizat üretim yerlerinin 

birleştirilmesi gerektiği savından yola çıkarak, 1921’de Atatürk’ün öncülüğünde Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

kurulmuştur. İşgal altındaki İstanbul’da bulunan askerî fabrikalardan “Karakol Cemiyeti”, “Mim Mim” grubu ve diğer gizli 

grupların çalışmaları ile kaçırılan makine ve ustalarla başlanan harp sanayisi oluşturma gayretleri, kurtuluş mücadelesinde sonuç 

vermiş ve bundan sora millî harp sanayinin sağlam temelleri bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından atılmıştır. Bu süreçte İmalât-

 
1 Doç. Dr. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı, muhammetkocak@gazi.edu.tr 
2 Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Öğrencisi, gulsenyil2014@gmail.com 
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ı Harbiye-i Umumiye Müdürlüğüne bağlı çalışan fabrika ve tesisler 1921 yılı Ocak ayından itibaren yeni bir teşkilat olarak kurulan 

“Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğüne” bağlanmış ve daha sistemli çalışmaya başlamışlardır. (Özlü, 2019, s. 181) 

Birinci Dünya Harbi ve sonrasında yaşanan İkinci Dünya Savaşı nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekonomik 

sıkıntılar yaşanmıştır. Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü de bu durumdan nasibini almış ve ardından Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına 1950 yılında Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na devredilmesi gerektiği 

kararına varılmıştır. Askeri fabrikaları faal hale getirmek, nitelikli ürün veren, hem sivil hem de askeri sektöre hitap edecek bir 

yapıya kavuşturmak, TSK’nin ihtiyacını güvenli ve istikrarlı bir biçimde karşılamak, yüksek teknolojiye sahip, harp silah ve 

araçlarını yurt içinde üretmek ve bunun için alt yapı oluşturacak üretim tesislerini kurmak amacıyla, 08 Mart 1950 tarihli ve 5591 

sayılı (mülga) kanunla sermayesinin tamamı devlet tarafından karşılanmak üzere Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü tüm mal 

varlığı ile devredilerek Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu kurulmuştur. (Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, 2017) 1985’den 

günümüze kadar ise savunma sanayi alanında gerçekleştirilen girişimler ile birçok kuruluş faaliyet göstermeye başlamıştır. Bu 

kapsamda gerek devlet desteği ile geliştirilen gerekse özel sektörün de etkinliği ile teknolojik gelişmeler kapsamında savunma 

sanayisinde ciddi adımlar atılmıştır.  

“Bu doğrultuda TSK’yı, geleceğin muharebe ortamına hazırlayacak, savunma ve güvenlik teknolojilerinde yetkinlik kazanmayı, 

teknolojik üstünlük kazandıracak platform ve sistemlerin yurtiçinde geliştirilmesini amaçlayan bu programların, hizmete 

alınmasıyla, Türkiye’nin yurtdışına bağımlılığı önemli ölçüde azaltılmıştır.” (Savunma Sanayii Başkanlığı, 2019) MİLGEM 

Korveti, Altay Tankı, Atak Taarruz Helikopteri, Anka ve Bayraktar İnsansız Hava Araçları, Hürkuş Eğitim Uçağı, Göktürk-1 

Gözetleme uydusu, Yeni Tip Karakol Botları, Süratli Müdahale Botları, Milli Piyade Tüfeği, Mayına Karşı Korumalı Araçlar, 

Hava Savunma ve Füze Sistemleri başta olmak üzere birçok sistem, alt sistem ve silah sistemi savunma sanayinde bağımlılığı 

azaltan projelerin sonuçlarıdır. (Savunma Sanayii Başkanlığı, 2019) 

 

3. Almanya’da Savunma Sanayiinin Kısa Tarihi 

Almanya’da harp sanayisi sanayileşme ile beraber 19. yüzyıla gelindiğinde büyük bir gelişme göstermiştir. Önceleri devlet 

denetiminde ateşli silahlar imal eden atölyeler bulunmaktaydı. Zamanla Rheinmetall ve Krupp gibi büyük fabrikalar kurulmuştur 

ve Birinci Dünya Harbine etkileri yadsınamaz dereceye ulaşmıştır. Savaşın sonuna gelindiğinde ise Versaille Antlaşması ile Alman 

harp sanayisine kısıtlamalar getirilmiştir. (Aubin, 1976, s. 108)  

İkinci Dünya Savaşının başlamasıyla Hitler ve NS-Rejiminin politikaları kapsamında Alman Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin 

yeniden teşkilatlandırılmasına gidilmiştir. 1933 yılında devam eden Versaille Antlaşmasının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle bazı 

fabrikalar ile gizliden gizliye savunma sanayisinin geliştirilmesine katkı sağlanmıştır. Deniz Kuvvetlerinde de donanmanın 

güçlenmesi için denizaltılar, kruvazörler, zırhlı gemi ve uçak gemi yapımına gidilmiştir. Hava Kuvvetlerine ayrılan bütçeden de 

keşif uçakları, bombacı uçakları ve avcı uçakları gibi Hava Araçları üretilmiştir. 

İkinci Dünya Savaşında ağır bir yenildi alan Almanya, savaş sonrası hızlı bir sanayileşme ve toparlanma sürecine girmiş, 

günümüzde Avrupa’nın en gelişmiş sanayi ve savunma sanayisine sahip ülke konumuna gelmiştir.  

4. Türk Askeri Araçları ve Adlandırılmalarında Esinlenilen Unsurlar 

Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığının internet sitesinden elde edilen bilgiler ışığında bu başlık altında Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin (TSK) proje aşamasında olup prototip üretimleri yapılan ve seri üretime başlanacak olan ve/veya başlanan kara, 

deniz ve hava araçlarının adları aktarılarak ilgili adlarda nelerden esinlenildiği belirlenmeye çalışılacaktır. 

Tablo 1. TSK Kara Araçları 

Sıra No. Araç İsmi Esinlenilen Unsur 

1. Altay Coğrafi yer adı 

2. Kirpi Hayvan adı 

3. Cobra II Hayvan adı 

4. Ejder Yalçın Hayvan adı 

5. Samur Hayvan adı 

Kaynak: Savunma Sanayii Başkanlığı, 2019 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde yerli üretim aşamasında olan beş kara aracına verilen isimlerin dördünde hayvan adlarından, 

birinde ise coğrafi yer adından esinlenildiği görülmektedir. 

Tablo 2. TSK Hava Araçları 

Sıra No. Araç İsmi Esinlenilen Unsur 

1. Hürkuş Tarihi şahsiyet 

2. Hürkuş-C Tarihi şahsiyet 

3. TF-X Milli Muharip Uçak (Turkish Fighter Özel isim 
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X) 

4. Atak Teknik özellik 

5. Anka İnsansız Hava Aracı Mitoloji (Anka Kuşu) 

6. Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı Geleneksek Türk ordusu isimleri 

Kaynak: Savunma Sanayii Başkanlığı, 2019 

Toplam 6 hava aracı üretmekte/üretim aşamasında olan Türkiye, bunlara ad verirken ikisini tarihi şahsiyet isminden seçmiş, 

diğerlerini ise sırasıyla özel isim, teknik özellik, mitolojik unsur ve geleneksel Türk ordusu isminden esinlenmiştir. 

Tablo 3. TSK Deniz Araçları 

Sıra No. Araç İsmi Esinlenilen Unsur 

1. Milgem Gemiler 

TCG Heybeliada 

Büyükada 

Burgazada 

Kınalıada 

Yerleşim yeri adı 

2. Amfibi Hücum gemisi TCG Anadolu Coğrafi yer adı 

3. LST Amfibi Gemileri 

TCG-Bayraktar 

Sancaktar 

Geleneksek Türk ordusu isimleri 

4. Moship Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi 

TCG-Alemdar 

Geleneksek Türk ordusu isimleri 

5. Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemileri 

TCSG Dost 

TCSG Güven 

TCGS Umut 

TCGS Yaşam 

(ilgili araçların isimlendirmelerine 

http://www.millisavunma.com/milli-

karakol-botu/ sayfasından ulaşılmıştır.) 

Milli vasıflar 

 

6. YTKB 

(Yeni Tip Karakol Botları) 

Tuzla 

Karaburun Köyceğiz 

Kumkale 

Tarsus 

Karabiga 

Karşıyaka 

Tekirdağ 

Kaş 

Kilimli 

Türkeli 

Taşucu 

Karataş 

Karpaz 

Kdz. Ereğli 

Kuşadası 

(ilgili araçların isimlendirmelerine 

http://www.millisavunma.com/milli-

karakol-botu/ sayfasından ulaşılmıştır.) 

Yerleşim yeri adı 

Kaynak: Savunma Sanayii Başkanlığı, 2019 

Yukarıdaki tabloya göre toplam on yedi deniz aracının isimlendirilmesinde; dördünün hayvan adları arasından seçildiği, üçüne 

geleneksel Türk ordusundan isimler verildiği, ikisinde tarihi şahsiyet, ikisinde yerleşim adı, ikisinde coğrafi yer adlarından 

esinlenildiği bir özel isim, bir mitolojik unsur ve bir milli vasıflar içeren ismin ilgili deniz araçlarına konulduğu anlaşılmaktadır. 

5. Alman Askeri Araçları ve Adlandırılmalarında Esinlenilen Unsurlar 

http://www.millisavunma.com/milli-karakol-botu/
http://www.millisavunma.com/milli-karakol-botu/
http://www.millisavunma.com/milli-karakol-botu/
http://www.millisavunma.com/milli-karakol-botu/
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Alman Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan “Waffensysteme und Großgerät” (Silah Sistemleri ve Büyük Ekipmanlar)  

adlı kitaptan elde edilen bilgiler ışığında bu başlık altında Alman Silahlı Kuvvetlerinin (ASK) kara, deniz ve hava araçlarının 

adları aktarılacak ve ilgili adlarda nelerden esinlenildiği belirlenmeye çalışılacaktır. 

Tablo 4. ASK Kara Araçları 

Sıra No. Araç İsmi Esinlenilen Unsur 

1. Leopard Hayvan adı (leopar) 

2. Marder Hayvan adı (sansar, samur) 

3. Puma Hayvan adı (puma) 

4. Wiesel Hayvan adı (gelincik) 

5. Mars II Gök cismi 

6. Biber Hayvan adı (kunduz) 

7. Amphibie Hayvan adı (yüzergezer) 

8. Keiler Hayvan adı (erkek yaban domuzu) 

9. Dachs Hayvan adı (porsuk) 

10. Büffel Hayvan adı (camız) 

11. Bison Hayvan adı (bizon) 

12. Panzermörser Teknik özellik (tanksavar havan topu) 

13. Dingo Hayvan adı (Avustralya yaban köpeği) 

14. Eagle Hayvan adı (kartal) 

15. Fennek Hayvan adı (çöl tilkisi) 

16. Mungo Hayvan adı (fare) 

17. GTK Boxer 

(Gepanzertes Transportkraftfahrzeug) 

Teknik özellik (zırhlı personel taşıyıcı) 

18. Fuchs Hayvan adı (tilki) 

19. AOR Cobra Hayvan adı (yılan) 

20. Duro Teknik özellik (sert) 

21. Tiger Hayvan adı (kaplan) 

22. Aladin Masal kahramanı (Alaattin) 

23. Luna Mitoloji (ay tanrıçası) 

24. Mikado Tarihi unsur (Japon imparator-larına verilen şan) 

Kaynak: Bundesministerium der Verteidigung Presse- und Informationsstab,  2016 

Yukarıdaki tabloya göre toplam yirmi dört kara aracının on yedisine hayvan adları verildiği görülmektedir. Üç aracın 

adlandırılmasında ise teknik özelliklerinden esinlenilmiştir. Bunun yanı sıra birer araca da gök cismi, masal kahramanı, mitolojik 

unsur ve tarihi unsur adları verilmiştir. 

Tablo 5. ASK Hava Araçları 

Sıra No. Araç İsmi Esinlenilen Unsur 

1. Eurofighter Coğrafi yer adı (Avrupa) 

2. Tornado Coğrafi olay (kasırga adı) 

3. Wiesel 2 Ozelot Hayvan adı (sansar, İspanya vaşağı) 

4. Cougar Hayvan adı (puma) 

5. Heron 1 Hayvan adı (balıkçıl kuşu) 

Kaynak: Bundesministerium der Verteidigung Presse- und Informationsstab,  2016 

Alman askeri hava araçlarına verilen isimlere bakıldığında ise toplam beş aracın üçüne hayvan adları verildiği, diğer ikisinin birine 

coğrafi olay, diğerine de coğrafi yer adı verildiği görülmektedir. 

Tablo 6. ASK Deniz Araçları 

Sıra No. Araç İsmi Açıklama 

1. Korvetten Braunschweig-Klasse (TYP K 130) Yerleşim yeri adı (şehir) 

2. Flottendienstboote 

Oste-Klasse (TYP 423) 

Coğrafi yer adı (nehir) 

3. Minenjagdboote Frankenthal-Klasse (TYP 332) Yerleşim yeri adı (şehir) 

4. Minenjagdboote 

Kulmbach-Klasse (TYP 333) 

Yerleşim yeri adı (ilçe) 
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5. Hohlstablenkboote 

Ensdorf-Klasse (TYP 352) 

Yerleşim yeri adı (belde) 

6. Minenräumdrohnen Seehund Hayvan adı (fok balığı) 

7. Minenjagddrohne Seefuchs Hayvan adı (tilki) 

8. Minenjagddrohne Pinguin Hayvan adı (penguen) 

9. Tender Elbe-Klasse (TYP 404) Coğrafi yer adı (nehir) 

10. Mehrzwecklandungsboot 

Barbe-Klasse (TYP 520) 

Hayvan adı (barbun) 

11. Fregatten Bremen-Klasse (TYP 122) Yerleşim yeri adı (eyalet/şehir) 

12. Fregatten Brandenburg-Klasse (TYP 123) Yerleşim yeri adı (eyalet) 

13. Fregatten 

Sachsen-Klasse (TYP 124) 

Yerleşim yeri adı (eyalet) 

14. Baden-Württemberg-Klasse 

(TYP 125) 

Yerleşim yeri adı (eyalet) 

15. Einsatzgruppenversorger 

Berlin-Klasse (TYP 702) 

Yerleşim yeri adı (eyalet/şehir) 

16. Trossschiffe 

Wangerooge-Klasse 

Fehmarn-Klasse 

Coğrafi yer adı (ada) 

Kaynak: Bundesministerium der Verteidigung Presse- und Informationsstab,  2016 

Yukarıdaki tabloya göre toplam on altı deniz aracından dokuzuna yerleşim yeri adları, dördüne hayvan adları, üçüne de coğrafi 

yer adları konulduğu görülmektedir. 

6. Bulgular 

Yapılan sınıflandırma neticesinde kara, hava ve deniz olmak üzere toplam on yedi Türk askeri aracının dördüne hayvan, üçüne 

geleneksel Türk ordusuna ait isimler verildiği tespit edilmiştir. Tarihi şahsiyet isimleri,  yerleşim yeri adları ve coğrafi yerler de 

ikişer kez adlandırılmıştır. Bunun yanı sıra teknik özellik adı, özel isim, mitolojik unsur isim ile milli vasıfları içeren isimlerin de 

birer askeri araçla adlandırıldıkları görülmektedir. 

Bu tespitlerden yola çıkarak %23,52 oranında hayvan adları, %17,64 oranında geleneksel Türk ordusuna ait isimler, % 11,76 

oranında tarihi şahsiyet adları, % 11,76 oranında yerleşim yeri adları, % 11,76 oranında coğrafi yer adları, % 5,88 oranında teknik 

özelliğe dayalı isim, % 5,88 oranında özel isim, % 5,88 oranında mitolojik unsur ismi ve % 5,88 oranında milli vasıfları içeren 

isimlerin Türk askeri araçlarında kullanıldığı tespit edilmiştir. 
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Grafik 7. Türk Askeri Araçlarına Verilen İsimlerde Esinlenilen Unsurların Oranları 

 

Alman askeri araçlarına bakıldığında ise toplam kırk beş araç ile karşılaşılmıştır. Söz konusu araçlara verilen isimlerin yirmi 

dördünde hayvan adlarının, dokuzunda yerleşim yeri adlarının, dördünde coğrafi yer adlarının ve üçünde teknik özelliğe dayalı 

adların verildiği görülmektedir. Bunun yanı sıra gök cismi, masal kahramanı, tarihi unsur, coğrafi olay ve mitolojik unsur, ilgili 

araçlardan birer tanesinin adı olmuştur. 

Yukarıdaki tespitler oranlanacak olursa, %53,88 oranında hayvan adlarının, %20,00 oranında yerleşim yeri adlarının, %8,88 

oranında coğrafi yer adlarının, %6,66 oranında teknik özelliğe dayalı adların, %2,22 oranında gök cismi adının, %2,22 oranında 

masal kahramanı adının, %2,22 oranında tarihi unsur adının, %2,22 oranında coğrafi olay adının ve %2,22 oranında mitolojik 

unsur adının Alman askeri araçlara verildiği görülmektedir. 
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Grafik 8. Alman Askeri Araçlarına Verilen İsimlerde Esinlenilen Unsurların Oranları 

 

7. Alman ve Türk Askeri Araçların İsimlerinin Karşılaştırılması 

Yapılan karşılaştırma neticesinde askeri araçlara verilen adlarda her iki ülkede de hayvan adlarının ilk sırada yer aldığı 

görülmektedir. Oransal olarak ise, Almanların Türklerin iki katından fazla bu isimlere başvurdukları anlaşılmaktadır. Türkler ; 

geleneksel Türk ordusuna ait isimleri, tarihi şahsiyetlere ve milli vasıflara ait isimleri kullanmışken, Almanlar bu alanlarda hiçbir 

askeri araca isim vermemişlerdir.  Tarihi unsur olarak ise “Japon imparatorlarına verilen şan” anlamında olan “Mikado” adını 

bir kara aracına verdikleri görülmektedir. Yerleşim yeri isimlerini ise Almanların Türklere oranla neredeyse iki kat fazla tercih 

ettiği, coğrafi yer adları, teknik özelliğe dayalı isimler, mitolojik unsurlar gibi adların da her iki ülkede de kullanıldığı söylenebilir. 

 

8. Sonuç 

Son yıllarda gelişen milli ve yerli silah üretimi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine giren ve girmeye devam askeri teçhizatlar 

özellikle adlandırmalarıyla da dikkat çekmektedir. Söz konusu adlandırmalarda nelerden esinlenildiği bu çalışmanın ana unsurunu 

oluşturmuştur. Bu kapsamda Avrupa’nın en büyük sanayisine ve ihracatına sahip Almanya’nın üretmiş olduğu askeri teçhizatlara 

verilen adlar da incelenmiş ve her iki ülkenin bu süreçte nelerden esinlendikleri sorusunun cevabı aranmaya çalışılmıştır. 

Doküman İnceleme Yöntemine göre gerçekleşen araştırmada örneklem olarak askeri araçlar (kara, hava, deniz) seçilmiştir. 

Kuramsal ve ampirik olmak üzere iki ana bölümden oluşan çalışmada her iki ülkenin savunma sanayilerinin kısa birer tarihi 

aktarılmış, ardından Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı ve Alman Savunma Bakanlığından alınan askeri araç 

isimleri sıralanarak, söz konusu araçların hangi unsurlara ait isimleri taşıdıkları tespit edilmiştir. İlgili tespitler çeşitli grafikler 

yardımıyla sınıflandırıp yorumlanmış ve her iki ülke açısından karşılaştırılmıştır. 

Yapılan inceleme neticesinde elde edilen bulgularda her iki ülkenin üretmiş olduğu araçlara verilen isimlerde hayvan adlarının 

en çok kullanıldığı, Almanların ise iki kattan daha fazla bu isimleri tercih ettiği belirlenmiştir. Türklerde geleneksel Türk ordusuna 

ait isimlerin, tarihi şahsiyetlerin adlarının da kullanıldığı, Almanlarda ise bu tarz adlandırmalara rastlanmadığı dikkat çekmiştir. 

Bu tespitten hareketle, eldeki veriler ışığında Almanların milli kültüre ait isimlendirme yoluna gitmedikleri söylenebilir. Söz 

konusu durum, Almanların daha çok kendi kültürlerinden değil de, daha evrensel semboller kullanmaya çalıştığını ve böylelikle 

dünya içerisinde evrensel olabilmenin amaçlandığını göstermektedir.  

Elde edilen verilerden, cisimlere verilen isimlerin nasıl birer sembol haline geldiği görülmektedir. Türk askeri araçlarında 

kullanılmakta olan isim ve hayvanların seçimi de gelişi güzel olmamıştır. Söz konusu semboller ile geçmiş döneme ait 

hükümdarlık, hâkimiyet, güç gibi anlamlara çağrışım yapılmaktadır. Anka ile yeniden diriliş, Altay ile anayurda dönüş, Ejder ile 

ululuk ve asalet gibi kavramlar temsil edilmiştir.  
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JANE AUSTEN’IN GURUR VE ÖNYARGI KİTABI ÜZERİNDEN BİR RASYONALİTE 
TARTIŞMASI 

Esra KILIÇ 1 - Şerife DURMAZ 2 - Canan CAN 3 

 

Özet 

Hakim iktisat teorisi; ne istediğini bilen,  tercihlerinde tutarlı, sınırsız bilgiye ulaşma ve bilgi işleme kapasitesi olan ve kendi 

çıkarını düşünen rasyonel birey varsayımına dayanmaktadır. Halbuki gerçek bireyler; aynı kazağın farklı renklerini satın alan, 

başkalarına yardım etme motivasyonu olan, sınırsız bilgi işleme kapasitesine sahip olmayan ve tercih ve kararlarında kısa yollara 

ve sezgilere başvuran sınırlı rasyonaliteye sahiptir. İktisadın yeni bir alt disiplini olan Davranışsal İktisat bireylerin sınırlı 

rasyonalitelerine dayanmakta iken, iktisatta rasyonalite tartışmaları devam etmektedir. İktisadın inter disipliner bir disiplin 

olmasından ve klasik edebi eserlerin aynı zamanda iktisadi ve felsefi metinler olmasından hareketle çalışmada bireyin 

rasyonalitesinin Jane Austen’ın Gurur ve Önyargı kitabındaki karakterlerin davranışları üzerinden değerlendirilmesi 

hedeflenmektedir. Suk ve Chwe (2013)’ün Gurur ve Önyargı kitabını Oyun Teorisi çerçevesinde değerlendiren çalışması, 

çalışmanın hareket noktasını oluşturmaktadır.  Bu kapsamda çalışmanın birinci kısmında iktisadın rasyonel birey yaklaşımı farklı 

iktisadi ekollerin yaklaşımları çerçevesinde değerlendirilmektedir. Çalışmanın ikinci kısmında rasyonalite yaklaşımına alternatif 

yaklaşımlar ve sınırlı rasyonel birey olgusu üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın üçüncü kısmında ise Jane Austen’ın Gurur ve 

Önyargı kitabındaki karakterler rasyonel insan ve alternatif yaklaşımlar çerçevesinde değerlendirilmektedir. Çalışma aracılığıyla; 

iktisat disiplininin temel tartışma alanlarından biri edebi perspektiften değerlendirilmiş olmaktadır 

Anahtar Kelimeler : Rasyonel Birey, Sınırlı Rasyonalite, İktisat ve Edebiyat 

Jel Kodları  :  B30, J12, I3 

 

THE RATIONALITY DISCUSSION OVER THE JANE AUSTEN’S PRİDE AND PREJUDICE BOOK 

Abstract 

The modern economy depends on the rational economic man assumption who knows what he or she wants, is consistent in 

preferences, has unlimited capasity to access and process information and is self interested. Whereas the real men have bounded 

rationality so they buy the different colours of the same sweater,they have the motivation to help other people , they don’t have 

unlimitet information processing ability and they refer the heuristic and shortcuts on their decision making process.  While the 

behavioral economy as a new sub-discipline of economy based on the bounded rationality of human beings, the rationality 

discussions in economy has been in progress.  With reference to the inter disciplinarity of economy and to be  the  classic literal 

works also economics and philosophical text  ; the aim of this study is to evaluate the rationality over the behaviors of the main 

characters of Jane Austen’s Pride and Prejudice book. The Suk and Chwe (2013) ‘s  study on the Game theoritical analysis of 

Price and Prejudice creates the starting point of this study.  Within this scope in the first part of the study the rational economic 

men assumption is evaluated with respect to different economic school’s approach. In the second part of the study the 

alternative approaches to rationality and bounded rational men concept are focused on.  In the third part of the study the main 

characters  of the Jane Austen’s Pride and Prejudice book are assessed according to rational econmic men and alternative 

approaches. Through this work  one of the main discussion area of economy is assessed from the literary perspective.   

Keywords: Rationality, Bounded Rationality, Economy and Literary  

Jel Codes:  B30, J12, I3 

 

1. Giriş  

Jane Austen dönemler üstü klasikleşmiş eserleriyle İngiltere’nin en çok okunan yazarlarından biridir. İyi ve zengin bir aileye 

mensup olan, babasının kendisine verdiği kitaplarla eğitim gören ve 12 yaşından itibaren roman yazmaya başlayan Austen, yaşamı 

boyunca altı kült  romana imza atmıştır.  Kitaplarında o dönemin İngiltere’sindeki sınıflı toplum yapısını, aristokratların, 

burjuvaların, din adamlarının toplumsal konumları ve kendi aralarındaki ilişkileri ile kadınların toplumsal ve ekonomik konumu 

üzerinde özellikle durmaktadır (Querton, 2019). Austen aynı zamanda; bireylerin tercih süreçlerini dönemin gerçek bireylerine 

uygun hayali karakterler aracılığıyla analiz etmektedir. Austen’ın Aşk ve Yaşam, Gurur ve Önyargı, Emma, Mansfield Parkı, 

Northanger Manastırı ve İkna kitaplarının tamamındaki hayali karakterler aracılığıyla  stratejik düşünceye dayalı insan davranışı  

teorilerinin yansıtıldığı ortaya koyulmaktadır. Chwe (2013) Austen’ı bu bağlamda oyun teorisyenleri ile eşdeğer tutmaktadır. 
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Esasen stratejik düşünceye dayalı birey davranışları teorileri bireylerin pür rasyonel olduğu varsayımına dayanmaktadır.  Ancak 

Chwe (2013) ‘ün de üzerinde durduğu üzere Austen kitaplarındaki karakterler tamamen rasyonel birey tipolojisini yansıtmamakta 

ve rasyonel tercihlerde bulunmamaktadır (Chwe, 2013, s.2-3). Austen’ın   kitaplarında  yarattığı karakterler aracılığıyla  içinde 

yaşadığı dönemin ekonomik ve toplumsal yapısını yansıttığı düşünüldüğünde, karakterlerin de gerçek karakterlerden yola 

çıkılarak oluşturulduğu düşünülebilmektedir. Buradan hareketle Austen karakterleri üzerinden iktisattaki rasyonel birey / sınırlı 

rasyonel birey tartışmaları değerlendirilebilmektedir. 

İktisadın bilim olma kaygısıyla fizik, matematik, istatistik ve modelleme teknikleri ile ilişkilerini geliştirme sürecinde fe lsefe, 

sosyoloji, psikoloji ve edebiyat gibi diğer disiplinlerle bağını kopardığı bilinmektedir. Bu süreçte soyut modellemeye dayalı analiz 

yapılmış olup, bu analizin merkezinde varsayımsal rasyonel birey yer almaktadır. İktisat bu süreçte optimizasyon analizleri 

yaparak gerçek olandan ziyade ideal olanı ortaya koymaya çalışmaktadır. Buradan hareketle iktisadın varsayımsal rasyonel birey 

tipolojisine dayalı analizlerinin, Austen romanlarındaki hayali dünya kadar gerçekliği yansıttığı ve hatta belki Austen’ın gerçeklik 

noktasında bir tık daha öne çıkabileceği söylenebilmektedir. Kaldı ki; 2008 Küresel Ekonomik Krizi’ni gerçekdışı rasyonel tercih 

sürecine ve rasyonel bireye dayandıran çalışmalar da mevcuttur. Dolayısıyla özellikle 2008 Krizi’nden sonra neoliberal ekonomi 

politikalarına yönelik eleştiriler artmış olup, bu süreç davranışsal İktisatçıların ve davranışsal İktisat alanının özellikle Türkiye’de 

popüler bir alan haline dönüşmesinin miladını oluşturmaktadır. Davranışsal iktisatçılar; rasyonel birey varsayımı eleştirisinden 

hareketle,  bilişsel psikolojinin bulgularından yola çıkarak hakim iktisadın rasyonel bireyinin aksine insanların sınırlı bilişsel 

kapasiteye sahip olduğu  üzerinden daha gerçekçi iktisadi modeller üretmektedir. Başka bir ifadeyle sınırlı rasyonel bireyin karar 

verme sürecindeki bilişsel yanlılıkları göz önünde bulunduran iktisadi modeller dizayn edilmektedir  (Hatipoğlu, 2012, s.2; Pope 

ve Sydnor, 2015, s. 802) 

Davranışsal iktisatçıların çalışmaları iktisadı yeniden psikoloji ile ilişkilendirmektedir. Benzer şekilde iktisat sosyolojisi alanı; birey 

davranışlarının toplumsal norm, gelenek ve alışkanlıklardan bağımsız olamayacağını ve sosyal ilişkilerin bireysel karar ve tercihleri 

etkileyeceğini temel alan gömülülük kavramı üzerinden rasyonel birey varsayımını eleştirmektedir (Granavotter, 1985, s. 485-

487).  İktisadın sosyal bilimlerdeki diğer disiplinlerle yeniden ilişki inşa etme sürecinde; iktisat ve edebiyat ilişkisi de göz önüne 

çıkmaya başlamaktadır.  Aydın ve Akdere (2018)’in ifadesiyle iktisat disiplininin idealden gerçekliğe yaklaştırılmasında edebiyat-

iktisat ilişkisi etkili olmaktadır. Özellikle 19. y.y. edebi metinleri yazarın içinde yaşadığı dönemin tarihsel ve iktisadi gerçekliğini 

yansıtmaktadır. Hatta bazen o dönemin iktisat teorisyenlerinin tartıştığı ancak sonrasında rafa kaldırdığı bazı kavram ve 

düşünceleri yeniden gündeme getirme görevini üstlenmektedir (Aydın ve Akdere, 2018, s. 9-10).  Buna göre; iktisadın ve 

dolayısıyla iktisadın temel aldığı insanın birey ve toplumdan bağımsız olamayacağı düşüncesinden yola çıkan, homo economicus 

birey eleştirilerinin yeniden gündeme getirildiği bu dönemde; sorgulamanın edebiyatın desteğiyle gerçekleştirilebileceği 

düşünülmektedir. Buradan hareketle hali hazırdaki çalışmada Jane Austen’ın Gurur ve Önyargı kitabı üzerinden iktisattaki 

rasyonalite sorgulamalarına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Austen romanından hareketle rasyonalite sorgulaması 

yapılmasının altında;  Austen’ın içinde yaşadığı dönem dolayısıyla metinlerinin iktisadi bakış açısıyla değerlendirilebilme 

olasılığının yüksek olabileceği düşüncesi yatmaktadır. Kaldı ki Jane Austen’ın doğduğu 1775 tarihinde Sanayi Devrimi gençliğinin 

ilk çağlarındadır. Adam Smith öncülüğünde Modern iktisadın doğduğu yıl Austen bir yaşındadır. Smith’in Austen’ın akrabası 

olması ve Austen’ın  ünlü Ulusların Zenginliği kitabı ile haşır neşir olmasından hareketle Smith’in Austen’ın düşünce yapısını 

etkileyebileceği düşünülebilmektedir. Ancak Austen’ın Ulusların Zenginliğinden daha fazla Smith’in Ahlaki Duygular 

Teorisi’nden ve burada ortaya atılan sempati yaklaşımından etkilendiği de ortaya koyulmaktadır (Chamberlain,2019). Dolayısıyla 

her iki yaklaşımın da Austen’in romanlarındaki karakterlerde yansıma bulacağı düşünülmektedir. Nitekim Austen’ın en önemli 

özelliklerinden biri romanlarında gerçek hayatı yansıtmaya çalışmasıdır.  

Bu noktada çalışmanın temel amacı ve de katkısı; neoliberal ekonominin rasyonalite anlayışına dayalı birey tipolojisinin ve 

rasyonel bireye alternatif birey yaklaşımlarının Austen’ın Gurur ve Önyargı kitabındaki karakterlerde yansıma bulup 

bulmadığının değerlendirilmesinin yapılmasıdır.  Bu bağlamda birinci bölümde; Austen’ı Gurur ve Ön yargı döneminin iktisadi 

ve toplumsal arka planı değerlendirilmekte, aydınlanmanın o dönemin insan algısı üzerindeki etkisi ve buradan hareketle 

dönemde ortaya atılan insan tipolojileri değerlendirilmektedir. Çalışmanın ikinci kısmında ise homo economicus birey tipolojisi 

ve alternatif yaklaşımlar, Smith’in sempati yaklaşımı başlangıç kabul edilerek Austen’ın Gurur ve Önyargı kitabındaki karakterler 

üzerinden değerlendirilmektedir.   

2. Gurur ve Önyargının Dünyasını Anlamak 

 Gurur ve Önyargı kitabının yazarı Austen’ın yaşamının büyük kısmı Fransız Devrimi ve Napolyon Savaşları dönemine denk 

gelmektedir. Austen’ın iki abisinden biri deniz filosunda diğeri de kara ordusunda olup kuzeninin eşi ise Fransız İhtilali’nde 

giyotinle idam edilmiştir. Döneminin feminist yazarlarından olan ve tercihleri ve düşünceleri ile içinde yaşadığı döneme aykırı 

bir kadın profili çizen Austen’ın böyle bir dönemde yaşamışken, romanlarına dönemin etkilerini yansıtmamış olması mümkün 

görülmemektedir. Şöyle ki; romanda başlangıçta etkileyici olarak tanımlanan ama sonradan bayağı bir insan olduğu ortaya çıkan  

iç kuvvetlere bağlı Wickham karakteri ve onun çevresindeki olaylar üzerinden Austen; Birleşik Krallığın o dönemki iç 

kuvvetlerinin, sefahate ve eğlenceye düşkünlüğünü ortaya koymaktadır. Kaldı ki vakti zamanında Austen’ın Basingtoke’da eski 

İngiliz askerleri ile dans etmiş olduğu ortaya koyulmaktadır. Austen  sıra dışı sosyal ve ekonomik dönüşümün olduğu bir 
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dönemde yaşamıştır. Şöyle ki kırk bir yıllık yaşamının bir kısmı standart 18.y.y. İngiltere dönemine, diğer bir kısmı ise modern 

krallık dönemine denk gelmiştir. Jane Austen’ın doğduğu yıl Amerika Bağımsızlık Mücadele’sinin müjdelendiği yıla denk 

gelmektedir. Savaşın toplum hayatının önemli gerçekliklerinden biri olduğu Austen döneminde; bu duruma paralel olarak yüksek 

enflasyon ve yoksulluk hakimdir. Yoksullar daha yoksul hale gelirken zenginler daha da zenginleşmektedir. Austen dönemi 

Birleşik Krallığı’nda; kendi cemaati ve kilisesi olan bölgede yerleşik bulunan aristokratların yanı sıra, bu bölgelerin etrafındaki 

alanlarda yeni ve aydın bir toplum yapısı gelişmektedir. Bu yeni toplum yapısı içerisinde; savaş dönemi sanayileşme sürecinde 

servet elde etmiş ve ticaretten para kazanmış yeni zengin bireyler yer almaktadır. Austen dönemi İngiltere’sinde tüccarların 

toplumdaki etkinliği ve gücü aristokratlara, din adamlarına ve bürokratlara yakın düzeydedir. Nitekim 18. yy ‘da İngiltere’nin 

ticareti dünya ölçeğinde dikkat çekici düzeyde olup, İngiltere dükkan sahibi ülke olarak nitelendirilmektedir (Byrne,2019; 

Hodge,1973, s.22-25; Özkan ve Parladır,2014, s.844; Hobsbawn,2018, s.24).  18.yy’da İngiltere’de toprak mülkiyeti; geniş 

topraklara sahip birkaç bin toprak sahibinin elinde bulunmaktadır. Köylü nüfusun kalanını; bunların topraklarını kiralayan on 

binlerce kiracı çiftçi, bu çiftçilerin emeklerini kiraladığı yüzbinlerce tarım işçisi, uşaklar ve küçük mülk sahipleri oluşturmaktadır 

(Hobsbawn, 2018, s. 27-28). Austen döneminin önem kazanan temel özelliklerinden biri; on beşinci y.y.’ da Orta Çağ döneminin 

Vatikan’a bağlı Katolik uygulamalarının yaygın olduğu İngiltere’nin aksine Austen dönemi İngiltere’sinde Protestanlığın yaygın 

hale gelmesidir (Özkan ve Parladır, 2014, s.842). Austen dönemi İngiltere’sinde; en küçük üretim birimi niteliğindeki aile (hane) 

olgusu aile içinde ve akrabalar arasındaki ilişkileri önemli kılmakta; bu durum kişilerin hayata ilişkin amacının, yaşamının ve kendi 

kimliğini yaratma sürecinin temel belirleyicisinin içinde yaşadığı yerelin yani toplumun amaç ve normları olmasına yol açmaktadır 

(Özkan ve Parladır, 2014, s.849).  

Öte yandan Hobsbawn (2003)’a göre 1780’lerde Avrupa’da yaygın ve güçlü olduğu iddia edilememekle birlikte; teknolojinin, 

bilimsel bilginin, laik, bireyci ve ilerlemeye inanan akılcı yaklaşımların varlığından söz edilebilmektedir. İnsanın bilgi düzeyinin, 

akılcılığın, zenginliğin, uygarlığın ve doğa üzerine kurulan denetimin ilerleme kaydettiğine duyulan inanca karşılık gelen 

aydınlanmanın 18. y.y.’ı biçimlendiren temel olgu olduğu belirtilmektedir.  Nitekim bireysel çıkar merkezli homo economicus 

birey tipolojisini ilk ortaya atan ve modern iktisadın kurucusu olarak bilinen Adam Smith aydınlanma düşünürü olmaktadır.  

Austen’ın Smith’in eserlerini okumuş olmasından hareketle, Austen’ın Gurur ve Önyargı kitabındaki karakterlerin bazılarında 

aydınlanmanın ve uzantısında ortaya çıkan akılcılığın ve bireyciliğin etkilerinin gözlemlenebileceği düşünülmektedir. Özellikle 

karakterlerden bazılarının aydınlanma sonrası birey tipolojisi ile ilişkilendirilmesi sürecinde; aydınlanmanın boyutlarından birinin; 

insanın toplumsal rol ve konumunu açıklamaya çalışma ve bu rol ve konumun nasıl olması gerektiğini sorgulama olduğunun 

göz önünde bulundurulması gerekmektedir  (Hobsbawn,2003, s. 11,29; Yılmaz, 2010, s.67,69).  

Austen’ın döneminde; aydınlanma döneminin düşünürlerinden ve Adam Smith’in arkadaşlarından İskoç Aydınlanmacısı David 

Hume, birey davranışlarını açıklamaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.   Hume’un Smith’den farkı akıl ile beraber diğer faktörleri 

de birey davranışlarının temeline yerleştirmesidir. Hume’a göre bireysel tercihlerin arka planında tutku, duygu ve erdem yer 

almakta olup, davranışların tek başına akılla açıklanması mümkün olmamaktadır. Birey davranışlarının arka planında toplumsal 

alışkanlık ve geleneklerin dışa vurumu niteliği taşıyan ahlaki ilkeler yer almaktadır. Aynı zamanda bireyler yalnızca kendi 

çıkarlarına göre hareket etmemekte nitekim bireylerin merhametli olmak, cömert olmak gibi doğal içgüdüleri bulunmaktadır  

(Yılmaz,2010, s. 72; Dow, 2009, s.8).  

Austen döneminin bir diğer önemli filozof ve iktisatçısı Bentham’dır. Bentham faydacılık teorisinde bireylerin temel hedefinin 

acıyı azaltmak ve hazzı arttırmak olduğunu, nitekim bireyin mutluluğunun acıyı azaltma ve hazzı arttırmaya bağlı olduğunu 

belirtmektedir. Aynı zamanda Bentham rasyonaliteyi de haz ve acı üzerinden tanımlayarak, rasyonalitenin temel koşulunun acıya 

karşı hazzın tercih edilmesi olduğunu belirtmektedir. Buna göre rasyonel bireyin temel hedefi; hazzı fazla olanı hazzı az olana 

tercih ederek elde edeceği hazzı en yüksek düzeye çıkarmaktır. Bentham’a göre hazzın niteliğinin bir önem yoktur. Kişi kitap 

okumaktansa serserilik yapmaktan zevk alıyorsa serserilik yapmalıdır. Hazzın sübjektif olduğunu dile getiren Bentham, hiçbir 

üst otoritenin ya da toplumsal kuralın neyin haz verici olduğunu belirlemeye yetkisi olmadığını vurgulamakta, bu da eşitlik ve 

özgürlüğün yaygınlaşmasında anahtar rol üstlenmektedir (Bentham, 2000, s.15,62; Quinn, 2013, s. 64; Özel, 2014, s. 51).  

Austen’ın dünyasına ve bu dünyadaki birey tipolojisine ilişkin genel bir değerlendirme yapıldığında; Austen dönemi 

İngiltere’sinde feodal yapının son kırıntılarını oluşturan aristokratların dünyası ile ticaret ile zenginleşmiş ve sanayi devriminin 

temellerini atmış burjuvaların dünyası iç içe olduğu görülmektedir. Bu dönemde; aydınlanmanın etkisinde aklın egemenliği ve 

bunun uzantısındaki bireycilik ve özgürlük akımları ön plana çıkmakta,  geleneksel değerler ile kilise değerlerinin yerini almaya 

çalışmaktadır. Bireycilik düşüncesinin ve gelenek ve otoritelerden kurtulmuş bağımsız birey tipolojisinin mimarı Jhon Locke’dur. 

Locke’un yanı sıra Hobbes da bireycilik yaklaşımını ortaya koymakta, bireyin kendi çıkarlarının tatminine odaklandığını ve bencil 

bir varlık olduğunu belirtmekte ve bu yolla bugünkü rasyonel bireyin temellerini atmaktadır (Öztekin, 2016, s.8; Tannenbaum 

ve Schultz, 2011, s. 225). 

 18. yy’da insan doğası ve rasyonaliteye ilişkin en kült çalışmalardan biri Daniel Defo’nun Robinson Crusoe’udur. Crusoe 

aracılığıyla Defoe; insana egemen olan temel duygunun aşırı kendini beğenmişlik olduğunu, bunun da bireyleri yozlaştırdığını 

ortaya koymaktadır. Aşırı kendini beğenmiş ve değer yargılarından bağımsız bireyin temel hedefi faydasını en çoklaştırmak 

olmakta ve bu birey tipolojisi özgecilik, cömertlik gibi insani duyguları barındırmamaktadır. Burada ortaya koyulan insan profili, 
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hakim iktisadın homoeconomicus birey tipolojisi ile benzerlik taşımaktadır (Vogl, 2014, s. 96; Hodgson, 2013, s. 10). Hakim 

iktisadın homo economicus bireyi ise; akılcı hesap yapma yeteneğine ve tam bilgiye sahip, insani değer yargıları ve duygulardan 

soyutlanmış, kendi çıkarı peşinde koşan ve faydasını en çoklaştırmaya çalışan ve kendi çıkarı söz konusu olduğunda çıkar 

optimizasyonu için etik değer yargılarını göz ardı edebilen piyasanın ihtiyaçlarına göre oluşturulmuş iktisadi birey tipidir 

(Tittenbrun, 2013, s. 11; Bowles ve Gintis, 1993, s. 84).   

Homo economicus birey tipolojisi teoride kalmaya mahkum olduğu ve gerçek insanı temsil etme becerisine sahip olmadığına 

yönelik eleştirilere maruz kalmaktadır. Nitekim gerçek insan sınırsız bilgi elde etme ve değerlendirme yeteneğine sahip olmadığı 

gibi, tercih ve kararlarında kısa yollara ve sezgilerine başvurmakta, işbirliğine dayalı özgecil davranışlar sergileme ve karşıdan 

gelen bu davranışlara karşılık verme eğilimi taşımaktadır. Aynı zamanda bu insan tipolojisine karşılık gerçek bireyler içerisinde 

yaşadığı toplumun toplumsal kurum ve normlarından etkilenmekte ve bireyler inanç, tutum ve davranışlarında içinde yaşadığı 

toplumun fiziksel, kültürel, sosyal ve düşünsel yapısından etkilenmektedir. Bu tür birey yaklaşımı; Austen döneminin yaygın 

birey tipolojisine karşılık gelmekte, yalnızca o dönemde bu birey tipolojisi kurumsal birey ya da homo – socioeconomicus birey 

olarak adlandırılmamaktadır (Davis, 2003, s. 120).  

3.Gurur ve Ön Yargı Üzerinden Rasyonalite Sorgulamaları  

Austen;  Gurur ve Ön yargı’da Longourn köyünde yaşayan, Bennet ailesi üzerinden hikayeyi kurgulamaktadır. Bennet ailesi yılda 

kendilerine 2000 pound gelir getiren bir araziye sahip, aşçıları, hizmetçileri ve beş kız çocuklarıyla yaşayan renkli bir ailedir. Mr 

Bennet’ın yılda 2000 pound’lık geliri dışında, ailenin sahip olduğu tek ekstra gelir Mrs. Bennet’a babasının Meryton’da  avukatlık 

yaptığı dönemden kalan 4000 pound’dur. Bennet ailesinin en önemli problemi; Mr Bennet öldüğü zaman 2000 pound gelir 

getiren arazi ve sahip oldukları evin erkek çocukları olmadığından ötürü, o günün miras hukukuna göre uzak akrabalarından biri 

olan Mr. Collins’e kalacak olmasıdır. Tek başına bu durum bile o dönemin İngiltere’sindeki kadınların toplumsal konumlarını 

değerlendirmede önemli bir hareket noktası oluşturmaktadır. Buna göre o dönemde İngiltere’deki kadınların büyük 

çoğunluğunun ve tabi ki romandaki Mrs. Bennet karakterinin en temel amacı kızlarının iyi ve zengin birer eş bulmalarını 

sağlamaktır. Dolayısıyla romanda geçen diyaloglarda sıklıkla görüleceği üzere, o dönemde yaşayan ve iktisadi çıkar güdüsüyle 

hareket eden bir kadının fayda maksimizasyonuna dayalı eş tercihinde romantizmden öte evlenilecek erkeğin gelir düzeyi temel 

belirleyici unsur olmaktadır. Romanın ilerleyen kısımlarında geçen diyaloglarda bu yargı desteklenmektedir. Şöyle ki; uzak akraba 

Mr. Collins Bennet’lerin kızlarından biriyle evlenmek ve bu yolla Bennet’lerin mağduriyetini gidermek ve kendisine de makul, 

becerikli ve güzel bir eş bulmak adına Bennet’leri ziyarete geldiğinde Bennet’lerin ikinci büyük kızı Elizabeth’i tercih etmektedir. 

Elizabeth’in evlenme teklifini kabul etmediğine bir türlü inanamayan Collins, Elizabeth’e; 

“Kendime paye vermeme müsaade edin sevgili kuzenim teklifimi reddetmeniz sadece sözde. Buna inanma   nedenlerim de sadece şunlar, bana hiç size 

layık değilmişim gibi gelmiyor, sonra teklif ettiğim hayat cazip, hayattaki pozisyonum….” 

Yalnızca bu sözler bile o dönemde bir kadın için rasyonel tercihin, pozisyonu iyi bir adamla evlenmek olduğunu göstermektedir. 

Kitaptaki Mr. Collins karakteri; Hunsford’da rahiplik yapan, üniversite mezunu olmasına rağmen sadece zorunlu dersleri alan, 

çok akıllı ve eğitimli olmayan bir baba tarafından büyütülmüş, kendini öne çıkarma isteği ve kendini beğenmişliği aklının çok 

üzerinde olan ancak aristokratlara karşı da bir o kadar ezik ve yaranmaya çalışan burnu büyüklük ve eziklik arasında kalmış bir 

karakterdir. Duygulardan öte çıkarlara ağırlık veriyor olması,  onu Smith’in çıkarcı birey tipolojisine dahil etmekle birlikte, 

mükemmel bilgi işleme kapasitesine ve derin muhakeme gücüne sahip olmaması onu  neoliberallere göre sınırlı rasyonel  birey 

tipolojisine dahil etmektedir. Mr Collins’in aşırı öz güveni ve bu özgüvenin kaynağının din adamlığına dayanıyor olması, Austen 

döneminde hala din adamlarının toplumsal konumlarının güçlü olduğunu ve din adamlarının yaşadıkları bölge üzerinde gücü ve 

etkisi olduğunu göstermektedir. Nitekim yine Mr. Collins ile Mrs. Elizabeth arasındaki bir diyalokta Mr Collins’in  

“……dini makamı krallıktaki en yüksek makamla eşit ulvilikte görürüm….” 

Cümlesi o dönemde din adamlarının aydınlanmanın  rasyonalite ve bireycilik akımına karşın sürmekte olan gücünü ortaya 

koymaktadır. Mr Collins’in bir diğer özelliği kendisinin toplumun gözündeki imajını ve değerini aşırı önemsiyor olmasıdır. 

Buradan hareketle Collins Smith’in sempati ilkesinde ortaya koyduğu; birey davranışlarının başkalarının kendisi hakkındaki 

düşüncelerini dikkate alma güdüsü tarafından yönlendirildiği yaklaşımını desteklemektedir. Nitekim her diyaloğunda güçlü 

bağlantılarını ve konumunu çok da övüngen ve itici görünmemeye çalışarak ortaya koymaktadır.  

Mrs. Bennet’e geri dönülecek olunursa, Bennet’in kızlarını evlendirmeye çalışma arzusunun bugünkü rasyonel bireyin çıkar 

motivasyonu ile aynı olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim güzelliğine ve iyi huyluluğuna en çok güvendiği kızı Jane’in o 

dönemde Netherfield Korusu’nu kiralamış olan, zenginlik kaynağı ticaret olsa da aslen ailenin ünüyle övünen yılda en az dört-

beş bin pound gelire sahip Mr Bingley ile evlenmesi için her türlü küçük oyunu oynamaktan kaçınmayan Mrs. Bennet’in 

davranışları; bireysel çıkarları ön planda tutan hakim iktisadın çıkarcı bireyini andırmaktadır. Elizabeth’in Mr Collins’in teklifini 

red ettiğini duyduğunda gösterdiği  tepki ve Mr Collins’le diyaloglarında; 

“Lizzy’nin aklı başına gelecektir. Onunla bizzat ben konuşacağım. Çok inatçı aptal bir kızdır, çıkarını bilmez ama ben bilmesini sağlayacağım”  

Çıkarcılık bağlamında hakim iktisadın bireyini andıran Mrs. Bennet’in kızları üzerinden kendi faydasını en çoklaştırmayı 

planladığını söylemek de mümkündür. Nitekim Bennet, Jane’in Bingley ile evliliği üzerinden kendine övünç malzemesi 
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çıkarmakta, bu durum onun toplumdaki göreli konumunu iyileştirmekte hem de en az sevdiği kızı Elizabeth’in Mr. Collins ile 

evliliği üzerinden 2000 poundluk araziyi ve evi garantiye almaktadır. Davranışsal iktisatçılar gerçekleştirdikleri deneyler 

aracılığıyla, sınırlı rasyonel bireyin göreli konumuna önem verdiğini ortaya koymaktadır. Mrs. Bennet için de kızlarının evliliği 

toplumdaki göreli konumunu iyileştirme aracı olmaktadır.  

Mrs. Bennet’in en büyük kızı Jane ve Mr. Bingley mizaç olarak birbirine benzemekte, her ikisi de yardımsever, yumuşak huylu, 

neşeli ve özgecil bir yapıya sahip olmaktadır. Hem Jane hem de Bingley’in bencil çıkarcı birey tipolojisi ile uzaktan yakından 

ilgisi bulunmamaktadır. Nitekim Jane  Bingley’e yönelik ilk değerlendirmesinde Bingley’in “yakışıklı, akıllı uslu, iyi huylu,canlı” 

olduğunu ortaya koymakta, yıllık gelir düzeyi bu kriterler arasında yer almamaktadır.   Elizabeth’in ifadesiyle Jane kimse hakkında 

kötü düşünmemeye çalışan gerçek bir melektir. Dünyadaki olayları ve insanları olduğu gibi değerlendirmektense yumuşatarak 

değerlendirme eğilimi taşımaktadır. Bu durum da esasen Jane’in rasyonalitesini sorgulatmakta, daha duyguları ve sezgileri ile  

tercih eden sınırlı rasyonel bireye yaklaştırmaktadır. Duygusal, merhametli ve erdemli Jane,  Smith’den ziyade Hume’un ortaya 

koyduğu birey tipolojisini temsil etmektedir. Bingley’ de benzer şekilde Jane il evlenerek eş seçimi ile iktisadi çıkar peşinde koşan 

birey tipolojisine uymadığını ortaya koymaktadır. Nitekim iktisadi çıkar peşinde koşan biri olarak; toplam serveti 1000 pound’u 

geçmeyen ve yakınları tarafından asil olarak nitelendirilmekten uzak bir aileye mensup olan  Jane’den öte Mr. Darcy’nin kız 

kardeşi Georgianna Darcy ile evlenmeyi tercih etmesi beklenmektedir. Bingley daha ziyade duyguları ile karar vermekte, tercih 

ve kararlarında başkalarının gözlemlerinden etkilenmektedir. Nitekim Darcy ile Elizabeth arasındaki bir diyalogda Darcy’nin:  

“Bingley’in müthiş bir doğal alçak gönüllülüğü vardır, benim yargılarıma kendi yargılarından daha çok güvenir”  

İfadesi bu yargıyı doğrular niteliktedir. Dolayısıyla Bingley’in salt akılcı ve bireyci aydınlanma dönemi insanını ve muhakeme 

yeteneği güçlü soyut homo economicus bireyi temsil ettiğini düşünmek zordur.  

Austen’ın Gurur ve Ön yargı romanında ; insanın toplumsal rol ve konumunu açıklamaya çalışan  ve bu rol ve konumun nasıl 

olması gerektiğini  en fazla sorgulayan karakterin Elizabeth Bennet olduğu düşünülmektedir. Özellikle Elizabeth’in Darcy ile 

diyaloglarındaki serbestliği ve sürekli birey davranışlarına yönelik sorgulayan tavrı bunu desteklemektedir. Akla ve muhakeme  

yeteneğine fazlasıyla değer veren Lizzy, annesinin ve diğer küçük kardeşlerinin aşırı coşkusundan rahatsız olmakta, o dönemin 

toplumsal normlarına meydan okuyarak, gerekirse yoksul ve eşsiz kalmayı göze alıp, aşık olmadığı ve karşısındakinin erdemine 

inanmadığı durumda evlenmemeyi tercih edebilmektedir. Austen’ın o dönemin İngiltere’sinde aşık olmadığı için evlenmeyi 

reddetmiş olması ve evliliğe ve kadının toplumsal rolüne yönelik bakış açısından hareketle Lizzy karakteri üzerinden Austen’ın 

kendini anlatmaya çalıştığını söylemek mümkündür. Lizzy aydınlanma döneminin özgürlükçü ve görece akılcı birey tipolojisini 

yansıtmakta, ancak rasyonalitesi neoliberal iktisadın öne sürdüğü duygu ve değer yargılarından bağımsız tercih ve kararlarda 

bulunan homo economicus bireyin rasyonalitesi ile benzerlik göstermemektedir.  Lizzy ne faydasını ençoklaştırmaya çalışmakta, 

ne de duygu ve sezgilerinden bağımsız hareket edebilmektedir. Nitekim Lizzy başlangıçta Wickham’ın sempatikliğine ve 

Darcy’nin kendini beğenmiş ve gururlu olduğuna yönelik ilk yargısından yola çıkarak  yalnızca Wicham’dan duyduklarına göre  

Darcy’yi yargılamış ve ondan nefret etmeye başlamıştır. Halbuki olayın gerçekliği ile ilgili detaylı bilgi toplama zahmetine 

katlanmamış, gerçeği öğrendiğinde ise pişmanlık içerisinde şu sözlerle  kendini yargılamaya başlamıştır; 

“Daha tanışır tanışmaz birinin tercihi olmaktan hoşlandım, öteki tarafından ihmal edildiğime gücendim. Her ikisi hakkında da cahilce ve ön yargılı 

davrandım, aklı bir kenara bıraktım, meğer bunca zaman kendimi hiç tanımıyormuşum”  

Buradan hareketle Lizzy’nin Slovic’in ortaya attığı duygulanım kısa yoluna başvuran sınırlı rasyonel bireyi temsil ettiğini söylemek 

mümkün olmaktadır.  

Austen romanında aydınlanma dönemi bireyini en fazla temsil eden Darcy’dir. Nitekim Darcy’nin kimilerine göre soğuk ve 

gururlu, kimilerine göre ise cömert ve iyiliksever kişiliğinin en önemli özelliği tercihlerinde akıl ve muhakemeyi ön planda 

tutmasıdır. Darcy’nin akla verdiği değer Darcy ile Lizzy’nin diyaloglarında özellikle ön plana çıkmaktadır. Bir diyalogda Darcy 

Lizzy’ye ; 

“Benim de kusurlarım var ama akılla ilgili olmadıklarını umarım” ve “araştırma ve kararlarımın genellikle umut ya da korkularımdan 

etkilenmediğini söyleyebilirim”  ifadesiyle akla ve muhakemeye verdiği değeri ortaya koymaktadır.  Ancak Lizzy’ye duygularını açma 

ve onunla gelecek kurma noktasında aklından öte duygularına göre karar veren Darcy, bu kararında bile bilinçli olmakta ve bu 

kararının uzun muhakemelere dayandığını ortaya koymaktadır. Öyleyse Darcy sezgi ve kısa yollara başvurarak karar veren bireye 

karşılık gelen sınırlı rasyonel bireydense rasyonel bireye daha yakın olmaktadır. Ancak Darcy’nin rasyonalitesini homo 

economicus bireyden ayıran; Darcy’nin erdemden yoksun bir birey olmaması ve sadece kazanç güdüsüyle hareket etmemesidir. 

Aynı zamanda Darcy içinde yaşadığı toplumun değer yargılarından da bağımsız olmamaktadır. 

Gurur ve Ön Yargı’nın Bentham’ın faydacı hedonist bireyini temsil eden karakteri Lydia’dır. Evin en küçük kızlarından biri olan 

Lydia, “patavatsız, şamatacı, haylaz, yüzsüz ve yabani” ifadeleriyle  tanımlanmaktadır. Lydia’nın hayattaki temel amacı daha fazla haz 

elde etmek olup, hazzın niteliği kendisi için çok önemli olmamaktadır. Bu bağlamda Lydia’nın haz yaklaşımı; Bentham’ın hazzın 

sübjektifliğine yönelik vurgusunu temsil ediyor olmaktadır. Lydia aynı zamanda rasyonaliteden çok uzak bir kişilik sergilemekte, 

sadece anlık duyguları ve sezgilerine göre karar vermekte ve tutkularının peşinden koşmaktadır. Toplumsal değer yargılarını, 
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Wicham’ın nasıl bir adam olduğunu ve ailesinin düşeceği durumu dikkate almadan Wicham’la kaçmış olması Lydia’nın; 

tutkularının peşinden koşan, değer yargılarından bağımsız hedonist bireyi temsil ettiğinin temel göstergeleri olmaktadır. 

Wicham karakteri de Lydia gibi hazcı ve değer yargılarından bağımsız bir kişiliğe sahip olmaktadır. Wicham Lydia’dan farklı 

olarak çıkarcı ve bencil birey tipolojisine de karşılık gelmektedir. Wicham’ın değer yargılarından arınmış, her zaman çoğu aza 

tercih eden, servet peşinde koşan ve bunun için her şeyi yapabilen, bugünün homo economicus birey tipolojisine benzer bir 

yapıda olduğunu söylemek mümkündür. Şöyle ki Wicham Darcy’nin kardeşi Georgiana’nın 30 bin poundluk servetine sahip 

olmak için onu evlenmeye ve kaçmaya ikna etmesi, Lizzy ile ilgilenirken onun yeterince servet sahibi olmadığını öğrendiğinde 

ilgisini servet sahibi Miss King’e kaydırmış olması Wickham’ın bencil ve çıkarcı karakterini ortaya koymaktadır. Wicham’ın 

bencillik ve çıkarcılığını Hobbes’un kendi çıkarlarının tatminine odaklanan  bencil bir varlık olarak tanımladığı birey tipolojisi ile 

Daniel Defo’nun aşırı kendini beğenmiş, yozlaşmış ve özgecilikten uzak birey tipolojisi ile ilişkilendirmek mümkün olmaktadır . 

Neticede her iki birey tipolojisi de hakim iktisadın rasyonel bireyi ile benzerlik taşımaktadır. Çalışmayı tamamlamadan çalışma 

kapsamında değerlendirmeye değer bulunan bir diğer karakter Lizzy’nin yakın arkadaşı Charlotte Lucas’tır. Charlotte Lyzzi’nin 

görüşlerine fazlaca değer verdiği, muhakeme gücü yüksek bir kadın olarak tanımlanırken, Lyzzi’nin palavracı, bencil, aptal olarak 

nitelendirdiği Mr Collins’le evlenmesi Charlotte’yı o günün toplumsal koşullarında rasyonelleştirmektedir.  Austen dönemi 

İngiltere’sinde birçok insanda olduğu gibi Lyzzi’nin aksine Charlotte’un hayata ilişkin amacının, yaşamının ve kendi kimliğini 

yaratma sürecinin temel belirleyicisi içinde yaşadığı toplumun amaç ve normları olmaktadır. Bu amaç ve normlara göre Charlotte 

için en akılcı tercih, toplum tarafından itibar gören hali vakti yerinde bir adamın eşi olmayı kabul etmektir. Buna göre Charlotte 

Lyzzi’nin aksine aydınlanma döneminin özgürlükçü bireyinin aksine geleneksel ve bugünkü adlandırmayla homo sociologicus 

bireyi temsil etmektedir. Bu bağlamda yapmış olduğu tercihin rasyonalitesi, içinde yaşadığı toplumun gerçekliğiyle örtüşmesi ile 

ilişkilendirilebilmektedir. 

4. Sonuç 

İktisat diğer disiplinlerle bağını koparmadığı sürece gerçekliğini korumaktadır. İktisadın felsefe, psikoloji, sosyoloji ve edebiyat 

gibi sosyal bilimlerin diğer alanları ile ilişkisini kopararak iktisadı matematiksel modellere ve varsayımlara hapseden neoliberal 

iktisat teorileri özellikle son dönemde önemli eleştirilere maruz kalmaktadır. İktisadi varsayımların gerçekliğinden öte 

varsayımların açıklama gücüne değer veren Friedman’ın aksine gerçekliğe değer verilme durumunda bugünkü küresel ölçekli 

krizleri önlemenin mümkün olduğu belirtilmektedir. Buradan hareketle iktisadı diğer disiplinlerle ilişkilendiren çalışmalar 

yeniden gündeme gelmektedir. Akdere ve Aydın (2018)’in Edebiyattaki İktisat kitabı; iktisatla edebiyatı bir araya getiren önemli 

çalışmalardan biri olup, hali hazırdaki çalışmanın da yöntemsel alt yapısına destek olmaktadır. Edebiyatın özellikle 19. y.y. 

edebiyatının kendi döneminin toplumsal ve iktisadi gerçekliğini yansıtıyor olmasından hareketle, 18. yy dönemi İngiltere’sini, 

aydınlanma düşüncesini ve bununla ortaya çıkan bireyci, özgürlükçü rasyonel birey yaklaşımını, feodalite, burjuvazi, sanayi 

devrimi, din adamları ve aristokrasiyi yansıtması açısından Austen’ın Gurur ve Önyargı romanı özellikle tercih edilmektedir. 

Aydınlanma döneminden itibaren rasyonaliteye yönelik farklı yaklaşımlar çerçevesinde roman karakterleri üzerinden 

değerlendirme yapılmaktadır. Buna göre gerçek bireyler tıpkı homo economicus bireye eleştirel yaklaşımların ortaya koyduğu 

gibi, her zaman en etkin tercihte bulunan, çıkarcı, bencil, faydacı ve değer yargılarından arınan davranışlar sergilememektedir. 

En homo economicus birey tipolojisine yakın sayılabilecek Wicham karakteri bile, bilgi işleme kapasitesi ve en etkin tercihlerde 

bulunabilmeyi becerme noktalarında robotik homo economicus bireyden farklılaşmaktadır.   
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CUMHURBAŞKANININ YARGI ORGANLARINA YAPTIĞI ATAMALARIN KUVVETLER 
AYRILIĞI VE YARGI BAĞIMSIZLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ 

Namık Kemal ÖZTÜRK1 - Eren TOZAK2 

 

Özet 

Hükümet sisteminin tarzı ne olursa olsun, yargı organlarının bağımsızlık ve tarafsızlık dereceleri söz konusu ülkelerin hukuk 

devleti olup olmadıklarını ve ne ölçüde demokratik olduklarını büyük oranda ortaya koymaktadır. Fakat yargı organlarının 

kuruluşlarını ve işleyişlerini hükümet sistemleri ile arasında doğrudan bir bağ olduğunu söylemek yanıltıcı olabilir. 2017 yılında 

Türkiye’deki Anayasa değişikliğinden önce yargı yetkisi başlıklı 9’uncu maddede söz konusu yetkinin bağımsız mahkemeler 

tarafından kullanılacağı ifade edilmişken, yapılan değişiklik ile bağımsız ve tarafsız olan mahkemeler tarafından kullanılacağı da 

ayrıca ifade edilmiştir. Yapılan değişiklikler ile yargı organlarıyla ilgili yenilikler hayata geçirilmiş olsa da söz konusu yeniliklerin, 

doğrudan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili olduğunu söylemek doğru değildir. Yukarıda da bahsedildiği şekilde bu 

değişiklikler mahkemelerin adları, üye sayıları ve üyelerin seçilme kıstasları ile ilgilidir. Bu çalışmada Anayasa Mahkemesi 

üyelerinin seçimi, HSK üyelerinin seçimi, Danıştay üyelerinin dörtte birini seçme, Yargıtay Başsavcısı ve Başsavcı Vekilinin 

seçimi üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Başkanlık Sistemi, Kamu Görevlisi, Yargı 

Jel Kodları: H70, Z00 

 

Abstract 

Regardless of the style of the governmental system, the degree of independence and impartiality of the judicial bodies largely 

shows whether the countries in question are a state of law and to what extent they are democratic. But it can be misleading to 

say that there is a direct link between the establishment and functioning of judicial bodies and government systems. In 2017 

jurisdiction before the Constitutional amendments in Turkey titled Article 9 of the statement gut level was that will be used by 

independent courts to question authority, as well as to be used by courts which are independent and impartial with the 

amendment stated. Even though the amendments and the innovations related to the judicial organs have been implemented, it 

is not correct to say that these innovations are directly related to the presidential government system. As mentioned above, 

these amendments relate to the names of the courts, the number of members and the criteria for the election of members. This 

study will focus on the election of the members of the Constitutional Court, the election of the members of the Judges 

Prosecutors Board, the selection of a quarter of the members of the Council of State, the selection of the Chief Prosecutor and 

the Attorney General. 

Keywords: Presidential System, Public Servicer, Judgment 

Jel Codes: H70, Z00 

 

1. Giriş 

Anayasadaki düzenlemelere baktığımızda,  sadece yürütme organı bakımından değil aynı zamanda özellikle yargı alanında 

Cumhurbaşkanına çok sayıda seçme ve atama görevleri vermiştir. Son anayasa değişikliğinden önce 105. Maddenin ikinci fıkrası 

Cumhurbaşkanının tek başına yapmış olduğu işlemler ve vermiş olduğu emirlerden dolayı yargı organlarına başvurulamaz 

hükmünü içermekteydi3. Seçilmiş kralları ifade eden bu maddenin cumhuri bir rejimde yer almasının tuhaflığı bir yana bırakılacak 

olursa bu maddenin yeni haliyle Cumhurbaşkanının görevleriyle ilgili sorumsuzluğunu ortadan kaldırmakta, eylem ve işlemlerine 

karşı yargı denetiminin önünü açmaktadır. İşte Cumhurbaşkanının yargı organlarına yaptığı seçme ve atama görevlerinin 

kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı açısından önemi bu yeni düzenlemeden kaynaklanmaktadır. Yeni sistemde bir yandan 

Cumhurbaşkanlığının eylem ve işlemleri yargı organlarınca denetlenmekte öte yandan bu yargı organlarının bazı üyeleri 

Cumhurbaşkanınca belirlenmektedir. Üstelik son sistem değişikliği referandumunda Anayasanın 9. Maddesi de değişime uğramış 

ve “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır” ifadesi “bağımsız ve tarafsız” mahkemelerce kullanılır 

şekline dönüştürülmüştür. Dolayısıyla son değişiklikle yargının bağımsızlığı yeterli görülmemiş, aynı zamanda tarafsızlığı da 

anayasaya monte edilmiştir. Bu çalışmada esas olarak üzerinde duracağımız konu bu hususların yargı bağımsızlığını ne derece 

etkilediğidir.  

 
1 Prof. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi 
2 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Doktora Programı Öğrencisi 
3 Bu dönemde Cumhurbaşkanının tek başına ve bakanlar kuruluyla birlikte yaptığı eylem ve işlemlerden hukuki ve cezai olarak 
sorumlu tutulacağı yönündeki görüş için bkz. Keskinsoy, (2012), s.116-118. 
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2. Cumhurbaşkanının Değişen Konumu 

Anayasada Cumhurbaşkanına verilen görevleri Türk siyasi hayatındaki bir takım gelişmelerden ayrı düşünmek gerçeğin önemli 

bir yönünü görmezden gelmek demektir. Çünkü hem 1961 hem de 1982 Anayasaları devlet iktidarını ele geçirmek isteyen asker-

sivil bürokratların devlet kurumlarıyla ittifak kurarak seçilmiş siyasi aktörlerin “bypass” edilmesi ve onlar üzerinde vesayet kurma 

arayışlarının ürünüdür. İşte bu arayış sonucunda gerçekleştirilen ve plebisiter yönleri ön plana çıkan anayasalarla 

Cumhurbaşkanlığı asker-sivil bürokrat ve yargı organları ile yakın organik bir bağ içinde dizayn edilmiş ve sivil siyaset üzerinde 

vesayet makamı olarak düşünülmüştür. Cumhurbaşkanlarının neredeyse her alanda önemli konumda bulunan görevlileri atama 

yetkisinin verilmesi bu ittifak arayışının yapısal-kurumsal ayağını oluşturmaktadır. Çok sayıda yetki ve görev verilen 

Cumhurbaşkanının klasik parlamenter sistemdeki gibi görevleriyle ilgili suçlardan dolayı sorumsuz tutulması ise onları daha rahat 

hareket etme noktasına getirmiştir. Sorumsuzluğun doğal sonucu ise Cumhurbaşkanlarının vatana ihanet dışında görevlerine 

son verilmesinin mümkün olmamasıdır. Dolayısıyla istikrarsız hükümetlerin bulunduğu bir dönemde yürütmenin başı olarak bu 

görevi yerine getirecek,  siyasetle ilişkileri nedeniyle yasama ve bürokratları atama yetkisi ile de yargı üzerinde kontrol 

kurabilecektir (Öztürk, 1992, s.75).  

Bürokrasinin hükümetin kontrolü altına alınması Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar gelen süreç bakımından son 

derece önemlidir. Zira Cumhuriyeti kuran kadronun asker-bürokrat kökenli olması ve askerlerle yakın ilişki içinde olması daha 

sonraki dönemlerde askerlerin devlet işlerinde her zaman kendilerini önemli bir konumda görmelerine neden olmuştur. 1960 

darbesinin temelinde yatan gerekçe de esasında asker-sivil belli bir laiklik ideolojisine mensup bürokratların iktidarı yeniden ele 

geçirme girişimleridir. Nitekim bürokratlar 1961 Anayasası ile bu amaçlarına ulaşmışlar, devletin gözetim ve denetimi yeniden  

siyaset üzerinde vesayet kuran asker ağırlıklı bürokratların eline geçmiştir.  Bu dönemde Anayasa Mahkemesi de aktif bir şekilde 

siyasi konularla ilgili kararlar alarak askerlerin laiklik yanlısı siyasi tutumlarını desteklemiş ve siyaset üstünde bir vesayet makamı 

gibi hareket etmiştir. İşin asıl ilginç tarafı 1961 Anayasası ile oluşturulan Cumhurbaşkanlığının siyaset üzerinde ikinci bir vesayet 

makamı olarak tasarlanmasıdır. Cumhurbaşkanının vesayet makamı olarak düşünülmesinin temelinde yatan düşünce ise bu 

makama asker kökenli kişilerin getirilmesidir. Gerçekten de bu anayasanın yürürlüğü süresince bu makamı işgal edenlerin 

hepsinin asker kökenli oldukları göz önüne alınacak olursa Cumhurbaşkanlığının Türk Silahlı Kuvvetleri açısından seçilmiş 

organları denetlemenin bir aracı olduğu ortaya çıkar (Yazıcı, 2012, ss.154-156).  

Aynı anlayış 1982 Anayasası için de geçerlidir. Üstelik bu anayasanın düzenlediği Cumhurbaşkanlığı klasik parlamenter sistem 

şablonuna uygun da değildir. Yasama, yürütme ve yargı alanında çok sayıda yetki ve görevi olan bir Cumhurbaşkanı eskisinden 

çok daha güçlü bir şekilde siyaset üzerinde vesayet uygulamalarını koordine edebilecektir. Yasama, yürütme ve yargı alanındaki 

yetkileriyle donatılmış bir Cumhurbaşkanı asker olmasa bile askerlerle yakın bir çalışma ortamına girerek halkın seçmiş olduğu 

hükümeti işlevsiz hale getirebilir. Nitekim Süleyman Demirel’in ve ondan sonra işbaşına gelen A. Necdet Sezer’in aktif politikaya 

sık sık müdahale etmeleri bu vesayet ilişkisinin bir yansıması olarak görülebilir. Bir yanda bütün önemli yargısal ve idari 

kurumların başkan ve üyelerini atamaya yetkili kılınmış bir Cumhurbaşkanı, diğer yanda askeri bürokrasinin sürekli laiklik elden 

gidiyor diye darbe tehditleri sivil hükümetlerin iş yapmalarına engel oluşturmuştur. Bu ikili yapıya akademi çevrelerinin ve o 

dönem görevdeki Cumhurbaşkanının da zımni desteği ile 28 Şubatın meşhur post-modern darbesinin yaşanmasına neden 

olmuştur.  

İktidar üzerinde askerlerin vesayeti adeta Demokles’in kılıcı gibi varlığını sürekli hissettirmiştir. Asker ve yargının başını çektiği 

bürokratik vesayet hiçbir sınır ve denetime tabi olmadan kendi istek ve görüşlerini siyasetçilere dayatma hakkını kendilerinde 

görmüşlerdi. Ordu siyaset ilişkilerinde dönüm noktalarından biri 27 Nisan 2007 tarihinde TBMM’de cumhurbaşkanı seçiminde 

ilk turdan sonra yaşanan olaylardır. AK Parti adayı Abdullah Gül’ün normal koşullarda cumhurbaşkanı seçilmesinin önünde 

herhangi bir engel yoktu. O gece Gül’ün cumhurbaşkanı seçilmesini engellemek için Genelkurmay’ın internet sitesinde e-muhtıra 

diye anılan bildiri yayınlandı. Bildiride cumhurbaşkanının seçimine müdahaleyi haklı göstermek için irtica ve Kürtçülük tehditleri 

kullanılarak askerlerin sivil müttefiklerini (Anayasa Mahkemesi) harekete geçirilmesi hedefleniyordu. İşin ilginç tarafı bu metinde 

hükümetin laikliği yeniden yorumlama girişimleri, Kuran okuma yarışmaları ve Peygamber’in doğum günü kutlamaları laiklik 

karşıtı büyük eylemler olarak görülüyordu. Daha da ilginci ise silahlı kuvvetlerden başka hiç kimse bu eylemleri laiklik karşıtı 

olarak algılamıyordu (Kuru, 2016, s.141). Ancak bildiri askerlerin müttefiklerine destek çıktığı şeklinde algılandı ve CHP hemen 

harekete geçerek olayı Anayasa Mahkemesine taşıdı. Anayasa Mahkemesi de kendisinden beklenen ve daha önce de esirgemediği 

desteğini tekrarlayarak meşhur 367 kararını aldı. Hatırlanacağı gibi mahkeme cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli olan 367 

milletvekili sayısını oturumun açılması için gerekli karar sayısı olarak kabul etmişti. Mahkeme bu kararını anayasada hiçbir hüküm 

olmamasına rağmen alabilmişti (Yazıcı, 2012, ss.200-205). Başarısızlıkla sonuçlanan e-muhtıra girişimi, hükümetin karşı tavrı ve 

seçimlerde halkın AKP’yi tercih etmesi askeri vesayetin etkisinin önemli ölçüde kaldırıldığının tipik göstergeleri olarak okunabilir. 

2007’den sonra darbe planlarıyla ilgili olarak açılan davalar ve bu davalarda üst düzey komutanların mahkûm olması halkın 

gözünde askerlerin prestijini önemli ölçüde zayıflattı. 2010 referandumu ile Anayasa Mahkemesinin üye sayısı artırılarak 

mahkeme üyeleri içinde siyasi bir denge sağlandı. Sivil mahkemelerin askerleri yargılama yetkileri genişletildi ve cumhurbaşkanı 

ile başbakanın Yüksek Askeri Şura kararlarına müdahaleleri ve belirleyici olmalarıyla birlikte askerlerin siyasi alana müdahaleleri 
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iyice sınırlandı. Eskiden asker, aydınlar, yargı ve üniversiteden oluşan ve CHP şemsiyesi altında birleşen koalisyon artık dağılmış 

durumdadır. Yönetime meşru olmayan yollardan el koyma girişimlerini demokrasiyi kurtarma ve laikliğe sahip çıkma eylemi 

olarak meşrulaştıran bu koalisyonun dağılması tarihsel öneme sahip bir olaydır. Kemal Karpat bu olayı Jön Türklerden bu yana 

Osmanlı ve Cumhuriyet rejimlerine egemen olan, hükümetin devletçi, laik bir elit tarafından boyunduruk altına alınması 

geleneğine son verilmesi olarak değerlendirmektedir (Karpat, 2009, ss.121-122). 

Öncelikle Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi sağlanarak askerlerin sistem üzerindeki etkisi kırılmaya çalışılmıştır. Bu 

hususta önemli bir mesafenin alındığını ve Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlıkları döneminde askeri 

bürokrasinin sivil hükümet üzerindeki baskısının önemli ölçüde azaldığını ama tamamen ortadan kalkmadığını belirtmek gerekir. 

En son 15 Temmuz 2016’dayaşanan Fetullahçı darbe girişimi bardağı taşıran son damla olmuş, 16 Nisan 2017 anayasa 

referandumu ile hem hükümet sistemi değiştirilmiş, hem de askeri bürokrasinin tamamen sivil yönetimin kontrolüne geçmesini 

sağlayacak etkili önlemler alınmıştır. Askeri liselerin kapatılması, harp okullarının yönetim ve müfredatlarında yapılan 

değişikliklerle yeniden düzenlenmesi ve kuvvet komutanlıklarına Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan atamaların yapılabilmesi 

bunlar arasında sayılabilir. 16 Nisan 2017 tarihli anayasa referandumu ile Türkiye yeni hükümet sistemi ile tanıştı. Ancak bu 

hükümet sisteminin fiilen hayata geçmesi 9 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanının mecliste yemin etmesiyle gerçekleşti. 

Aslında sistemin adının Cumhurbaşkanlığı sistemi olması bu durumun bir sonucu olarak da görülebilir.  Yeni değişiklikler ile 

Cumhurbaşkanı tek başına yürütmenin sahibi olmuş ve sistem üzerinde oldukça etkili bir konuma getirilmiştir. Artık yetkisiz 

olduğu için sorumsuz olduğu varsayılan bir Cumhurbaşkanlığı yerine yürütmenin tek başına sahibi olan, siyasal ve yasa l 

sorumluluğa sahip bir Cumhurbaşkanlığı söz konusudur. 

 

3. Kuvvetler Ayrılığı İlkesi4 ve Yargı Organlarına Üye Seçimi 

Yeni Kuvvetler ayrılığı doktrini siyaset ve anayasa düşüncesine en çok nüfuz etmiş kavramlardan biridir. Tarihçiler, siyaset 

bilimciler ve anayasacılar bu kavramı farklı alanlarda kullanmışlardır. Yargı bağımsızlığı, yasama yetkisinin devri, yargısal denetim, 

gücün kötüye kullanımı, kuvvetlerin birbirinin yetki alanına müdahalesi gibi nedenler bu ilkeyi yoğun olarak gündeme getirmiştir 

(Barnett, 2002, s.107). Kuvvetler ayrılığı ilkesi tarihsel bakımdan mutlak monarşinin yetkilerinin belli ölçülerde kısılmasını 

hedeflemektedir (Doehring, 2002, s.194). 

Esasında saf bir kuvvetler ayrılığının mümkün olup olmadığı veya bunun arzu edilebilir bir şey olup olmadığı tartışmalı olsa da  

(Barnett, 2002, ss.13-14) yasama, yürütme ve yargı branşlarının fonksiyon ve personel bakımından birbirinden ayrılmasının 

özgürlükler açısından önemli katkı sağladığı açıktır (Beale, 1997, s.4) Otoritenin hukuka bağlanması için öncelikle devletin 

sınırlanması gerekir. Bu nedenle devlet gücünün tek elde toplanmasına engel olan kuvvetler ayrılığı ilkesi önemli bir güvence 

oluşturur (Teziç, 2012, s.162). Kuvvetler ayrılığı ilkesine Türkiye’de ilk kez 1876 Anayasasında yer verilmiş, ondan sonra gelen 

1924, 1961 ve 1982 Anayasalarında bu ilke hep yer almıştır (Gözübüyük, 2010, s.14). 

Devletin değişik kuvvetlerden meydana geldiği görüşü Aristo’dan beri bilinmektedir. Ancak bu ilke John Locke’a kadar uzunca 

bir dönem siyasi düşünürlerce kullanılmamıştır. Kuvvetler ayrılığı ilkesini Aristo’dan esinlenen John Locke geliştirmiş ve 

Montesquieu (1689-1755) günümüzdeki anlamını vermiştir (Barnett, 2002, s.13). Locke, yaşadığı dönemdeki (1632-1704) İngiliz 

yönetimini ele alarak geliştirdiği teorisinde, devlet faaliyetlerinin ayrılmasını ve özellikle yasama ve yürütmenin mutlaka farklı 

organlar elinde bulunması gerektiğini ilk söyleyen kişidir (Caroll, 2009, s.36). Locke, Yönetim Üzerine İkinci İnceleme adlı 

çalışmasında devlet yönetiminde “yasama erki”, “yürütme erki” ve “federatif erk” gibi kuvvetler bulunduğunu ve bu 

kuvvetlerden yasama ve yürütmenin birbirinden ayrılarak farklı organlara verilmesi gerektiğini belirtmektedir (Locke, 2012, 

ss.95-96; Tunçay, 2005, ss.261-293). Locke, yürütme fonksiyonunu yasaları uygulamak ve federatif olmak üzere ikiye ayırmış 

ama her ikisini de kralın eline vermiştir.  Dolayısıyla kuvvetler ayrılığı bakımından Locke’un asıl önem verdiği şeyin, yasama ve 

yürütmenin ayrı organlara verilmesi olduğu çok açıktır. Ona göre yasa yapıcı iktidar ile yasaları uygulayan iktidarın iki ayrı güç 

olarak düzenlenmesi gerekir (Turhan, 1993, s.12 ve Kutlu, 2001, ss.110-111). Locke’un ayrımında yargı kuvvetine ayrı yer 

verilmediği gibi onun bağımsızlığına ilişkin herhangi bir ayrıma da gidilmemiştir. Çünkü Locke, yargıyı yürütmeye ait bir görev 

olarak değerlendirmektedir (Turhan, 1993, s.4 ve Şenel, 1995, s.345). 

 
4 Kuvvetler ayrılığı ilkesinin yazımında Öztürk, N. K., (2018), Anayasa Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara, s.67-70’den 

yararlanılmıştır. Ayrıntı için bu esere bakılabilir. Ayrıca bu ilkeyle ilgili olarak  bkz. Kutlu, Mustafa, (2001), Kuvvetler Ayrılığı, 
Seçkin Yayınları, Ankara; Kuyaksil, A., Altunbaş, A. (2012), “Türklerde Hukuk Devleti Anlayışının Tarihsel Gelişimi”, 
Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.9,Sayı:19. s.24 ;  Özer, Attila, (2009) Anayasa Hukuku: 
Genel İlkeler, 3.Baskı, Turhan kitabevi, Ankara, s.125-126;  Kanovitz, Jacqueline R. (2010) ConstitutionalLaw, 
AndersonPublising, twelftedition, s.7;Fleiner, Thomas ve Saunders,Cheryl (2013), “Constitutionsembedded indifferent legal 
Systems”,RoutledgeHandbook of ConstitutionalLaw, (Edits. Tushnet, M.,Fleiner,T., Saunders, C.), Routledge, London, s.83-
87; Roskin, M.G., Cord, R.L., Medeiros, J.A., Jones, W.S.(2013), Siyaset Bilimi, Liberte Yayınları, Birinci Basım, Ankara, 
s.270-272; Özbudun, E. (2013), Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, 14. Baskı, Ankara, s.185. 
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Montesquieu, “Kanunların Ruhu” adlı eserinde devlet faaliyetlerinin bir organda birleşmesinin keyfi yönetime yol açacağını 

belirterek kuvvetlerin birbirinden ayrılması gerektiğini açıkça ifade etmiştir. Montesquieu bu eserinde şöyle demektedir: “Yasama 

ve yürütme iktidarları aynı kişiye ya da aynı memurlar topluluğuna verilirse ortada özgürlük diye bir şey kalmaz, çünkü aynı 

hükümdarın veya senatonun şiddet kullanarak uygulamak için ağır yasalar yapmasından korkulur” (Aktaran Kutlu, 2001, s.112).  

Üç iktidar tek elde toplanırsa ortada özgürlükten eser kalmaz ve baskıcı bir yönetim ortaya çıkar (Erdoğan, 2013, s.17). Bu ilke 

bireyin özgürlüğünün sağlanmasında önemli bir teminat oluşturur. Yasama, yürütme ve yargıdan oluşan devlet gücü parçalanarak 

hukukla sınırlanmakta ve sonuçta bireylerin özgürlükleri korunabilmektedir (Hakyemez, 2004, s.105). Bir başka deyişle, bu üç 

kuvvet arasında oluşan “fren ve denge sistemi” ile iktidarın keyfi kullanımının önlenmesi hedeflenmektedir.  

1982 Anayasasının değiştirilmeden önceki hali de esasında üst düzey yargıçların atanması bakımından Cumhurbaşkanına önemli 

yetki ve görevler vermiş, onu sistemin hakemi ve koruyucu aktörü olarak düşünmüştür. Öyle ki Cumhurbaşkanının yetki ve 

görevlerinin anlatıldığı 101. maddeden itibaren baktığınızda anayasaya değil de cumhurbaşkanlığı üzerine yazılmış bir kitaba 

baktığınız hissine kapılmanız mümkündür. Bir takım tekrarlar bir kenara bırakılacak olursa 1982 Anayasasında Cumhurbaşkanlığı 

kadar yer verilen başka bir kurum yoktur (Öztürk, 1992, s.70). Yeni değişiklikler ile Cumhurbaşkanı tek başına yürütmenin sahibi 

olmuş, yasama ve yargı alanında bizzat kullanabileceği çok sayıda yetki ve görev ile donatılmıştır. 1982 Anayasası uyarınca yüksek 

yargı organlarının üyeleri kısmen veya tamamen Cumhurbaşkanı tarafından seçilir ya da atanır. Fakat her iki durumda da göreve 

getiren kişi cumhurbaşkanıdır. Seçme durumunda birden fazla aday teklif edildiği için yine Cumhurbaşkanının iradesi vardır 

(Öztürk, 1999, s.133). 

Cumhurbaşkanının devletin başı olarak yüksek yargı organlarının üyelerini ataması ona anayasa tarafından verilen gözetleme ve  

denetleme görevinin bir parçası olarak düşünülebilir. Bu ifade özellikle tarafsız ve sembolik konumda bulunan parlamenter 

sistemdeki bir cumhurbaşkanı için geçerlidir. Çünkü bu sistemde cumhurbaşkanları hem yasama, hem yürütme ve yargı 

organlarının uyum içinde çalışmasını gözetlemekten sorumludurlar. Oysa şu anki Cumhurbaşkanlığı sisteminde yürütme ile 

Cumhurbaşkanı aynı olduğu için yürütme organının yargı üzerindeki etkisi gündeme gelebilmektedir. 1982 Anayasasının 

başlangıç kısmında “kuvvetler ayrımının Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli devlet yetki ve 

görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve 

kanunlarda bulunduğu” ifade edilmektedir. Dolayısıyla bu ifadeden Anayasanın devlet organları arasındaki işbölümü ve 

işbirliğinden kastının yumuşak kuvvetler ayrılığına dayanan parlamenter sistemi kastettiği sonucunu çıkarabiliriz. Bu nedenle 

yeni sistemde yürütme kuvveti tek kişiden oluştuğu için kuvvetler ayrılığını daha katı yorumlamak gerekir. Dolayısıyla 

Cumhurbaşkanının yargı organlarına yaptığı atamaları tarafsız devlet başkanının yapmış olduğu atamalar olarak görülemez. 

Çünkü yeni sistemde Cumhurbaşkanı taraflı yani partilidir ve yaptığı bu atamalar yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından ele 

alınarak değerlendirilmelidir. 

 

4. Yargı Organlarına Yapılan Atamalar5 

Türkiye’de, 1982 Anayasası (m.9) yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır (Değişik, 

16/4/2017-6771/1) hükmü gereğince mahkemelerin bağımsızlığını düzenlemiştir. Mahkemelerin bağımsızlığı hâkimlerin gerek 

yürütme gerekse yasama organına bağımlı olmadıkları, onlardan ayrı oldukları, bu organların hâkimlere emir ve talimat 

veremeyeceği ve tavsiyelerde bulunamayacağı anlamına gelir. Mahkemelerin bağımsızlığı konusundaki temel düzenleme ise 

Anayasanın 132. Maddesindedir. Bu maddeye göre, “hâkimler görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun 

olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında 

mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir 

dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir 

beyanda bulunulamaz. Yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine 

getirilmesini geciktiremez”. Bu düzenlemelerle birlikte hâkimlerin bağımsızlıklarını sağlayan “hâkimlik teminatı” da göz önüne 

alınacak olursa Yüksek Mahkeme üyelerinin taraflı davranacaklarını düşünmek gerçekçi olmayacaktır. Ancak, üyelerini 

Cumhurbaşkanının atadığı bir mahkemede Cumhurbaşkanının yargılanacak olması ve bu mahkemede dava açma yetkisinin 

olması yargı bağımsızlığı açısından hoş karşılanan bir durum olmasa gerektir. Ayrıca yargıçları atayan, tayin ve azil işlerini 

yapmakla görevlendirilen HSK üzerinde yürütmenin bu kadar etkili olması bu yöndeki endişeleri haklı olarak gündeme 

getirmektedir. 

 

4.1 Anayasa Mahkemesi Üyelerinin Seçimi 

1982 Anayasasının değiştirilmeden önceki metnine göre Anayasa Mahkemesi on bir asil ve dört yedek üyeden oluşmaktaydı. 12 

Eylül 2010 referandumundan sonra mahkeme üyelerinin sayısı 17’ye çıkarılmıştır. Bunlardan 3’ü meclis tarafından kalan 14 üye 

ise Cumhurbaşkanınca atanacaktır. 16 Nisan 2017 Değişikliği ile bu konuda yeni bir düzenlemeye gidilmiş mahkemenin üye 

 
5 Bu kısmın yazımında Öztürk, (1999), Cumhurbaşkanı ve Parlamenter Sistem adlı eserden özellikle yeni düzenlemeler ve daha 
önceki düzenlemelerin karşılaştırılması açısından önemli ölçüde yararlanılmıştır. 
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sayısı 15’e düşürülmüş yine 3 üye meclis tarafından kalan 12 üyenin ise Cumhurbaşkanınca atanması usulü benimsenmiştir 

(Öztürk, 2018, s.99).  

Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri ile ilgili 30/03/2011 tarihli 6216 numaralı kanunda Anayasa Mahkemesinin görev 

ve yetkilerinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikleri şöyle sıralamak mümkündür: Mahkemenin görev ve yetkileri 

(3.md): Mahkemenin görev ve yetkileri şunlardır: a) Kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde veya hükümlerinin şekil ve esas bakımından, Anayasa değişikliklerinin ise sadece 

şekil açısından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla açılan iptal davalarına bakmak. b) Anayasanın 152. maddesine göre mahkemelerce 

itiraz yoluyla kendisine intikal ettirilen işleri karara bağlamak. c) Anayasanın 148. maddesi uyarınca yapılan bireysel başvuruları 

karara bağlamak. ç) (Değişik: 2/7/2018 - KHK-703/209 md.) Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, 

Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay başkan ve üyelerini, başsavcılarını, 

Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ve Sayıştay başkan ve üyelerini, Genelkurmay Başkanı ile Kara, 

Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarını görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılamak. d) Siyasi partilerin 

kapatılmasına ve Devlet yardımından yoksun bırakılmasına ilişkin davalar ile ihtar başvuruları ve dağılma durumunun tespiti 

istemlerini karara bağlamak. e) Siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun denetimini yapmak 

veya yaptırmak. f) Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına veya milletvekilliklerinin düşmesine ya da 

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların dokunulmazlıklarının kaldırılmasına Türkiye Büyük Millet Meclisince karar verilmesi 

hâllerinde, ilgili milletvekili veya bir diğer milletvekilinin Anayasa, kanun veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 

hükümlerine aykırılık iddiasına dayanan iptal istemlerini karara bağlamak. g) Mahkeme üyeleri arasından Anayasa Mahkemesi 

Başkanı ve başkanvekilleri ile Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ve Başkanvekilini seçmek. ğ) Anayasada kendisine verilen diğer 

görevleri yerine getirmek. 

Mahkemenin kuruluşu ve üyelerin seçilme yeterliği 6. maddede düzenlenmiştir. “(1) Mahkeme 15 üyeden kurulur. (2) Mahkeme 

üyeliğine seçilebilmek için aşağıdaki bentlerde sayılan niteliklerden birine sahip olmak gerekir: a) Yargıtay, Danıştay veya 

Sayıştay’da başkan ya da üye olmak. b) Mahkemede asgarî beş yıldır raportör olarak görev yapıyor olmak. c) Kırk beş yaşını 

doldurmuş, yükseköğrenim görmüş olması ve hâkimlik mesleğine alınmaya engel bir hâlinin bulunmaması kaydıy la 1) 

Yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat veya siyasal bilimler dallarında profesör veya doçent unvanını kazanmış olmak. 2) 

En az 20 yıl fiilen serbest avukatlık yapmış olmak. 3) En az 20 yıl kamu hizmetinde fiilen çalışmış üst kademe yöneticileri 

arasından seçilecek üye için Yükseköğretim Kurulu Başkan veya üyesi ya da bir yükseköğretim kurumunun rektör veya dekanı 

ya da bakan yardımcısı, müsteşar, müsteşar yardımcısı, büyükelçi veya vali olmak. 4) Birinci sınıf hâkim ve savcılar için adaylık 

dâhil en az 20 yıl çalışmış olmak.” 

Mahkeme üyelerin seçimi ise 7. Maddede düzenlenmiştir; “Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun 

kendi Başkan ve üyeleri arasından, her boş yer için göstereceği üçer aday içinden, bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest 

avukatlar arasından gösterecekleri üç aday içinden yapacağı gizli oylamayla seçer. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak bu 

seçimde, her boş üyelik için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. 

İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama yapılır; üçüncü oylamada 

en fazla oy alan aday üye seçilmiş olur. İkinci ve üçüncü tur oylamalarda oyları eşit olan adaylar arasında eşitlik bozulana kadar 

oylama tekrarlanır.  Cumhurbaşkanı; üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danıştay genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından 

her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; en az ikisi hukuk bilim dallarından olmak üzere üç üyeyi Yükseköğretim 

Kurulunun yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan ve kendi üyesi olmayan öğretim 

üyeleri arasından her boş yer için göstereceği üçer aday içinden; dört üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf 

hâkim ve savcılar ile en az beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçer”. Mahkeme üyelerinin 

seçiminde değişik kurum ve kurullar önerilerde bulunmaktadır. Bunların görevi Cumhurbaşkanına tercihde bulunabileceği  

alternatif önermekten ibarettir. Atama kararını Cumhurbaşkanı verecektir. Anayasa Mahkemesi üyelerinin yürütme organınca 

belirlenmesi kuvvetler ayrılığı ilkesi ve yargı bağımsızlığı açısından çok uyumlu değildir.  Öte yandan gerek üyelik süresi ve sadece 

bir kez atanmaları ve üyelerin azlolunamayacağına ilişkin düzenlemeler yargı bağımsızlığı yolunda önemlidir ve mahkeme 

üyelerini koruyucu etkisi vardır. Bu bakımdan mahkeme üyeleri herhangi bir baskıya maruz kalmadan karar verebilecekleri yasal 

korumaya sahiptirler. Nitekim 6216 Sayılı Kanunun 10. maddesi bu konuyu net bir şekilde belirlemektedir. “(1) Mahkeme üyeleri 

on iki yıl için seçilirler. Bir kimse iki defa üye seçilemez. (2) Başkan ve üyeler azlolunamaz; kendileri istemedikçe görev süreleri 

dolmadan veya 65 yaşından önce emekliye sevk edilemezler. (3) Başkan ve üyelerin görevleri yalnızca Anayasada ve bu Kanunda 

öngörülen hâllerde sona erer”.   Mahkeme üyelerine yönelik Anayasada ve yasada açıkça koruyucu hükümler olmasına rağmen 

bu mahkemede Cumhurbaşkanı iptal davası açma hakkına sahipse ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin Anayasaya uygunluğu 

bu mahkeme tarafından denetleniyorsa bu konuda daha duyarlı hareket edilmesi gerekirdi (Öztürk, 1999, s.136). 

 

4.2 HSK Üyelerinin Seçimi 

1982 Anayasası ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanununa göre Hâkimler ve Savcılar Kurulu on üç üyeden oluşur; 

iki daire halinde çalışır. Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı ilgili Bakan Yardımcısı Kurulun tabiî üyesidir. 
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Kurulun 3 üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları arasından, 

bir üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından 

Cumhurbaşkanınca. 3 üyesi Yargıtay üyeleri, bir üyesi Danıştay üyeleri, üç üyesi yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında 

görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir. 

Bu düzenleme açısından baktığımızda TBMM’de çoğunluk sağlayan parti ile Cumhurbaşkanının partisi aynı olursa üyelerin 

büyük bir çoğunluğunun Cumhurbaşkanının tercih ettiği kişilerden oluşacağı açıktır. Anayasa HSK üyelerinin seçimi için 

mecliste nitelikli çoğunluk şartını getirmiştir. Zira ilk turda farklı organların gösterdiği adaylar içinden Meclisin ilgili 

komisyonunca belirlenen adayların seçilebilmesi için meclis üye tam sayısının 2/3 (400 milletvekili) çoğunluğunun oyu gerekir . 

Bu sağlanamadığı takdirde ikinci tur oylamada üye tam sayısının 3/5 (360 milletvekili) çoğunluğunun oyu gerekir. 600 milletvekili 

arasından bu kadar fazla sayıda milletvekilinin bir aday üzerinde uzlaşması zor olmakla beraber imkânsız değildir. Mecliste 

çoğunluğa sahip bir parti veya partiler ittifakı var ise ve bu parti veya ittifak 360’tan fazla milletvekilini kontrol ediyor ise uzlaşma 

beklentisi gerçekçi olmaz. Çünkü muhtemelen istedikleri adayları bu kurula seçeceklerdir. Ayrıca bu koşul gerçekleşmese bile 3. 

turda en çok oy alan iki aday arasında kura çekileceği için muhalefet partileri ile uzlaşmaya gitmek için sağlam bir gerekçe yoktur. 

Dolayısıyla HSK üyelerinin seçiminde yürütme organı belirleyici bir konumdadır. 6087 Sayılı HSK’nın 29. Maddesi 3. fıkrasına 

göre Kanundaki istisnalar hariç olmak üzere Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve üye tam sayısının salt 

çoğunluğuyla karar alır. Bu durumda HSK’nın karar alabilmesi için yedi üyenin olumlu yönde oy kullanması gerekir. Benzer 

şekilde 30. Maddenin 3. fıkrasına göre (Değişik: 15/2/2014-6524/36 md.)  “Altışar üyeden oluşan Daireler, üye tam sayısının 

salt çoğunluğuyla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır”. Adli ve İdari yargı hâkim ve savcılarının göreve 

başlama, disiplin, terfi, tayin ve görevden alma gibi hususlarda yetkili olan ayrıca Danıştay ve Yargıtay’a üye seçme yetkisi bulunan 

bu kurulun üyelerinin seçiminde yürütme organının belirleyici olması yargı bağımsızlığını olumsuz yönde etkileyebilir ve onu 

yürütmenin kontrolüne sokabilir. Dolayısıyla özellikle HSK üyelerinin belirlenmesinde yürütme organına verilen ağırlıklı pay 

kuvvetler ayrılığını da tehlikeye düşürecek potansiyele sahiptir denilebilir. 

 

4.3 Danıştay Üyelerinin Dörtte Birini Seçme 

Danıştay, davaları görmek, kamu hizmetleriyle ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde düşüncesini 

bildirmek, idari uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir (Any.m.155/ 2). İdare 

mahkemelerine verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son incelemesi Danıştay’da 

yapılır. Danıştay, Anayasa ile görevlendirilmiş yüksek idare mahkemesi ve aynı zamanda danışma ve inceleme merciidir. Ayrıca 

Danıştay kanunda gösterilen belli davalara ilk ve son derece idare mahkemesi olarak bakar (Any.m.155/ 1). Danıştay üyelerinin 

dörtte üçü, birinci sınıf idari yargı hâkim ve savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından Hâkimler ve Savcılar Kurulu; dörtte 

biri nitelikleri kanunda belirlenen görevliler arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilir (Any.m.155/3). 2575 Sayılı Danıştay 

Kanunu’na göre Danıştay bağımsızdır (2.m) “Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler yüksek 

mahkeme hâkimleri olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunların kendilerine sağladığı teminat altında görev yaparlar”(4. 

m). Bu kanunun 9. Maddesi ise Danıştay üyelerinin seçimini düzenlemektedir. Buna göre “(1) Danıştay’da boşalan üyeliklerin 

dörtte üçü idari yargı hâkim ve savcılığından, dörtte biri ise diğer görevliler arasından seçilir. (2) İdari yargı hâkim ve savcıları, 

Hâkimler ve Savcılar Kurulunca; diğer görevlerde bulunanlar ise, Cumhurbaşkanınca Danıştay üyeliğine seçilirler. (3) (Ek: 

1/7/2016 - 6723/1 md.) Danıştay üyeleri on iki yıl için seçilir. Bir kimse iki defa Danıştay üyesi seçilemez. Danıştay’ın görev ve 

yetkilerine baktığımızda ise Cumhurbaşkanlığını ilgilendiren önemli görev ve yetkilerinin olduğunu söyleyebiliriz.  23. Maddede 

görev ve yetkileri ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. İlk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görülecek davalar: “Madde 24 - 

(Değişik: 2/6/2000-4575/2 md.) 1.  Danıştay ilk derece mahkemesi olarak; a) (Değişik: 2/7/2018-KHK-703/184 md.) 

Cumhurbaşkanı kararlarına, b) (Değişik: 2/7/2018-KHK-703/184 md.) Cumhurbaşkanınca çıkarılan Cumhurbaşkanlığı 

kararnameleri dışındaki düzenleyici işlemlere, …karşı açılacak iptal ve tam yargı davalarını karara bağlar. 

2. Danıştay, belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri hakkındaki istemleri 

inceler ve karara bağlar”. Temyiz yoluyla Danıştay'da görülecek davalar: “Madde 25 - (Değişik: 22/3/1990-3619/5 md.) İdare 

mahkemeleri ile vergi mahkemelerince verilen nihai kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülen davalarla ilgi li 

nihai kararlar Danıştay’da temyiz yoluyla incelenir ve karara bağlanır”. Cumhurbaşkanlığı kararlarının ve Cumhurbaşkanınca 

çıkarılacak düzenleyici işlemlerin yasalara uygun olup olmadığını denetleme görevi olan ve aynı zamanda temyiz işlevi gören bir 

mahkemenin üyelerinin belirlenmesinde yine yürütme organı oldukça etkili bir pozisyondadır. Anayasa ve yasalardaki bu 

düzenleme yargı bağımsızlığını olumsuz yönde etkileyen önemli hususlardan bir diğeri olarak değerlendirilebilir. 

 

4.4 Yargıtay Başsavcısı ve Başsavcı Vekilinin Seçimi 

2797 Sayılı Kanuna göre (32.m)  “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay Büyük Genel 

Kurulunun, kendi üyeleri içinden göstereceği adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilir”. Cumhurbaşkanının bu 

görevlere atama yapması esasında doğrudan yargı bağımsızlığını etkileyen bir konu değildir. Daha çok Yargıtay Başsavcısının 

görevleri üzerinden bir değerlendirme yapmak bu açıdan daha doğru olur. Çünkü savcıların mahkemelerde karar alma yetkileri 
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yoktur. Dolayısıyla Cumhurbaşkanının bu makamlara atama yapması mahkemelerin bağımsızlığını etkileyen bir husus değildir. 

Öte yandan siyasi partilerin kapatılması için Anayasa Mahkemesinde dava açma yetkilerinin olması bu makamların önemini daha 

da artırmaktadır. Nitekim 2797 Sayılı Kanunun 27. Maddesinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının görevleri arasında şunlar da 

sayılmaktadır; “(2). Anayasa Mahkemesinde Cumhuriyet Savcılığı görevini yapmak, (3). Ceza Genel Kurulunda görülen davaların 

duruşmalarına katılmak, (4). Bizzat veya Cumhuriyet Başsavcı Başyardımcısı, Cumhuriyet Başsavcı yardımcıları marifetiyle siyasi 

partilerin tüzük ve programlarını ve kurucularının hukuki durumlarının Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu, 

kuruluşlarını takiben ve öncelikle denetlemek, faaliyetlerini takip etmek, gerektiğinde siyasi parti, siyasi parti üyesi veya kuruluşu 

hakkında mahallinde denetleme, inceleme ve soruşturma yapmak, yaptırmak, (5). Siyasi partilerin kapatılması hakkında dava 

açmak”.  

Siyasi konularda bu kadar çok yetkilerinin olması ve parti kapatma davalarını açabilme konumunda olmaları Yargıtay 

Başsavcılığını oldukça önemli bir konuma getirmektedir. Hatırlanacak olursa Süleyman Demirel’in Cumhurbaşkanlığı 

döneminde AK Parti hakkında kapatma davası açılmış ve AK Parti deyim yerindeyse kıl payı kapatılmaktan kurtulmuştu. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'nın AK Parti'nin "laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği" 

gerekçesiyle, partinin kapatılması ve ilgili dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, dönemin 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dâhil 71 kişinin 5 yıl süre ile siyasetten uzaklaştırılması istemiyle hazırladığı iddianame Anayasa 

Mahkemesi'ne 14 Mart 2008'de sunulmuştur. Anayasa Mahkemesi iddianameyi 31 Mart 2008 günü kabul etmiştir. 16 Haziran 

günü Adalet ve Kalkınma Partisi esas hakkındaki savunmasını vermiştir. 30 Temmuz 2008 tarihinde kamuoyuna yapılan 

açıklamada, partinin temelli kapatılmaması, fakat hazine yardımının belirli bir oranda kesilmesi kararına varılmıştır. 6 üye 

kapatılması, 5 üye kapatılmaması yönünde oy kullanmışken, hazine yardımının kesilmesi hakkındaki oylamada 11 üyenin 10'u 

kesilmesi yönünde oy kullanmıştır6. Önceleri Anayasa Mahkemesi üyelerinin salt çoğunluğu ile verilen siyasi parti kapatma 

kararları, Anayasa’nın 149/1 maddesinde 2001 yılında yapılan değişiklikle beşte üç oy çokluğu şartına bağlanmıştır. Daha sonra 

2010 yılında yapılan değişiklikle bu oran daha da artırılmış ve parti kapatılması için  (Any.m.149/2) toplantıya katılan üyelerin 

üçte iki oy çokluğuna dönüştürülmüştür. Partilerin kapatılmasının zorlaştırılması demokrasi adına olumlu bir gelişmedir. 1968 

yılından 2018 yılına kadar Anayasa Mahkemesinde siyasi partilerin kapatılması için tam 50 dava açılmış bunların yarısı (25 parti) 

hakkında kapatma kararı verilmiştir (Akyel, 2018, s.144). 

 

5. Sonuç 

Anayasal yargı organları siyasal sistem içinde çoğulculuğun ve kuvvetler ayrılığının hayata geçirilmesi bakımından önemli görev 

ve işlevlere sahiptirler. Bu işlevleri gereği gibi yerine getirebilmek için yargının yürütme ve yasama organından gelebilecek telkin 

ve tavsiyelere karşı tam bir koruma altına alınması gerekir. Ancak uzun bir dönem Türk siyaseti asker/sivil bürokrasi, akademi 

çevreleri ve yüksek yargıçlardan oluşan bürokratik bir ittifakın vesayetinde gölgeli bir demokrasi ile yönetilmiştir. Bu ittifakın 

etkisiz bir hale dönüştürülmesi yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından önemli ve tarihi bir gelişmedir. Ancak yargı 

organlarının üyelerinin belirlenmesinde eski sistemin ufak tefek değişikliklerle devam ediyor olması sorunun tam olarak 

çözülmediğini göstermesi bakımından önemlidir.   Yargı bağımsızlığı esasında yargıçların bağımsızlığı değil, hak ve özgürlüklerin 

geliştirilmesi ve vatandaşın daha özgür bir siyasi ortamda yaşamasının teminatıdır. Bu teminatı sağlamak için anayasalar kuvvetler 

ayrılığını düzenlerler ve ona uygun garantiler getirirler. Hukuk devleti ancak böyle bir ortamda gerçekleşebilir. Türkiye’de yargı 

bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile hâkim teminatı gibi alanlarda anayasal planda çok fazla sorun yoktur. Mevcut sistemde temel sorun 

üst düzey hâkim ve savcıların atanmasında yürütme organının gereğinden fazla yetkili kılınmasında yatmaktadır. 

1982 Anayasasına bu açıdan baktığımızda yeni hükümet sisteminin eski anayasaya montajından kaynaklı birçok tartışmalı 

hususun var olduğu söylenebilir. Eski hükümet sistemi olan parlamenter sistemde Cumhurbaşkanının yargı organlarına yaptığı 

atamalar onun tarafsız devlet başkanlığı statüsünden kaynaklanan ve yargıçları onurlandırmaya yönelik düzenlemeler olarak 

görülebilir. Ancak hükümet sistemi değiştiği ve artık tarafsız bir Cumhurbaşkanı da olmadığı için bu türden atamalarda 

yürütmenin tek başına sahibi olan Cumhurbaşkanının etkisinin mümkün olduğunca azaltılması gerekmektedir. Çünkü yeni 

sistem, yürütmenin başı olarak partili Cumhurbaşkanlığını öngörmektedir ve Cumhurbaşkanının yaptığı bütün işlemlerde 

sorumluluğunu getirmiştir. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini anayasaya uygunluk açısından değerlendiren ve gerektiğinde 

Cumhurbaşkanını yüce divan sıfatıyla yargılayacak olan Anayasa Mahkemesi üyelerinin büyük bir kesimini Cumhurbaşkanı 

belirlemektedir. Hâkimlerin tayin, atama, azil ve disiplin işlerini yapan HSK üyelerinin belirlenmesinde yürütme organına ağırlıklı 

bir yer verilmiştir.  Cumhurbaşkanlığı kararlarını ve kararnameler dışındaki düzenleyici işlemlerini inceleme yetkisi olan Danıştay 

üyelerinin seçiminde yine yürütme organının etkili olduğu HSK ve Cumhurbaşkanı belirleyici bir konumdadır. Dolayısıyla yeni 

hükümet sisteminde, ilerleyen zaman içinde yürütmenin tek başına sahibi ve sorumluluğu olan Cumhurbaşkanının yeni 

statüsüyle uyumlu, kuvvetler ayrılığını tehlikeye düşürmeyecek şekilde seçme ve atama görevlerinin de yeniden gözden 

geçirilmesinde fayda vardır.  

 
6https://tr.wikipedia.org/wiki/Adalet_ve_Kalk%C4%B1nma_Partisinin_kapat%C4%B1lma_davas%C4%B1(Erişim Tarihi; 
18/04/2018). 
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ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ALANINDA KADIN ÇALIŞMALARI 

Beyhan AKSOY1 

 

Özet 

Toplumsal cinsiyet, toplumsal yaşamda cinsiyet kimliğini ve cinsiyete dayalı temsilleri inceleyen disiplinlerarası bir çalışma 

alanıdır. Toplumsal cinsiyet çalışmalarında biyolojik anlamda kadın ya da erkek olmanın ötesinde sosyal ve kültürel olarak inşa 

edilmiş kadınlık ve erkeklik kavramından yola çıkılmaktadır.  Ayrımcılık, kadınların çalışma yaşamındaki sorunlar, bu sorunların 

nedenleri ve çözüm önerileri toplumsal cinsiyet çalışmalarının bazı temel konularındandır.  Bu çalışmada Çalışma Ekonomisi ve 

Endüstri İlişkileri (ÇEEİ) alanında yazılan yüksek lisans ve doktora tezlerinde Kadın sorunlarının nasıl ele alındığı 

değerlendirilecektir. Bu amaçla Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi’nde bulunan ÇEEİ alanındaki basılı tezler taranarak 

konuyla ilgili tezler kapsam, yöntem, kurum, yıllara göre dağılım, konu terimleri gibi değişkenler bağlamında incelenmiştir. 

Araştırmanın toplumsal cinsiyet konusuna ÇEEİ alanında nasıl yaklaşıldığına dair bir anlayış geliştirmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Çalışma İlişkileri,  Kadın Çalışmaları. 

Jel Kodları: J50, J16. 

 

WOMEN'S STUDIES IN LABOR ECONOMICS AND INDUSTRIAL RELATIONS 

Abstract 

Gender is an interdisciplinary field of study examining gender identity and gender based representations in social life. In gender 

studies, the concept of femininity and masculinity, which is built socially and culturally, goes beyond being biologically male or 

female. Gender discrimination, the problems of women in working life, the causes of these problems and their solutions are 

some of the main issues of gender studies.  In this study, master's and doctorate theses written in Labor Economics and 

Industrial Relations (LEIR) area are examined and evaluated how women's problems are treated in this literature. For this 

purpose, printed theses in the field of LEIR in the Thesis Center of the Council of Higher Education were searched and 

examined in the context of variables such as scope, method, institution, distribution by years, and keyword frequency. The 

research aims to develop an understanding of how gender is approached in the field of LEIR. 

Keywords: Gender, Labor Relations, Women’s Studies 

Jel Codes: J50, J16. 

 

1. Giriş  

Toplumsal cinsiyet; cinsiyetle ilişkili davranış, nitelik ve rol farklılıkları ile toplumda cinsiyetlerin sahip olduğu görev ve 

sorumlulukları ifade eden bir kavramdır. Kültürel bir olgu olarak toplumsal cinsiyet öğrenilmekte ve sonraki kuşaklara 

aktarılmakta, dolayısıyla da toplumsallaşmaya aracı olmaktadır. Bireyin diğerleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu ve kendisini 

nasıl değerlendirdiğini etkileyen toplumsal cinsiyet kavramının odağında cinsiyetler arasında eşitsizlik olduğu fikri vardır.   

Dünyanın birçok yerinde, erkekler işgücü piyasasına kadınlardan daha fazla katılmaktadırlar. İşgücüne katılımda gözlenen 

cinsiyete dayalı bu nicel farklılığın yanı sıra niteliksel farklılaşmalar da söz konusudur ve işler kadın işi ve erkek işi olarak 

bölünmektedir. Messing ve Ostlin (2006)  kadınların erkeklerden daha fazla enformel sektörlerde (ev hizmetleri, işportacılık, 

seks işçiliği gibi),  yarı zamanlı işlerde, bağımsız çalışarak ya da evden iş yapma usulüyle işgücüne katıldıklarını belirtmektedir. 

Yazarlar ayrıca idari işlerde erkeklerin daha fazla yer alırken, kadınların daha düşük statülü işlerde çalıştıklarına değinmektedirler.  

Toplumsal yaşamın diğer yönlerinde olduğu gibi çalışma yaşamında da kadınlar cinsiyet eşitsizliği ile biçimlenen birçok 

dezavantaja sahiptirler. Ataerkillik ve cinsiyetçiliğin yanı sıra bu farklılaşmanın temelinde kadınların evli ya da anne olmaktan 

kaynaklanan ev içi sorumlulukları, daha az verimli ya da daha az rasyonel olmaları gibi açık ya da örtük bazı varsayımlar rol  

oynamaktadır (Özkaplan, 2009).  

Bu çalışmada toplumsal cinsiyet sorunlarını ele alan ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (ÇEEİ) alanında yazılmış 

bulunan yüksek lisans ve doktora tezleri incelenmektedir. Bu amaçla Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi’nde bulunan ÇEEİ 

alanındaki basılı tezler taranarak tezler kapsam, yöntem, kurum, yıllara göre dağılım gibi değişkenler bağlamında incelenmiştir. 

Araştırmada toplumsal cinsiyet konusuna ÇEEİ alanında nasıl yaklaşıldığına dair bir anlayış geliştirilmesi ve az çalışılmış ya da 

çalışılmamış konuların tespit edilmesi amaçlanmaktadır. 

2. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Alanı ve Toplumsal Cinsiyet  

 
1 Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi İİBF, 0532 5719636, beyhanaksoy@akdeniz.edu.tr 
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Sosyal politika geleneğiyle yola çıkan ÇEEİ bölümleri, disiplinlerarası bir niteliğe sahiptir. Bu disiplinler arasında ekonomi, 

sosyoloji, hukuk, kamu yönetimi ve siyaset gibi alanlar vardır. ÇEEİ bölümleri, bünyesinde çalışma ekonomisi, yönetim ve 

çalışma sosyolojisi, yönetim ve çalışma psikolojisi, iş ve sosyal güvenlik hukuku gibi anabilim dallarını barındırmaktadır. Bununla 

birlikte ÇEEİ bölümlerinin müfredatlarında, sosyal düşünceler, sosyal politika tarihi, çalışma ekonomisi, sendikacılık, sosyal 

güvenlik, çalışma sosyolojisi ve çalışma psikolojisi gibi derslerin yanı sıra hukuk, maliye, ekonomi ve işletme yönetimi alanlarına 

ilişkin dersler de bulunmaktadır (Öçal ve Korkmaz, 2018). 

ÇEEİ, sosyal politika temelinde, sanayi toplumu düzeninin ortaya çıkardığı sosyal sorunlara sosyal ve ekonomik boyutları ihmal 

etmeden çözüm arayan (Yorgun, 2009) bir akademik alandır.  Bu sebeple kadın sorunlarını ÇEEİ alanından -özellikle çalışma 

ve emek boyutuna odaklanarak- ele alan akademik ve bilimsel bir çerçeve, toplumsal cinsiyet literatürünü zenginleştirme ve 

geliştirme potansiyeline sahiptir. 

Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, çalışmanın nasıl cinsiyetçileştiği, bu cinsiyetçileşmenin ne gibi sonuçlar doğurduğu, bu durumun 

kadınlar, erkekler, aileler ve kamu politikaları için hangi anlamları içerdiği gibi birçok sorunsalı da gündeme getirmektedir 

(Strangleman ve Warren, 2015: 160-161). Toplumsal cinsiyet konusu sosyoloji, edebiyat, tarih, siyaset bilimi, dil bilimi gibi birçok 

disiplinin penceresinden çalışılmakla birlikte yukarıda kısaca aktarılmaya çalışılan işgücüne katılım, çalışma yaşamı ve sosyal 

politikalar ekseninde de incelenmektedir. Çok disiplinli alanlarda araştırmacılar sosyal olguları üyesi oldukları disiplinlerin 

sunduğu referans çerçevesinden ele alarak eleştirel düşünme, daha ayrıntılı çözümler üretme ve fikirleri sentezleyebilme olasılığı 

sunabilirler. Dolayısıyla ÇEEİ perspektifi, çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet de dahil olmak üzere bir çok olgunun ele 

alınmasında fayda yaratmanın ötesinde aynı zamanda gereklidir.  

Çalışma ilişkileri alanında çalışan akademisyen ve araştırmacılar, uzun yıllardır kadın sorunlarını incelemekte;  makaleler, kitaplar, 

tezler ve diğer yayınlar yoluyla da literatüre katkılar sunmaktadırlar. Bununla birlikte Forrest (1993: 410), endüstri ilişki leri 

alanının cinsiyet önyargılı olarak yapılandırıldığını anaakım (mainstream) yerine kelime oyunu ile   “malestream” kavramını 

kullanarak açıklamaktadır. Yazara göre alan, kadınların varlığının nasıl bir fark yarattığını ortaya koymada yetersiz kalmıştır. Yine 

Kağnıcıoğlu (2015),  endüstri ilişkileri geleneği içinde toplumsal cinsiyetin merkezde yer almamasını “toplumsal cinsiyet körlüğü” 

olarak adlandırmış ve bu sorunu bazı gerekçelerle açıklamıştır. Yazara göre bu sebepler; aktörlerin cinsiyetinin tanınmaması, 

kadınların toplumsal cinsiyet öznesi olurken erkeklerin olmaması, endüstri ilişkileri mekanizmaları ve kurumlarına sadece yapısal 

olarak yaklaşılması ve endüstri ilişkileri araştırmalarının daha çok erkek baskın endüstri ve mesleklerde yapılmasıdır.  

Bu gerekçelerden yola çıkarak, ÇEEİ alanındaki lisansüstü tezlerin kadın çalışmalarına ne kapsamda yer verdiğini incelemek 

alanın bu kısmına ışık tutabilir. Alandaki açıklara işaret ederek, bundan sonra yapılacak çalışmalara yön gösterebilmek için bu 

çalışma fayda yaratabilir.  

 

3. Araştırma  

Bu çalışmada ÇEEİ alanında yazılan yüksek lisans ve doktora tezlerinde kadın sorunlarının nasıl ele alındığı 

değerlendirilmektedir. Bu amaçla Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi’nde bulunan ÇEEİ alanındaki basılı tezler taranarak 

toplumsal cinsiyetle ilgili tezler kapsam, yöntem, kurum, yıllara göre dağılım, konu terimleri gibi değişkenler bağlamında 

incelenmiştir.  

Araştırmada incelenecek tezlerin kapsamına Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile Çalışma Ekonomisi anabilim dallarında 

yazılan yüksek lisans ve doktora tezleri dahil edilmiştir. Bu anabilim dallarında yazılan tezler dizinlerinde ve özetlerinde feminist, 

feminizm, kadın, duygusal/duygulanımsal emek, cinsiyet, ataerkil, bakım emeği, evde bakım, ev içi emek kelimelerinin yer 

almasına göre belirlenmiştir. Bu anahtar kelimeleri içeren tezler daha sonra özet ve tam metin içerikleri incelenerek kadın 

çalışmaları konusu içine alınamayacak olan tezler (örneğin kadın sorunlarına değinmeden demografik anlamda kadın erkek 

karşılaştırması yapan  çalışmalar) ayıklanmıştır. Veri tabanında taramayla erişilebilir tezlerin en eskisi 1992 yılında yazılmış olup,  

2019 yılının ilk 9 ayı içerisinde tamamlanmış ve Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi sistemine girilmiş tezlerin sayısı 149’dur. 

Tablo:1’de  bu tezlere dair  tez türü ve yazarların cinsiyet dağılımları verilmektedir. 
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Tablo:1- Tez türü ve yazarların cinsiyetleri bakımından tezlerin dağılımı 

Tez  % 

DR 18 12,1 

YL 131 87,9 

Toplam 149 100,0 

Cinsiyet   

Kadın 132 88,6 

Erkek 17 11,4 

Toplam 149 100,0 

ÇEEİ alanında kadın çalışması tezlerinin 18’i (%12,1)’i doktora düzeyinde yazılmıştır. Kadın çalışmalarına duyulan akademik 

ilginin büyük kısmını ise (% 88,6) yine kadın yazarlar oluşturmaktadır.  

Tezlerin üniversitelere göre dağılımı ise Tablo:2’de sunulmaktadır. ÇEEİ bölümlerinin kurulma yıllarının da bu dağılımı etkilediği 

göz önünde bulundurularak, Sakarya Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Süleyman Demirel 

Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi 10 ve daha 

fazla tez sayısı ile ÇEEİ anabilim dalları içinde kadın çalışmaları konusunda en fazla tez yazılan üniversitelerdir.   

Tablo:2- Tezlerin üniversitelere göre dağılımı 

Üniversite  Sayı Üniversite  Sayı 

Sakarya Ün.  15 Uludağ Ün.  4 

Dokuz Eylül Ün.  13 Ankara Yıldırım Beyazıt Ün.  4 

Marmara Ün.  13 Anadolu Ün.  3 

Süleyman Demirel Ün.  13 Karadeniz Teknik Ün.  3 

Yalova Ün.  12 Pamukkale Ün.  3 

Çanakkale Onsekiz Mart Ün.  11 Trakya Ün.  3 

Ankara Ün.  10 Akdeniz Ün.  2 

Gazi Ün.  10 Kırklareli Ün.  2 

İstanbul Ün.  8 Sivas Cumhuriyet Ün.  2 

Kocaeli Ün.  6 Atatürk Ün.  1 

Muğla Sıtkı Koçman Ün.  6 Ordu Ün.  1 

Cumhuriyet Ün.  4 Toplam 149 

Tezler yöntem bakımından nitel, nicel ve karma olarak, veri bakımından ise birincil ve ikincil veri olarak sınıflandırılmıştır. Tablo 

3’de ilgili veriler sunulmaktadır. 

Tablo:3- Tezlerde kullanılan araştırma yöntemi ve verinin özelliklerine göre dağılımı 

Doktora Tezleri Sayı % 

Veri 

Birincil 9 50 

İkincil 9 50 

Toplam  18 100 

Yöntem 

Nitel 6 33,3 

Nicel 12 66,7 

Toplam  18 100,0 

Yüksek L. Tezleri Sayı % 

Veri 

Birincil 76 58,02 

İkincil 52 39,69 

Bilinmeyen 3 2,29 

Toplam  131 100,00 

Yöntem 

Nitel 70 53,44 

Nicel 54 41,22 

Karma 4 3,05 

Bilinmeyen 3 2,29 

Toplam  131 100,00 
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Tezlerde yaygın olarak birincil verinin kullanıldığı görülmektedir. Doktora tezlerinde bu oran yarı yarıya iken, yüksek lisans 

tezlerinin % 58’inde birincil, % 36,7’sinde ise ikincil veri kullanılmıştır. 131 tezden 76’sı (% 58) yöntem olarak nitel yöntemi 

kullanmıştır. Birincil verinin kullanıldığı araştırmalarda yönteme dair veriler ise Tablo:4’te yer almaktadır.  

Tablo:4- Birincil verinin kullanıldığı araştırmaların yöntemlerine göre dağılımı 
 

Sayı % 

Nicel 55 64,7 

Nitel 30 35,3 

Toplam 85 100,0 

Araştırmacının veriyi doğrudan alandan elde ettiği araştırmaların % 64,7’sinde nicel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bulgulara göre 

sosyal bilim alanında yapılan araştırmalara hakim olan pozitivist paradigmanın ÇEEİ kadın çalışmaları için de ağırlıklı olarak 

benimsendiği görülmüştür. Bununla birlikte alandaki araştırmalarda yaklaşık her 3 araştırmadan birinde nitel yöntemin 

kullanılması nitel yöntemlerin de yaygın bir biçimde kullanıldığına işaret etmektedir. 

Araştırmada ayrıca ÇEEİ alanında kadın çalışmalarının konular bakımından nasıl dağıldığı incelenmiştir. Bunun için ÇEEİ 

yüksek lisans ve doktora programlarında verilen kadın çalışmaları ile ilişkili dersler taranarak bu derslerin içeriklerine ulaşılmaya 

çalışılmış ve ulaşılabilen derslerden konu başlıkları listesi oluşturulmuştur.  Daha sonra tezler bu konu başlıkları bakımından 

sınıflandırılmıştır.  Bazı konular incelenen derslerin içeriğinde yer almamakla birlikte, yazar tarafından konuyu genel anlamda 

içine alabilecek konu başlıkları belirlenmiştir.  Tablo:5’te tezlerin konulara göre dağılımı sunulmaktadır. 

Tablo:5- Tezlerin konularına göre dağılımı 

Konu Sayı % 

İstihdam ve işgücü  26 17,4 

Kadın emeği sorunları 25 16,8 

Örgütsel davranış 23 15,4 

Sosyal politikalar 17 11,4 

Ayrımcılık ve güç  11 7,4 

Cinsiyet rolleri ve kültür 9 6,0 

Girişimcilik 9 6,0 

Çalışma ilişkileri, örgütlenme 9 6,0 

İş hukuku 8 5,4 

Şiddet 4 2,7 

Göç 4 2,7 

Ev içi ve duygusal emek 3 2,0 

Kadın hareketleri 1 0,7  
149 100,0 

Tablo:5’te de görüleceği üzere en fazla ilgi gören üç konu istihdam ve işgücü (istihdama katılım, eğitim, meslek edinme, işsizlik 

gibi), kadın emeğine özgü sorunlar (kadınların çalışma koşulları, ev eksenli çalışma, ikincil emek piyasası gibi) ve örgütsel davranış 

(algı, tutumlar, eğilimler, iş aile çatışması, sinizm, tatmin gibi) başlıklarındadır.  

ÇEEİ alanında yazılan tezlerde kadın çalışmalarına ne ölçüde ağırlık verildiğini anlamak üzere 2009-2019 yılları arasında yazılan 

tüm tezler ile bunların içinde kadın çalışmaları kapsamında değerlendirilebilecek tezlerin karşılaştırılması yapılmıştır. Bu 

karşılaştırma Grafik:1 ve Grafik:2’de sunulmaktadır. 
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Grafik:1- ÇEEİ alanında yazılan tüm tezlerin kadın çalışmaları tezleri ile karşılaştırılması (2009-2019)  

 

 

Grafik:2 ÇEEİ alanı tezlerinde kadın çalışmalarının tüm tezler içindeki yüzdesi (2009-2019) 

 

 

Grafikler incelendiğinde son 10 yıl içinde tamamlanan 1412 tezin 130’u (19 tez 2009 öncesinde yazılmıştır) kadın çalışmaları 

içinde değerlendirilmiştir. Bu yıllar aralığında kadın çalışmaları tezlerinin oranı   % 9,21 olarak bulunmuştur.  

Çalışma içeriklerini anlamak üzere tezlerin konu terimlerinin kelime bulutu çıkarılmıştır. Bunun için Voyant Tools 

(https://voyant-tools.org) programı kullanılmıştır. Voyant Tools, metin analizi yapmada açık kaynaklı, web tabanlı bir 

uygulamadır. Metinlerdeki terimlerin tekrarlanma sıklığına dayalı olarak yorumlama yapmayı sağlamaktadır. Öncelikle tüm 

tezlerin konu terimleri bir araya getirilmiş, kelimelerde çoğul olanlar (örn. kadınlar)  tekil hale (örn. kadın) dönüştürülmüştür. 

İşlem sonrası ortaya çıkan kelime bulutu görüntüsü Şekil:1’de sunulmaktadır.  

Şekil:1- Tezlerin konu terimlerinin oluşturduğu kelime bulutu 
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Kelime bulutunda gözlenen ve en fazla tekrarlanan kelimeler ise şunlardır: Kadın(lar) (240); işgücü (57); çalışan(lar) (67); iş (56); 

sosyal (38); istihdam (44); çalışma (34); cinsel (25); hayatı (25); aile (20); kimlik (20); sektörü (20); politika(lar) (28); ayrımcılık 

(17); sorunlar (16); cinsiyet (14); ev/evde (21); şiddet (12); eğitim (11); hukuk (11); uluslararası (11); Avrupa (10); çatışma (9); 

girişimcilik (9); kariyer (9); meslek (9); güvenlik (8); refah (8); Türkiye (8); hizmet (7). 

 

4. Sonuç ve Tartışma 

Çalışma yaşamında toplumsal cinsiyetin varlığını kabul edilen bir bakış açısı çalışma yaşamına dair daha kapsamlı ve ayrıntılı bir 

kavrayış sağlama potansiyeline sahiptir. Kağnıcıoğlu  (2015) toplumsal cinsiyeti temel alan bir bakış açısının endüstri ilişkilerinin 

teorik çerçevesine, kavramsal inşasına ve araştırma yaklaşımına da yansıması gerektiğini ve bu yüzden endüstri ilişkilerinin 

toplumsal cinsiyet bakış açısıyla yeniden ele alınması ya da yeni kavramlar ve yaklaşımlarla yeni teoriler üretilmesi gerektiğini 

ifade etmiştir.  

Bu çalışma sonucunda ÇEEİ alanında yazılan kadın çalışmaları tezlerinin genel tezler içindeki oranının çok düşük olmadığı ancak 

bazı konularda yığılma olduğu görülmüştür. İstihdam ve işgücü, kadın emeğine özgü sorunlar ve örgütsel davranış bunlardan 

birkaçıdır. Bununla birlikte sözgelimi kadınların işgücüne katılımları konusu sıklıkla çalışılırken kadın işsizliği neredeyse  ana konu 

olarak hiç çalışılmamaktadır. Algı, tutum, eğilimler gibi davranış konularını ele alan tezlerin bir kısmında ise kadınların neredeyse 

demografik bir değişken olarak çalışmaya konu oldukları, toplumsal cinsiyet olguları ile bu davranışların sınırlı bir şekilde 

ilişkilendirildiği görülmüştür. 

Kadın çalışmaları kapsamında ÇEEİ lisansüstü derslerinin içeriğine dayalı bir değerlendirme yapıldığında, kadın hareketi, 

toplumsal sınıflar, feminizm, kadının çalışma yaşamındaki temsili gibi konuların çok az (ya da hiç) çalışılmadığı görülmektedir. 

ÇEEİ lisansüstü ders içeriklerinde fazla yer verilmese de çalışma yaşamını anlamayı geliştirmek üzere toplumsal cinsiyet 

sorunlarını, bedenin metalaşması ve estetik emek; zanaatkârlık; teknoloji temelli işler; boş zaman ve tüketim; meslekler; etik; 

sosyal etkileşimler; işyerinde cinsel taciz gibi konular temelinde ele almaya da ihtiyaç duyulmaktadır. Nitekim bu konular da 

ÇEEİ temelli kadın çalışmaları tezleri içinde kendine neredeyse yer bulamamış konulardır.  

Bu araştırmanın bazı sınırlılıkları söz konusudur. Kelime bulutunun oluşturulmasında kullanılan konu terimleri Yükseköğretim 

Kurulu Tez Merkezi veritabanına araştırmacıların girdiği şekliyle kullanılmıştır. Bazı yazarlar bu tanımlamaları yaparken daha 

detaylı ve çok sayıda terim kullanırken bazı yazarların aynı titizliği göstermedikleri görülmüştür. Bu yazarlardan bazıları çok genel 

bir ya da iki terim ile tezin konusunu tanımlamışlardır.  Öte yandan tezler konularına göre sınıflandırılırken birden fazla konusu 

olan tezlerde başlığa ve özete hakim olan kavramın hangisi olduğuna dair araştırmacı bir yargıda bulunarak karar vermiştir. Bu 

anlamda araştırmacının öznel görüşleri bu kısımdaki değerlendirmeye dahildir. Bununla birlikte genel anlamda bu çalışma 

lisansüstü tez çalışmaları için öğrenci ve akademik danışmanlara yön gösterebilir. 
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İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK ÜNİVERSİTESİNDE ALDIKLARI EĞİTİME 
İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

Veda YAR YILDIRIM1 - Gülay BEDiR2  

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde bulunan Çocuk Eğitimi Uygulama ve  Araştırma 

Merkezinde (Çocuk Üniversitesi) 2018-2019 Bahar döneminde eğitim-öğretim faaliyetlerine katılan öğrencilerin çocuk 

üniversitesine yönelik görüşlerini belirlemektir. Araştırma nitel araştırma paradigmasına uygun olarak tasarlanmış betimsel bir 

çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu eğitim-öğretim faaliyetine katılan 25 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri 

öğrencilerden yansıtıcı günlük kullanılarak elde edilmiştir. Yansıtıcı günlükler eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamadan önce bir 

toplantı yapılarak öğrencilere dağıtılmış ve araştırmacılar tarafından günlüklerin nasıl tutulacağı öğrencilere açıklanmıştır . 

Öğrencilerden her eğitim gününün sonunda (2 ay- 8 hafta-15 modül) toplam 15 eğitim-öğretim faaliyetine dair görüşlerini 

yazmaları istenmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonunda, eğitim-öğretim 

faaliyetine katılan öğrencilerin aldıkları eğitimden çok memnun oldukları, olumlu bir üniversite imajı oluşturdukları, bilim, sanat, 

spor ve teknoloji alanlarında olumlu duygu kazandıkları belirlenmiştir. Bu uygulamaya katılan öğrenciler yapılan eğitim-öğretim 

faaliyetlerinden çok memnun kaldıklarını ifade ettikleri için, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda da dersler öğrencilerin aktif 

olmasını temel alan, öğrencilerin keyif alacağı faaliyetler şeklinde planlanması önerilebilir.  

Anahtar Kelimeler : Çocuk üniversitesi, İlkokul, Üniversite imajı. 

Jel Kodları  : I2, I20 

 

THE VIEWS OF THE PRIMARY SCHOOL GRADE 4 STUDENTS ABOUT THE EDUCATION AT THE 

CHILDREN’S UNIVERSITY 

Abstract 

The aim of this study is to determine the opinions of students who participated in the educational activities in 2018-2019 Spring 

term at the Children Education Application and Research Centre (Children's University) within Kahramanmaraş Sütçü İmam 

University. This is a descriptive study designed in accordance with the qualitative research paradigm. The study group consisted 

of 25 students who participated in the educational activities. The data of the research was obtained from the students by using 

reflective diary. Before the start of the educational activities, the reflective diaries were distributed to the students by holding a 

meeting and it was explained to the students how to keep the diaries. At the end of each training day (2 months-8 weeks-15 

modules), students were asked to write their opinions on a total of 15 educational activities. The obtained data were analyzed 

by using descriptive analysis technique. At the end of the research, it was determined that the students who participated in the 

educational activities were very satisfied with the education they received, formed a positive university image and gained positive 

emotion in the fields of science, art, sports and technology. Since the students who participated in this application expressed 

their satisfaction with the education activities, it may be suggested that the courses should be planned in the schools connected 

to the Ministry of National Education as activities that will be enjoyed by the students. 

Key Words: Children’s university, Primary School, University image. 

Jel Codes: I2, I20 

 

1. Giriş  

Öğrenme çok boyutlu bir süreçtir ve süreç içindeki her bir değişken çok büyük önem arz etmektedir. Bu değişkenlerin en 

önemlileri okul, aile, toplum ve okul dışı öğrenme ortamlarıdır. Bu değişkenlerin çocukların eğitimine farklı düzeyde etkisi 

olmakta, ancak bütün olarak istenilen etkiyi oluşturabilmektedirler. Burada Çocuk Üniversiteleri okul dışı öğrenme 

ortamlarından biridir. Bu sebeple Çocuk üniversiteleri hiçbir sınır olmaksızın tüm çocuklara ulaşmayı ve özellikle dezavantajlı 

(sosyal, ekonomik, fiziksel, dil ve cinsiyet açısından) gruplardan olan çocuklara yarar sağlamayı amaçlamaktadır. Böylece 

üniversiteler de örgütsel, didaktik ve araştırma geliştirme açısından yarar sağlamış olacaktır.  

İlk çocuk üniversitesi 1993 yılında İngiltere’nin Birmingham kentinde kurulmuş ve sonrasında özellikle İngiltere’de farklı 

şehirlerde çocuk üniversitesi kurulmasına ilham olmuştur (MacBeath ve Watehouse, 2008; Overton, 2010). Çocuk 

üniversitelerinin kurulmasında pek çok farklı sebep bulunmaktadır. Ancak temel gerekçe en yüksek ve en düşük düzeydeki 

 
1 Dr. Öğr. Üyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 505 839 34 66, vedayaryildirim@gmail.com (Yazışma yapılacak 
yazar)  
2 Doç. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 505 456 57 89, gulaybedir@gmail.com 
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okullardaki öğrencilere sunulan eğitim olanakları ve fırsatları arasındaki uçurumdur. Okulların olduğu her ülkede de bu sorun 

görülmektedir (MacBeath ve Waterhouse, 2008). Çocuk Üniversiteleri genellikle akademik personel tarafından düzenlenmekte 

ve 7 ile 14 yaş arası çocukların ihtiyaçlarına ve beklentilerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

Çocuk Üniversiteleri Avrupa’da EUCU.NET gibi büyük bir ağ ile desteklenmektedir. EUCU. NET Avrupa Çocuk Üniversiteleri 

ismini taşısa da, sadece Avrupa’da değil uluslararası düzeyde çalışmaktadır. Bu ağın temel amacı var olan Çocuk Üniversitelerini 

güçlendirmek, etkileşimi artırmak, yeni kurulacaklara destek olmak ve uluslararası düzeyde Çocuk Üniversitelerini 

yaygınlaşmaktır. Çocuk üniversitesi kapsamındaki etkinlikler dünya çapında 40'tan fazla ülkede 350'den fazla noktada 

gerçekleşmekte, her yıl Çocuk Üniversitelerinde ve benzeri programlara 530.000 çocuk ve 14.000 bilim adamı katılmaktadır 

(EUCU.NET, 2018). Buna rağmen tek bir model yoktur ve en iyi model diye bir sınıflandırma da yoktur. Çocuk Üniversitesi 

çocukları merak etmeye ve eleştirel düşünmeye teşvik etmek, üniversitelerin fikirlerini iletmek ve akademik kültüre dair bir algı 

oluşturmak, üniversitelerin daha duyarlı ve açık olmasına yardımcı olmak amacıyla gençlerle çalışmak, çocuklarla üniversitenin-

mümkünse üniversite öğrencilerinin de- bir araya gelmesini sağlamak, çocukları farklı bilimsel etkinlikler ve yöntemlerle 

etkilemek ve onları gelecekteki eğitsel tercihlerini ve seçeneklerini anlamalarını sağlamak demektir.  

Eğitim, anne karnında başlatıp ömür boyu devam eden bir süreci kapsamaktadır. Eğitimin ilk ve önemli dönemi olan çocukluk 

dönemi gelecek eğitim hayatının da temelleri atılmaktadır. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde kurulan "Çocuk 

Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezinin (Çocuk Üniversitesi) öncelikli amacı, bu dönemdeki çocukların yeteneklerini bilinçli 

bir şekilde yapılandırılmış aktivitelerle geliştirmelerine katkı sağlayabilmektir. Yapılan aktivitelerle öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, 

sosyal ve bedensel olarak çok yönlü gelişmelerine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Bu araştırmanın amacı Kahramanmaraş 

Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde bulunan Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Çocuk Üniversitesi) 2018-

2019 Bahar döneminde eğitim-öğretim faaliyetlerine katılan öğrencilerin çocuk üniversitesine yönelik görüşlerini belirlemektir. 

 

2. Yöntem 

Yöntem başlığı altında araştırmanın modeli, çalışma gurubu, araştırmanın veri toplama aracı, verilerin toplanması, toplanan 

verilerin çözümünü ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

2.1. Araştırmanın Modeli 

 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde bulunan Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde eğitim-

öğretim faaliyetlerine katılan öğrencilerin çocuk üniversitesine ve burada yapılan uygulamalara yönelik görüşlerini belirlenmeye 

çalışılmasından dolayı bu araştırma nitel araştırma pradigmasına uygun olarak tasarlanmış betimsel bir çalışmadır. 

2.2. Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubunu KSÜ Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde 2018-2019 bahar döneminde eğitim-

öğretim faaliyetlerine katılan 10 kız 15 erkek olmak üzere toplam 25 4. sınıf öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada örnekleme 

alınmamış, öğrencilerin tamamı çalışmaya dahil edilmiştir. Olgubilim araştırmalarında, olguyu açıklayacak kişilerin dikkatli bir 

şekilde seçilmesi ve olguyu yansıtabilecek olan birincil kişilerle çalışılması gerekmektedir (Creswell, 2007; Patton, 2002). 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Veri toplamak amacıyla nitel araştırmalarda kullanılan teknikler; gözlem, görüşme ve doküman analizidir (Karasar, 2002). Bu 

çalışmanın verileri öğrencilerin her uygulamadan sonra tuttukları günlüklerden elde edilmiştir. Öğrencilerin eğitim-öğretim 

etkinlikleri boyunca tuttukları günlükler bir doküman özelliği taşıdığı için bu çalışmada veri toplama tekniği olarak doküman 

analizi tekniği kullanılmıştır. Veri toplama aracının geçerlik kanıtları uzman görüşü ile belirlenmiştir. Araştırmanın güvenilirlik 

kanıtları ise iki araştırmacının ayrı ayrı çıkardıkları kodlar Miles ve Huberman’ın (1994) güvenirlik formülü kullanılarak 

hesaplanmıştır. R(Güvenirlik) = Na (Görüş Birliği) / Na (Görüş Birliği) + Nd (Görüş Ayrılığı). Araştırmanın güvenirlik değeri 

%96 olarak hesaplanmıştır. Bu değer e %70’in üzerinde çıkması araştırma için güvenilir kabul edilmektedir (Miles ve Huberman, 

1994). 

2.4. Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde bulunan Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde 02.02.2019-

21.04.2019 tarihleri arasında yapılan eğitim-öğretim etkinlikleri kapsamında uygulamaya başlamadan önce araştırmacılar 

tarafından 25 öğrenciye her modülün uygulanmasından sonra duygu, düşünce ve deneyimlerini günlüklere yazarak 

değerlendirmeleri istenmiştir. Öğrencilere iki ay süresince uygulanan modüller: STEM uygulamaları-robotik kodlama, eğitsel 

oyunlar, oyunlarla İngilizce telaffuz ve konuşma öğretimi, temel fen laboratuarı uygulamaları, hat-estetik-islam estetiği, eski 

toplum dilleri - uygulamalı tablet yazımı, bitki faunası, böcek faunası, zeka oyunları ve lego, düşünceden eyleme siyaset, ağız ve 

diş sağlığı eğitimi, orff çalgıları , fiziksel aktiviteler, ritim eğitimi (step- aerobik ). Öğrenci günlüklerden elde edilen veriler betimsel 

analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Betimsel çözümlemede veriler daha önceden belirlenen temalara göre gruplandırılarak 

yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek, 20011). 
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3. Bulgular   

Bulgular başlığı altında araştırmanın çocuk üniversitesinde uygulamalara katılan öğrencilerin günlükleri olan veri toplama 

aracının çözümlenmesinden elde edilen bulgular tablolaştırılarak yorumlanmıştır.  

 

3.1. Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde eğitim-öğretim etkinliklerine katılan öğrencilerin 

uygulamalara yönelik duyguları  

Tablo 1. Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencilerinin uygulamalara yönelik duyguları 

Tema Kodlar f Kodlar f 

 

 

 

 

Olumlu 

Duygular 

Memnuniyet 49 Sürekli gitme isteği 1 

Eğlenmek 28 Derse ilgi patlaması 1 

Sevmek 17 Rahatlama 1 

Mutluluk 18 Teknoloji sevgisi 1 

Heyecan 11 Doktor gibi hissetme 1 

Merak 7 Korku 1 

Bitmesin isteği (keşke 

bitmese) 

3 Yorgunluk 1 

Üniversite hevesi 1+17 Şaşkınlık ? 1 

Ferahlık 1 En güzel günler 1 

Güzellik 1   

Zevk 1   

Güven 1   

Olumsuz 

Duygular 

Sıkılma (teorik) 1   

Yorgun 1   

Korku 1   

 

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma merkezi  öğrencilerinin  uygulamalara yönelik duyguları incelendiğinde belirlenen 

kodların en yüksek frekanslı ilk duyguların; memnuniyet (f=49), eğlenmek (f=28) sevmek (f=17), mutluluk (f=18), heyecan 

(f=11) şeklinde sıralandığı görülmektedir.  Araştırmaya katılan öğrencilerin bazı ifadeleri aşağıdaki şekildedir. 

(Ö9) "…beyaz önlükleri giyince kendimi doktor gibi hissettim ve çok mutlu oldum..." 

(Ö13) "...çok eğlendim... haftayı merakla bekliyorum …Sütçü İmam Üniversitesi çok düzel hem de çok güzel..." 

(Ö7) "…zor olacak sanmıştım ama çok kolay ve zevkliydi. Bugün üniversitenin son günü keşke hiç bitmeseydi"... 

3.2. Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde eğitim-öğretim etkinliklerine katılan öğrencilerin 

uygulamalara yönelik deneyimleri 
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Tablo 2. Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencilerinin uygulamalara yönelik deneyimleri 

Tema Kodlar f Kodlar f 

 

 

 

 

 

Olumlu 

Deneyimler  

Oyun oynama 17 Hamur yoğurma 2 

Robotik kodlama (algoritma) 12 Tablet bilgileri 2 

Spor yapma 13 Dans hareketleri 2 

Kek/pasta  12 İngilizce şarkı söylemek/dinlemek 2 

Engel tanımayan araba 11 Uğur böceği hediyesi 2 

3 boyutlu yazıcı kullanma 8 İngilizce konuşma 2 

Deney yapma  8 Yardımlaşma 2 

Çiçek dikmek 7 Su doku çeşitleri 2 

Hamurla tablet yazma 7 Müziğin yararları 1 

Böcek nedir? 

Böcek türleri  

6 Nasıl yürünür? 1 

Metal parça yakma deneyi 6 Piyano öğrenme 1 

Diş muayenesi olduk 5 Oynayarak öğrenme 1 

Çürük ali mikrop necati filmi izledik 5 Fiziksel egzersiz yapma 1 

Müzik dinleme 5 Kemen dinleme 1 

Yarışma yapmak 5 Haklarımızı öğrendik  

Salsa temel adımlar 4 Devlet nedir? 1 

Isınma hareketleri  2 Böceklerin üremesi 1 

Müzik aleti çalma 4 Kayılım sertifikası 1 

Renk oluşturma 4 Başarıya katkı 1 

Enstrümanları tanıma 4 Ödül kazanma 1 

İsmi hat ile yazma 4 Bilgilenme 1 

Diş muayenesi nasıl yapılır? 4 Diş çekimi 1 

Su doku çözmek 4 Bilgisayar oyunu oymama 1 

Sera gezisi 4   

Resim yapma 3 Deney gözlüğü/eldiveni takma 1 

Bilgi yarışması 3   

Doğru diş fırçalama 3 Zaralı maddeler 1 

Hat sanatı 3 Madde göstergeleri 1 

Orff çalgıları 3 Balık yakalama oyunu yapma 1 

İngilizce kelime 3 Aktivite grupları oluşturma  1 

Çiçekleri tanıma  3 Tel ısıtma deneyi 1 

Çiçek hediyesi 3   

Mangala oynama 3 

Tecrübe edinme 2 Deney aletlerinin isimleri 1 

Oynayarak öğrenme 2 Deney aletlerinin temizliği 1 

Olumsuz  

Deneyinler 

Olumsuz deneyim yok -  - 

    

    

 

Tablo 2. incelendiğinde öğrencilerin merkezde yapılan eğitim-öğretim etkinliklerine yönelik edindikleri deneyimlerine ait 

bulguların oyun oynama (f=17), robotik kodlama (f=12), spor yapma (f=13), kek/pasta yemek  (f=12), engel tanımayan araba 

(f=11),  3 boyutlu yazıcı kullanma (f=8),  deney yapma (f=8), çiçek dikme ve hamurla tablet yazma (f=7) şeklinde sıralanmıştır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin merkezde edindikleri deneyimlere ait bazı ifadeleri aşağıdaki şekildedir: 

(Ö5) "…bugün en güzel günlerden biriydi. Çok eğlenmiştim. çiçek dikmeyi öğrendim ve çok sevdim. o günden sonra daha çok çiçek dikmeye 

başladım...’’ 

(Ö13) "...bugün harika geçmişti. Fen dersi olarak deney yapmıştık. Deney yapmak çok güzel bir duyguymuş... ateş yanan bir kaba bakır bir telimizi 

cımbız yardımıyla değdirdik ama tabi ki de ışıkları söndürdük ve ortaya bembeyaz bir ışık çıktı harikaydı" 

(Ö7) "…böceklerin dört kanatlı olduğunu öğrendik, altı bacaklı olduğunu öğrendik. Gözlerinin yüzbin gözden oluştuğunu öğrendik. o gün sonunda 

bize pasta verdiler oradaki saygılı rektörümüzle ve sevgili abilerimiz ve fotoğraf çekildik..." 
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4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Çocuk üniversitelerinin amacı okullarla ortak çalışarak çocuklara sanat, spor ve bilim gibi alanlarda öğrenme sevgisi aşılamak ve 

çocukların üniversiteye karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamaktır. Bu çalışmada Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinde eğitim-öğretim etkinliklerine katılan öğrencilerin uygulamalara yönelik duyguları ve tecrübeleri şeklinde iki sonuç 

ortaya çıktığı görülmektedir. Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde eğitim-öğretim etkinliklerine katılan 

öğrencilerin uygulamalara yönelik 24 farklı duyguyu belirttiği, bu duyguların 21’inin olumlu duygular olduğu görülmektedir. 

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde yapılan eğitim-öğretim etkinliklerinin çocukları memnun ettiği, bu 

etkinliklerle eğlendikleri, etkinlikleri sevdikleri, mutlu oldukları, merak duydukları ve üniversiteye heves ettikleri gibi olumlu 

duyguları hissettikleri sonucuna ulaşılmıştır.  EUCU.NET (2019) çocuk üniversitelerinin amaçlarından bazılarını çocuklarda 

merak duygusu uyandırmak, onlara üniversite fikrini iletmek, çocukları beşerî bilimler, sosyal bilimler ve doğa bilimleri gibi 

bilimlerle etkilemek, gelecekteki eğitim seçenekleri hakkında bilgi vermek olarak belirlemiştir. Çocukların belirttikleri duygular 

bu amaçlara ulaşıldığını göstermektedir.  

 Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencileri yapılan 15 uygulamada 67 olumlu deneyimden 

bahsetmişlerdir. Öğrencilerin bu kadar farklı deneyim belirtmeleri çocuk üniversitelerinin “farklı bilimsel etkinlikler yoluyla 

çocukları olumlu etkilemek” amacıyla örtüşmektedir (EUCU. NET, 2019). Çocukların belirttiği olumlu deneyimlerden en yüksek 

frekansa sahip olan oyun oynamaktır. Oyun kısaca çocukları hem eğlendirmekte hem de aynı zamanda sosyal, psikolojik ve 

fiziksel olarak gelişimini etkilemektedir. Grup içinde anlayış, hoşgörü ve saygı göstererek yaşamanın temelinin oluşmasını 

sağlamaktadır (Başal, 2007). Böylece hem EUCU.NET tarafından belirlenmiş olan “baskı olmadan saygı atmosferi sağlamak” 

amacı gerçekleşmiş (2019), hem de eğlenerek öğrenmişlerdir.  

 Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde eğitim-öğretim etkinliklerine katılan öğrencilerin uygulamalara 

yönelik duygu ve deneyimlerinin olumlu olması, yapılan etkinliklerin çocuk üniversitesinin amaçlarına hizmet edecek nitelikte 

olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Öğrencilerin üniversiteyi tanımalarını sağlayacak çeşitlilikte bilim, sanat ve spor 

etkinliklerine katılmaları öğrencilerin olumlu yönde üniversite algılarının oluşmasına zemin hazırladığı düşünülmektedir. Bu 

sonuç Eş ve Öztürk Geren’in (2014) Öğrenci ve Velilerin Çocuk Üniversitesi Algısı araştırmalarının sonuçlarıyla örtüşmektedir .  

 Bu sonuçlar ışığında aşağıdaki öneriler verilebilir: 

₋ Çocuk üniversitesi çalışmaları farklı dezavantajlı gruplarla da yapılabilir. 

₋ Çocuk üniversitesine katılan öğrencilerin öğretmenlerinin görüşleri alınabilir.  

₋ Çocuk üniversitesinde eğitim veren akademisyenlerin görüşleri alınabilir. 
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ÖĞRETMENLERİN ALMIŞ OLDUKLARI EĞİTİMLERİN PROGRAM 
OKURYAZARLIKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Gizem GÜNDOĞAN1 - Veda YAR YILDIRIM2 

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin hizmet öncesi yetişme sürecinde programa dair almış oldukları dersleri, hizmet içinde 

programa ilişkin almış oldukları hizmetiçi eğitimleri ve mesleki çalışmalar döneminde programa dair yaptıkları çalışmaları 

incelemektir. Araştırmada nitel bir yöntem olarak olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri 2018-2019 eğitim-öğretim 

yılında toplanmıştır. Verilerin elde edilmesinde doküman incelemesi için Yenilenen Öğretmen Yetiştirme Programları, MEB 

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün 2001-2018 yılları arasındaki hizmet içi eğitim faaliyet planları, MEB 

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün 2015-2019 Mesleki Çalışmalar Programlarıkullanılmıştır. Toplanan 

verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma sonucunda;  yirmi dört farklı lisans programı incelendiğinde 

hizmet öncesi eğitimde programa dair en fazla dersi sınıf öğretmenlerinin aldığı, en az dersi ise Japonca öğretmenlerinin aldığı, 

2001-2018 yılları arasında hizmet içi eğitim planlarında programa dair en fazla eğitimin 2001 yılında, en az eğitimin ise 2012 

yılında alındığı, mesleki çalışmaların geneline bakıldığında programa dair en fazla çalışmanın ortaöğretimde en az ise ilkokullarda 

yapıldığı sonucu ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler :Eğitim Programları, Okuryazarlık, Program Okuryazarlığı. 

Jel Kodları  :I2, I20. 

 

EVALUATION OF TEACHERS 'TRAININGS IN TERMS OF CURRICULUM LITERACY 

Abstract 

The aim of this research is to examine the lessons that teachers have taken during the pre-service training process, the in-service 

trainings they have taken about the curriculum in-service and the studies they have done about the curriculum during the 

professional studies. Phenomenology was used as a qualitative method in the study. The data of the study was collected in 2018-

2019 academic year. In order to obtain the data, the revised Teacher Training Curriculums, the in-service training activity plans 

of the General Directorate of Teacher Training and Development between 2001-2018 and the 2015-2019 Vocational Studies 

Curriculum of the General Directorate of Teacher Training and Development were used for document analysis. Descriptive 

analysis was used to analyze the collected data. As a result of the research; When twenty-four different undergraduate 

curriculums were examined, it was observed that in pre-service education, the most courses were taken by the class teachers, 

the least courses were taken by the Japanese teachers. In general, it is seen that the most studies related to the curriculum are 

carried out in secondary education and at least in primary schools. 

Keywords: Curriculum, Literacy, Curriculum literacy. 

Jel Code: I2, I20. 

 

1. Giriş  

Eğitim, geçmişten bu yana insan hayatının büyük bir alanını kapsamaktadır. Bu haliyle eğitim, toplumun hem gelişimi hem de 

dönüşümü açısından büyük önem arz etmektedir. Daha kompleks bir yapı olarak toplumun kendinden daha üst bir yapı olarak 

oluşturduğu devletler için de aynı şey geçerlidir. Ayrıca eğitim, kendi içerisinde birçok farklı literatürü barındırmaktadır. En genel 

anlamda eğitim, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmenin ve ilerlemenin bir anahtarı olarak kabul edilmektedir. Birleşmiş 

Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization-[UNESCO], 

2018)’in eğitim misyonuna göre; “adalet, ırk, cinsiyet, dil ve din ayrımı yapmaksızın herkes eşit eğitim hakkına sahip olmalıdır.” 

Dolayısıyla eğitim, bilim ve kültür yoluyla ülkeler arasında iş birliğini geliştirmek ve bu şekilde tüm dünya milletleri arasında barış 

ve huzurun korunmasını hedeflemektedir. (OECD, 2018). 

UNESCO (2018) Türkiye Milli Komisyonu Faaliyet Raporlarına göre, Birleşmiş Milletler (BM)’nin destek ve faaliyetleriyle 

birlikte okuryazarlığın önemi, 1990 yılından itibaren daha fazla anlaşılmaya başlandı. 2000’li yılların başlarında özellikle nüfusu 

çok fazla olan ve birçok alanda gelişimini tamamlayamamış ülkelerin birçoğunda cinsiyet ayırımının ortadan kalkmaya 

başlamasıyla birlikte kız çocuklarının okula kayıt olma oranlarında dikkate değer bir artış sağlanmıştır. Bu toplumlarda kız 

çocuklarının okuryazarlık oranındaki artış, annelik ve çocuk eğitimi okuryazarlığını, okul öncesi eğitimi okuryazarlığını ve de 

yetişkin okuryazarlığının gelişmesine pozitif yönde etki etmiştir. Son 20 yıl içerisinde Dünya Bankası (World Bank)’ın finansal 
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destekleri ile gelişmemiş ülkeler kendi politik ve kültürel yapılarına göre eğitim alanında ulusal politikalarını geliştirmek üzere 

çok hızlı ve öncelikli reformsal adımlar atmaya ve kararlar almaya başlamışlardır. Türkiye’de ise 2000’li yılların başına kadar 

okuryazarlık oranındaki değişim ve gelişim yavaş bir ivme ile normale yakın düzeyde iken, 2000 yılından itibaren günümüze 

kadar okuryazarlık oranındaki değişimin ve gelişimin önemli düzeyde ivme kazandığı görülmektedir. Bu da ülkemizin refah 

düzeyindeki yükselişi ile birlikte eğitimdeki sürekli değişen, geliştirilen ve uygulanan reformların olumlu yansımasından 

kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla eğitimde mükemmel seviye ulaşılması zor olsa da okuma yazma becerisi olan temel 

okuryazarlıktan dünyanın her yerinde geçerli bir beceri olan işlevsel okuryazarlığa ve bireyin bilgi, beceri ve tutuma sahip tam 

bir okuryazarlık olan çok işlevsel okuryazarlığa; evrensel standartlara sahip kaliteli bir okuryazarlık programı ile ulaşılabilir. 

Önal’a (2010) göre okuryazarlık kavramı, zaman içerisinde yeni değişim ve gelişmelerin ışığı altında önemli amaçlar ve 

uygulamalarla birlikte yenilenerek farklı anlamlarla değişim göstermiştir. Bilginin ve kültürün çok yönlü kullanılmasından dolayı 

tarihsel süreç içerisinde okuryazarlık kavramı güncel ihtiyaçlar doğrultusunda hızlı değişim göstererek, yeni okuryazarlık 

kavramlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikle 2010 yılından sonra çeşitli okuryazarlık kavramları üzerine inceleme 

ve araştırmaların sayısının dikkate değer bir oranda arttığı görülmektedir. Toplumun değişen sosyal, kültürel ve teknolojik 

şartlarına göre, bireyin sahip olması gereken çoklu okuryazarlığa ihtiyaç duyulduğu için tarihsel süreç içerisinde bilginin çok 

yönlü kullanılmasında farklı okuryazarlık türleri tanımlanmıştır. Bunlardan bazıları: aile okuryazarlığı, okul öncesi eğitimi 

okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığı, bilimsel okuryazarlık, araştırma okuryazarlığı, kütüphane okuryazarlığı, ölçme ve değerlendirme 

okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, kültürel okuryazarlık, evrensel okuryazarlık, öğretmen liderliğinde okuryazarlık ve program 

okuryazarlığıdır.  

İnsanın belli özellikleri kazanması, eğitim aracılığıyla belli bir düzen içinde olur. Öğretmenler bu düzenin sağlanmasını ve 

öğrencilerin öğrenmelerine rehberlik hizmetleri sağlarlar. Planlı bir eğitim için öğretmene bu görevinde rehberlik edecek, düzen 

oluşturacak bir düzeneğe gerek duyar. Bu düzenin oluşturulması için eğitim programı en temel kavramdır (Ertürk, 2013). Bu 

bağlamda program okuryazarlığı kavramı, öğretmenlerin program okuryazarlıkları sürecin başarılı olmasında en temel noktadır. 

Program okuryazarlığı, programa ilişkin kavram bilgisi, kavramlar arası ilişkileri anlamlandırma, programın yönetimi, programa 

ilişkin kararlar alabilme ve planlar yapabilme, program hakkında konuşabilme anlamlarına gelmektedir (Yar Yıldırım, 2018). 

Dolayısıyla program okuryazarlığı, toplumun en önemli gördüğü değerleri bireylere aktarmak üzere kullanılan sosyal ve 

toplumsal anlaşmayı yansıtan politika beyanı olan bir belge olarak tanımlanmaktadır (Bolat, 2017). Ayrıca program 

okuryazarlığını, eğitimde beklenen hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunacak bir kavram olarak dikkate alan Aslan ve Gürlen 

(2019) program okuryazarlığını, program bilgisi, programı planlama ve uygulama alt boyutlarından oluşan bir kavram olarak 

tanımlamışlardır. 

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin hizmet öncesi yetişme sürecinde programa dair almış oldukları dersleri, hizmet içinde 

programa ilişkin almış oldukları hizmet içi eğitimleri ve mesleki çalışmalar döneminde programa dair yaptıkları çalışmaları analiz 

etmek; öğretmenlerin almış oldukları eğitimleri program okuryazarlıkları açısından değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda 

aşağıdaki alt amaçlara yanıt aranmıştır: 

1. Öğretmenlerin hizmet öncesinde yetişme sürecinde programlara dair almış oldukları derslerin toplam derslere oranı 

nasıldır? 

2. Öğretmenlerin hizmet içinde programlara dair almış oldukları eğitimlerin toplam hizmet içi eğitimlere oranı nasıldır? 

3. Öğretmenlerin mesleki çalışmalar döneminde programlara dair yapmış oldukları çalışmaların analizi nasıldır? 

2. Yöntem 

Bu araştırmanın yöntem kısmında çalışma materyali, veri toplama aracı ve verilerin analizine yer verilmiştir. 

2.1. Çalışma Materyali ve Veri Toplama Aracı 

Bu araştırmada, öğretmenlerin program okuryazarlıkları konusuyla ilgili çalışmaların sistematik incelenmesi amacına yönelik 

olarak nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Öğretmenlerin program 

okuryazarlıklarına dair verilerin yorumlanmasına yetecek kadar veri çeşitlemesine gidilmiştir. Bu bağlamda farklı yollarla veriler 

toplanarak analiz edilmiştir. Doküman analiziyle toplanan verilerden biri “Yenilenen Öğretmen Yetiştirme Programları”dır. 

Burada amaç öğretmenlerin hizmet öncesinde programa ilişkin almış oldukları derslerin oranlarını belirleyerek bir bulguya 

ulaşmaktır. Bu amaçla YÖK’ün yayınlamış olduğu “Yenilenen Öğretmen Yetiştirme Programları” (2018) incelenmiştir. Diğer 

bir doküman analizi kullanılan veri toplama aracı öğretmenlerin hizmet sürecinde almış oldukları hizmet içi eğitimleri gösteren 

hizmet içi eğitim faaliyet planlarıdır. Burada amaç, öğretmenlerin mesleki süreç içerisinde programa ilşkin almış oldukları 

derslerin oranını belirleyerek bir bulguya ulaşmaktır. Bu amaçla MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün 

2001-2018 yılları arasında hizmet içi eğitim faaliyet planları incelenmiştir. Araştırmanın doküman analizi olarak kullanılan üçüncü 

veri toplama aracı öğretmenlerin mesleki çalışma programlarıdır. Burada amaç öğretim yılı başında ve sonunda öğretmenlerin 

iki haftalık süreyle programlara ilişkin yapmış oldukları mesleki çalışmaların oranları belirleyerek bir bulguya ulaşmaktır. Bu 

amaçla MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün 2015-2019 Mesleki Çalışmalar Programları 
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incelenmiştir. Veri toplama araçlarının ilki yazılı döküman şeklinde, ikinci ve üçüncüsü çevrimiçi (http://oygm.meb.gov.tr) 

şeklinde incelenmiştir. 

 

2.2. Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamında yazılı ve çevrimiçi veriler döküman incelemesi yoluyla analiz edilmiştir. Dokümanlar, dört aşamada analiz 

edilmiştir: örneklemin öğretmenlerin hizmet öncesinde ve süreçte program konusunda almış oldukları eğitimlerin konu olarak 

alınması, kategorilerin belirlenmesi, nelerin analiz edileceğinin belirlenmesi ve sayısallaştırılarak ifade edilmesidir (Bailey, 1982).  

3. Bulgular 

3.1. Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Yetişme Sürecinde Programa Dair Almış Oldukları Derslerin Toplam Derslere 

Oranı 

Araştırmanın birinci problemi “Öğretmenlerin hizmet öncesinde yetişme sürecinde programa dair almış oldukları derslerin 

toplam derslere oranı nasıldır?” sorusu oluşturmaktadır. Bu amaçla doküman incelemesi yapılmış; YÖK’ün yayınlamış olduğu 

“Yenilenen Öğretmen Yetiştirme Programları” (2018) incelenmiştir. 

Almanca öğretmenlerinin hizmet öncesi dönemde toplam 65, Arapça öğretmenlerinin 70, beden eğitimi öğretmenlerinin 67, 

bilgisayar öğretmenlerinin 62, biyoloji öğretmenlerinin 70, coğrafya öğretmenlerinin 60, felsefe grubu öğretmenlerinin 74, fen 

bilgisi öğretmenlerinin 64, fizik öğretmenlerinin 71, Fransızca öğretmenlerinin 68, ilköğretim matematik öğretmenlerinin 66, 

İngilizce öğretmenlerinin 66, Japonca öğretmenlerinin 76, kimya öğretmenlerinin 66, matematik öğretmenlerinin 65, müzik 

öğretmenlerinin 81, okul öncesi öğretmenlerin 59, özel eğitim öğretmenlerinin 65, resim-iş öğretmenlerinin 67, sınıf 

öğretmenlerinin 60, sosyal bilgiler öğretmenlerinin 68, tarih öğretmenlerinin 71, Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin 73 ve 

Türkçe öğretmenlerinin 68 ders aldıkları görülmektedir.  

Almanca öğretmenlerinin hizmet öncesi dönemde almış oldukları 65 dersten 12 tanesinin (%18,4), Arapça öğretmenlerinin 70 

dersten 13 tanesinin (18,3), beden eğitimi öğretmenlerinin 67 dersten 12 tanesinin (%17,9), bilgisayar öğretmenlerinin 62 dersten 

10 tanesinin (%16,1), biyoloji öğretmenlerinin 70 dersten 13 tanesinin (%18,5), coğrafya öğretmenlerinin 60 dersten 13 tanesinin 

(%21,6), felsefe grubu öğretmenlerinin 74 dersten 13 tanesinin (%17,5), fen bilgisi öğretmenlerinin 64 dersten 13 tanesinin 

(%20,3), fizik öğretmenlerinin 71 dersten 13 tanesinin (%18,3), Fransızca öğretmenlerinin 68 dersten 10 tanesinin (%14,7), 

ilköğretim matematik öğretmenlerinin 66 dersten 15 tanesinin (%22,7), İngilizce öğretmenlerinin 66 dersten 17 tanesinin 

(%10,6), Japonca öğretmenlerinin 76 dersten 8 tanesinin (%10,5), kimya öğretmenlerinin 66 dersten 13 tanesinin (%19,6), 

matematik öğretmenlerinin 65 dersten 14 tanesinin (%21,5), müzik öğretmenlerinin 81 dersten 11 tanesinin (%13,5), okul öncesi 

öğretmenlerinin 59 dersten 10 tanesinin (%16,9), özel eğitim öğretmenlerinin 65 dersten 16 tanesinin (%24,6), resim-iş 

öğretmenlerinin 67 dersten 13 tanesini (%19,4), sınıf öğretmenlerinin 60 dersten 21 tanesinin (%35), sosyal bilgiler 

öğretmenlerinin 68 dersten 13 tanesinin (%19,1), tarih öğretmenlerinin 71 dersten 11 tanesinin (%15,4), Türk dili ve edebiyatı 

öğretmenlerinin 73 dersten 13 tanesinin (%17,8) ve Türkçe öğretmenlerinin 68 dersten 12 tanesinin (%17,6) programa dair 

olduğu görülmektedir. 

Eğitim fakültelerindeki yenilenen öğretmenlik programları incelendiğinde, öğretmen adaylarının programa ilişkin almış oldukları 

derslerin oranı %10,5 ile %35 arasında değişmektedir. Bu oranlara bakıldığında öğretmen adayları programa dair yeterince ders 

aldıkları görülmektedir. Programa dair en fazla dersi sınıf öğretmenlerinin, en az ise Japonca öğretmenlerinin aldığı 

görülmektedir. 

3.2. Öğretmenlerin Hizmet İçinde Programa İlişkin Almış Oldukları Eğitimlerin Toplam Hizmet İçi Eğitimlere 

Oranına İlişkin Bulgular 

Araştırmanın ikinci problemini “Öğretmenlerin hizmet içinde programa ilişkin almış oldukları eğitimlerin toplam hizmet içi 

eğitimlere oranı nasıldır?” sorusu oluşturmaktadır. Bu amaçla doküman analizi yapılmış; MEB Öğretmen Yetiştirme ve 

Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün 2001-2018 yılları arasında planlamış olduğu hizmet içi eğitim faaliyet planları incelenmiştir. 

2001 yılı ile 2018 yılı arasındaki hizmeti içi eğitim planları incelenmiştir. 2001 yılında toplam 545, 2002 yılında toplam 348, 2003 

yılında toplam 494, 2004 yılında toplam 547, 2005 yılında toplam 633, 2006 yılında toplam 688, 2007 yılında toplam 842, 2008 

yılında toplam 930, 2009 yılında toplam 826, 2010 yılında toplam 800, 2011 yılında toplam 1417, 2012 yılında toplam 445, 2013 

yılında toplam 278, 2014 yılında toplam 355, 2015 yılında toplam 323, 2016 yılında toplam 480, 2017 yılında toplam 590 ve 2018 

yılında toplam 436 hizmet içi eğitim verildiği görülmektedir.  

2001 yılında alınan toplam 545 eğitimden 27’sinin (%4,95), 2002 yılında alınan toplam 348 eğitimden 17’sinin (%4,88), 2003 

yılında alınan toplam 494 eğitimden 13’ünün (%2,63), 2004 yılında alınan toplam 547 eğitimden 12’sinin (%2,19), 2005 yılında 

alınan toplam 633 eğitimden 31’inin (%4,89), 2006 yılında alınan toplam 688 eğitimden 25’inin (3,63), 2007 yılında alınan toplam 

842 eğitimden 12’sinin (%1,69), 2008 yılında alınan toplam 930 eğitimden 20’sinin (%1,87), 2009 yılında alınan toplam 826 

eğitimden 14’ünün (%1,69), 2010 yılında alınan toplam 800 eğitimden 15’inin (%1,87), 2011 yılında alınan toplam 1417 

eğitimden 21’inin (%1,48), 2012 yılında alınan toplam 445 eğitimden 2’sinin (%0,44), 2013 yılında alınan toplam 278 eğitimden  
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7’sinin (%2,51), 2014 yılında alınan toplam 355 eğitimden 14’ünün (%3,94), 2015 yılında alınan toplam 323 eğitimden 14’ünün 

(%4,33), 2016 yılında alınan toplam 480 eğitimden 18’inin (%3,75), 2017 yılında alınan toplam 590 eğitimden 18’inin (%3,67) 

ve 2018 yılında alınan toplam 436 hizmet içi eğitimden 16’sının (%3,66) programa dair olduğu görülmektedir.  

2001-2019 yılları arasında yapılan hizmet içi eğitimler öğretmenlerin programlara ilişkin almış oldukları çalışmalar açısından 

yıllara göre oran olarak %0,44 ile %5,2 aralığında değiştiği görülmektedir. Hizmet içi eğitimlerde programa ilişkin çalışmalar en 

çok (%5,2) 2005 yılında yapılmıştır. Bu durum ise bu yılda programlarda yapılan değişimlere bağlanabilir. Öğretmenlerin hizmet 

içi eğitimlerde programlara ilişkin çalışmaların oldukça düşük olduğu, bu durumun ise programın uygulayıcı öğretmenler için 

sorun olduğu sonucuna ulaşılabilir.  

2008, 2010, 2013, 2014, 2015 yıllarında hizmet içi eğitim faaliyetlerinde programa dair verilen eğitimlerin arttığı ve 2004, 2006, 

2007, 2009, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018 yıllarında ise azaldığı görülmüştür. 

3.3. Öğretmenlerin Mesleki Çalışmalar Döneminde Programa Dair Yaptıkları 

Çalışmalara İlişkin Bulgular 

Araştırmanın üçüncü problemini “Öğretmenlerin mesleki çalışmalar döneminde programa dair yaptıkları çalışmaların analizi 

nasıldır?” sorusu oluşturmaktadır. Bu amaçla doküman incelemesi yapılmış; MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel 

Müdürlüğü’nün 2015-2019 yılları arasındaki planlamış olduğu Mesleki Çalışmalar Programları incelenmiştir. 

2015-2019 yılları arasında eylül ve haziran döneminde düzenlenen toplam sekiz mesleki çalışma dönemi görülmektedir. 2015-

2019 Eylül ve Haziran döneminde toplam 442 mesleki çalışmanın 64’ünün (%14,47) programlara dair yapılan çalışmalar olduğu 

görülmektedir. 2015 Eylül ayında planlanan mesleki çalışmalara bakıldığında toplam 51 çalışma yapıldığı ve bu çalışmaların 

7’sinin (13,72) programa dair olduğu görülmektedir. Bu dönem için öğretmenlerin almış oldukları mesleki çalışmalar okul türleri 

açısından incelendiğinde, okul öncesinde 19, ilkokullarda 12, ortaokullarda 11 ve ortaöğretimde 9 çalışmanın yapıldığı 

görülmektedir. Okul öncesi için yapılan mesleki çalışmalarda toplam 19 dersten 1 tanesinin programa ilişkin olduğu (%5,23), 

ilkokullarda yapılan mesleki çalışmalarda toplam 12 dersin 2 tanesinin programa ilişkin olduğu (%16,6), ortaokullarda yapılan 

mesleki çalışmada toplam 11 dersin 1 tanesinin programa ilişkin olduğu (%9,09) ve ortaöğretim için yapılan mesleki çalışmalarda 

toplam 9 dersin 3 tanesinin programa ilişkin olduğu (%33,3) görülmektedir. Buna göre 2015 Eylül mesleki çalışma döneminde 

programlara dair yapılan çalışmaların toplam çalışmalara göre oranı açısından en çok ortaöğretimde (%33,3) programa dair 

çalışma yapıldığı, en az ise okul öncesinde (%5,23) yapıldığı görülmektedir.  

2016 Haziran ayında planlanan mesleki çalışmalara bakıldığında toplam 37 çalışma yapıldığı ve bu çalışmaların 10’unun (27,02) 

programa dair olduğu görülmektedir. 2016 haziran ayı öğretmenlerin programa dair yapmış oldukları mesleki çalışmalar 

incelendiğinde okul öncesi için yapılan mesleki çalışmalarda toplam 6, ilkokullar için yapılan mesleki çalışmalarda toplam 10 , 

ortaokullar için yapılan mesleki çalışmalarda toplam 10 ve ortaöğretim için yapılan mesleki çalışmalarda toplam 11 dersin verildiği 

görülmektedir. Okul öncesi için yapılan mesleki çalışmalarda toplam 6 dersten 2 tanesinin programa ilişkin olduğu (%33,3), 

ilkokullarda yapılan mesleki çalışmalarda toplam 10 dersten 1 tanesinin programa ilişkin olduğu (%10), ortaokullarda yapılan 

mesleki çalışmalarda toplam 10 dersten 3 tanesinin programa ilişkin olduğu (%30) ve ortaöğretim için yapılan mesleki 

çalışmalarda toplam 11 dersten 4 tanesinin programa ilişkin olduğu (%36,3) görülmektedir.  

2016 Eylül ayı öğretmenlerin programa dair yapmış oldukları mesleki çalışmalar incelendiğinde okul öncesi için yapılan mesleki 

çalışmalarda toplam 10, ilkokullar için yapılan mesleki çalışmalarda toplam 9, ortaokullar için yapılan mesleki çalışmalarda toplam 

9 ders ve ortaöğretimde yapılan mesleki çalışmalarda toplam 9 dersin verildiği görülmektedir. Okul öncesi için yapılan mesleki 

çalışmalarda toplam 10 dersten 3 tanesinin programa ilişkin olduğu (%30), ilkokullarda yapılan mesleki çalışmalarda toplam 9 

dersten 1 tanesinin programa ilişkin olduğu (%11,1), ortaokullarda yapılan mesleki çalışmalarda toplam 9 dersten 2 tanesinin 

programa ilişkin olduğu (%22,2) ve ortaöğretim için yapılan mesleki çalışmalarda toplam 9 dersten 2 tanesinin programa ilişkin 

olduğu (%22,2) görülmektedir.  

2017 Haziran ayı öğretmenlerin programa dair yapmış oldukları mesleki çalışmalar incelendiğinde okul öncesi için yapılan 

mesleki çalışmalarda toplam 22, ilkokullar için yapılan mesleki çalışmalarda toplam 17, ortaokullar için yapılan meslek i 

çalışmalarda toplam 18 ve ortaöğretim için yapılan mesleki çalışmalarda toplam 15 dersin verildiği görülmektedir. Okul öncesi 

için yapılan mesleki çalışmalarda toplam 22 dersten 5 tanesinin programa ilişkin olduğu (%22,7), ilkokullarda yapılan mesleki  

çalışmalarda toplam 17 dersten 2 tanesinin programa ilişkin olduğu (%11,7), ortaokullarda yapılan mesleki çalışmada toplam 18 

dersten 3 tanesinin programa ilişkin olduğu (%16,6) ve ortaöğretim için yapılan mesleki çalışmalarda toplam 15 dersten 4 

tanesinin programa ilişkin olduğu (%26,6) görülmektedir.  

2017 Eylül ayı öğretmenlerin programa dair yapmış oldukları mesleki çalışmalar incelendiğinde okul öncesi için yapılan meslek i 

çalışmalarda toplam 10, ilkokullar için yapılan mesleki çalışmalarda toplam 12, ortaokullar için yapılan mesleki çalışmalarda 

toplam 9 ve ortaöğretim için yapılan mesleki çalışmalarda toplam 11 dersin verildiği görülmektedir. Okul öncesi için yapılan 

mesleki çalışmalarda toplam 10 dersten 3 tanesinin programa ilişkin olduğu (%30), ilkokullarda yapılan mesleki çalışmalarda 

toplam 12 dersten 2 tanesinin programa ilişkin olduğu (%16,6), ortaokullarda yapılan mesleki çalışmalarda toplam 9 dersten 1 
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tanesinin programa ilişkin olduğu (%11,1) ve ortaöğretim için yapılan mesleki çalışmalarda toplam 11 dersten 2 tanesinin 

programa ilişkin olduğu (%18,1) görülmektedir.  

2018 Haziran ayı öğretmenlerin programa dair yapmış oldukları mesleki çalışmalar incelendiğinde okul öncesi için yapılan 

mesleki çalışmada toplam 16, ilkokullar için yapılan mesleki çalışmalarda toplam 16, ortaokullar için yapılan mesleki çalışmalarda 

toplam 20 ve ortaöğretim için yapılan mesleki çalışmalarda toplam 18 dersin verildiği görülmektedir. Okul öncesi için yapılan 

mesleki çalışmalarda toplam 16 dersten 1 tanesinin programa ilişkin olduğu (%6,25), ilkokullarda yapılan mesleki çalışmalarda 

toplam 16 dersten hiçbirine programda yer verilmemiştir. Ortaokullarda yapılan mesleki çalışmalarda toplam 20 dersten 1 

tanesinin programa ilişkin olduğu (%5) ve ortaöğretim için yapılan mesleki çalışmalarda toplam 18 dersten 2 tanesinin programa 

ilişkin olduğu (%11,1) görülmektedir.  

2018 Eylül ayı öğretmenlerin programa dair yapmış oldukları mesleki çalışmalar incelendiğinde okul öncesi için yapılan meslek i 

çalışmalarda toplam 16, ilkokullar için yapılan mesleki çalışmalarda toplam 16, ortaokullar için yapılan mesleki çalışmalarda 

toplam 17 ve ortaöğretim için yapılan mesleki çalışmalarda toplam 15 dersin verildiği görülmektedir. Okul öncesi için yapılan 

mesleki çalışmalarda toplam 16 dersten 2 tanesinin programa ilişkin olduğu (%12,5), ilkokullarda yapılan mesleki çalışmalarda 

toplam 16 dersten 2 tanesinin programa ilişkin olduğu (%12,5), ortaokullarda yapılan mesleki çalışmalarda toplam 17 dersten 2 

tanesinin programa ilişkin olduğu (%11,7) ve ortaöğretim için yapılan mesleki çalışmalarda toplam 15 dersten 2 tanesinin 

programa ilişkin olduğu (%13,3) görülmektedir.  

2019 Haziran ayı öğretmenlerin programa dair yapmış oldukları mesleki çalışmalar incelendiğinde okul öncesi için yapılan 

mesleki çalışmalarda toplam 19, ilkokullar için yapılan mesleki çalışmalarda toplam 22, ortaokullar için yapılan mesleki 

çalışmalarda toplam 22 ve ortaöğretim için yapılan mesleki çalışmalarda toplam 21 dersin verildiği görülmektedir. Okul öncesi 

için yapılan mesleki çalışmalarda toplam 22 dersten 2 tanesinin programa ilişkin olduğu (%5,26), ilkokullarda yapılan mesleki 

çalışmalarda toplam 22 dersten 2 tanesinin programa ilişkin olduğu (%9,09), ortaokullarda yapılan mesleki çalışmalarda toplam 

22 dersten 1 tanesinin programa ilişkin olduğu (%4,54) ve ortaöğretim için yapılan mesleki çalışmalarda toplam 21 dersten 1 

tanesinin programa ilişkin olduğu (%4,76) görülmektedir. 

4. Sonuç ve Tartışma 

Araştırmanın birinci problemi, “Öğretmenlerin hizmet öncesinde yetişme sürecinde programlara dair almış oldukları derslerin 

toplam derslere oranı nasıldır?” olarak belirlenmiştir. 2018-2019 yılına ait 24 farklı lisans programı incelendiğinde hizmet öncesi 

eğitimde programa dair en fazla dersi sınıf öğretmenlerinin aldığı, en az dersi ise Japonca öğretmenlerinin aldığı belirlenmiştir. 

Öğretmen yetiştirme programlarının amacı “öğretmen yetiştirme”dir (Küçükahmet, 2007). MEB’in (1982) yönetmeliğinde iyi 

öğretmenin, iyi bir öğretmen yetiştirme programlarında yetiştirildiği ve bu öğretmenlerin programı iyi bir şekilde uyguladıkları 

belirtilmiştir. Bu öğretmenleri yetiştirmenin de ilk koşulu öğretmen yetiştirme programında bulunan öğretmenlik meslek bilgisi 

programlarında bütünlüğü sağlamaktır. İncelenen 24 farklı lisans programında öğretmen adaylarına yeterince öğretim 

programları dersi verildiği görülmektedir. Küçükahmet (2007) öğretmen yetiştiren programlarda, öğretmenlik bilgi, beceri tutum 

ve davranışı kazandırmanın bir önkoşulu da öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin okutulma yüzdesi olduğunu, yapılan 

çalışmaların toplam olarak programın dörtte birinin bu kategorideki derslere ayrılması gereğini, bir öğretmen yetiştirme 

programından gerçekten öğretmen yetiştirilmek isteniyorsa, programda okutulan derslerin genelde dörtte birinin öğretmenlik 

meslek bilgisi dersleri olması gerektiğini. Bir programda öğretmenlik meslek bilgisi dersleri beşte birden (%20’den) aşağıda ise o 

programın öğretmen yetiştirdiğinden söz etmek oldukça zorlaştığını belirtmiştir. 

Araştırmanın ikinci problemi, “Öğretmenlerin hizmet içinde programa dair almış oldukları derslerin toplam derslere oranı 

nasıldır?” olarak belirlenmiştir. Araştırma bulguları göstermektedir ki, hizmet süresince öğretmenlere verilen seminerlerden 

öğretim programlarına ilişkin olanları oranları %1 ile %5 arasında değişmektedir. Bu oran oldukça düşük görülmektedir. 

Öğretmenin kılavuzu olan programlara, hizmetiçi yetiştirmelerde az yer verilmesi düşündürücüdür. Bu çalışmada 2001-2018 

yılları arasında hizmet içi eğitim planlarında programa dair en fazla eğitimin 2001 yılında, en az eğitimin ise 2012 yılında alındığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmanın üçüncü problemi, “Öğretmenlerin mesleki çalışmalar döneminde programlara dair yapmış oldukları çalışmaların 

analizi nasıldır?” şeklindedir. 2015 Eylül ayı çalışma dönemindeki programlara dair yapılan çalışmaların toplam çalışmalara göre 

% 33,3 oranı ile en çok liselerde ve %5,23 oranı ile en az okul öncesinde yapıldığı belirlenmiştir. 2016 Haziran ayı çalışma 

dönemindeki programlara dair yapılan çalışmaların toplam çalışmalara göre %36,3 oranı ile en çok liselerde ve %10 oranı ile en 

az ilkokullarda yapıldığı belirlenmiştir. 2016 Eylül ayı çalışma dönemindeki programlara dair yapılan çalışmaların toplam 

çalışmalara göre %30 oranı ile en çok okul öncesinde ve %11,1 oranı ile en az ilkokullarda yapıldığı belirlenmiştir. 2017 Haziran 

ayı çalışma döneminde programlara dair yapılan çalışmaların toplam çalışmalara göre %26,6 oranı ile en çok ortaöğretimde ve 

%11, 7 oranı ile en az ilkokullarda yapıldığı belirlenmiştir. 2017 Eylül ayı çalışma dönemindeki programlara dair yapılan 

çalışmaların toplam çalışmalara göre %30 oranı ile en çok okul öncesinde ve %11,1 oranı ile en az ortaokullarda yapıldığı 

belirlenmiştir. 2018 Haziran ayı çalışma dönemindeki programlara dair yapılan çalışmaların toplam çalışmalara göre %11,1oranı 

ile en çok ortaöğretimde yapıldığı ve ilkokullarda ise programa ilişkin mesleki çalışma olmadığı belirlenmiştir. 2018 Eylül ayı 

çalışma dönemindeki programlara dair yapılan çalışmaların toplam çalışmalara göre % 13,3 oranı ile en çok ortaöğretimde ve 
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%11,7 oranı ile en az ortaokullarda yapıldığı belirlenmiştir. 2018-2019 Haziran ayı çalışma dönemindeki programlara dair yapılan 

çalışmaların toplam çalışmalara göre %5,26 oranı ile en çok ilkokullarda ve%4,54 oranı ile en az ortaokullarda yapıldığı 

belirlenmiştir. Mesleki çalışmaların geneline bakıldığında programa dair en fazla çalışmanın %36,3 oranı ile liselerde yapıldığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Birleştirilmiş sınıf öğretmenlerin mesleki eğitim ihtiyaçları üzerine yapmış oldukları çalışmalarında, bu 

öğretmenlerin program okuryazarlığı alanında daha fazla hizmet içi eğitim gerekliliği sonucuna varmışlardır (Sağ ve Sezer, 2012). 

Bu çalışmanın sonuçları yine benzer başka araştırmacılar tarafından yapılan farklı bir çalışma ile aynı yönde desteklenmiştir 

(Küçüktepe, 2013). 

 

5. Öneriler 

1. Araştırmada hizmet öncesi eğitimde Japonca öğretmenliğinin programa dair en az dersi aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Hizmet 

öncesi eğitimde Japonca öğretmenliğinin programa dair ders sayısı artırılabilir. 

2. Araştırmada mesleki çalışmalarda programa dair en az çalışmanın ilkokullarda yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. İlkokullarda 

mesleki çalışmalarda programa dair yapılan çalışmalar artırılabilir. 

3. 2018-2019 yılında yapılan mesleki çalışmalarda ise programa dair yapılan çalışmaların azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğretmenlerin nitelikli bir program okuryazarı olabilmeleri için bu alanda mesleki çalışmalar artırılabilir. 
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LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLİ TERCİHLERİNE YÖNELİK 
GÖRÜŞLERİ 

Gülay BEDİR 1 - Erkan ATALMIŞ2 

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde yüksek lisans yapan öğrencilerin öğrenme stili tercihlerine 

yönelik görüşlerini incelemektir. Araştırma 2019-2020 güz döneminde gerçekleştirilmiş ve Eğitim Bilimleri Anabilim Dalında 

öğrenim gören 21 öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Bu araştırma nitel araştırma paradigmasına uygun olarak 

tasarlanmış betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın verileri Dunn ve Dunn öğrenme stili modeli (Çevresel faktörler, duyuşsal 

faktörler, sosyolojik faktörler, fizyolojik faktörler, psikolojik faktörler) temele alınarak beş grup ve yirmibir elementi içeren yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenip ve 

yorumlanmıştır. Araştırma sonunda yüksek lisans öğrencilerinin çevresel faktörler boyutunda öğrenme ortamlarında daha çok 

informal oturma düzenini, serin ortamları ve loş ışıklı ortamları tercih ettikleri belirlenmiştir. Duygusal boyutta daha çok iç 

motivasyon ve kendi yapılandırmalarına göre öğrendikleride daha başarılı olduklarını belirtmişlerdir. Fizyolojik boyutta örenme 

ortamlarında yeme içme ihtiyacı hissettiklerini ve devamlı hareket etme arzusunda olduklarını belirtmişlerdir.  

Anahtar Kelimeler : Öğrenme stili, Dunn ve Dunn öğrenme stili modeli, lisans üstü eğitim 

Jel Kodları  : I2. 

 

Giriş 

Öğrenme en önemli bireysel farklılıkların başında gelmektedir.  Jonassen ve Grabowski (1998) öğrenmenin bireysel bir süreç 

olduğunu, bireylerin öğrenmelerini kendi ön öğrenmeleri ve yaşantılarına göre öznel olarak yapılandırarak gerçekleştirdiklerini 

ifade etmişlerdir. Bireyler öğrenme yetenekleri, tercihleri ve stillerinde farklılıklar gösterebilirler.  

Bireysel farklılıklar önce sadece zekâ ile açıklanmaya çalışılmış fakat sonra bilişsel psikoloji alanında yapılan araştırmalar sayesinde 

insanların çevrelerindeki bilgiyi algılama, örgütleme ve depolama süreçlerinde de farklılıklar gösterdiği bu farklılıkların da okul 

başarısını büyük ölçüde etkilediği (Erden ve Akman, 2003) tespit edilmiştir. Alan yazında; bilişsel stiller, öğrenme stilleri ve 

düşünme stilleri olmak üzere üç farklı stil yer almaktadır (Riding ve Rayner, 1998).  

Öğrenme stili kavramı bir çok araştırmacı tarafından farklı şekilde tanımlanmaya çalışmıştır. Öğrenme stili kavramını ilk 

açıklayanlardan Dunn ve Dunn (1993) Öğrenme stili, kişinin yeni ve zor bilgiye konsantre olmada, onu işlemede ve hatırında 

tutmada tercih ettiği yol Dunn ve Griggs (1988) ise öğrenme stilini aynı öğretimi bazıları için mükemmel bazıları için berbat 

kılan biyolojik ve gelişimsel özellikler bütünüdür şeklinde tanımlamışlardır. McCarty (1987) öğrenme stilini, bilgiyi anlamak  ve 

anlamlandırmak için seçilen yol olarak tanımlarken Kolb (1984) öğrenme stilini ise, yeni bilgilerin öğrenilmesinde kişisel  olarak 

takip edilen yöntem şeklinde tanımlamıştır 

Bu araştırmada Dunn ve Dunn'ın öğrenme stili modeli temele alınarak öğrencilerin öğrenme stilleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Dunn ve Dunn öğrenme stili modelinde beş boyut ve 21 element bulunmaktadır Dunn ve Dunn  (1993). 

▪ Çevresel faktörler (ses, ışık, ısı, mekânın dizaynı) 

▪ Duyuşsal faktörler (motivasyon, ısrar, sorumluluk, yapılanmışlık) 

▪ Sosyolojik faktörler (yalnız, iki kişilik gruplar halinde, küçük grup, takım çalışması olarak çalışma) 

▪ Fizyolojik faktörler (algılama gücü, zaman dilimindeki enerji düzeyi, yeme isteği, hareket ihtiyacı) 

▪ Psikolojik faktörler (yüzeysel/analitik, sağ/sol küre tercihi, düşünmeden hareket etme/düşünerek hareket etme)  

Araştırmanın Amacı 

Öğrenme stillerine uygun düzenlenen öğrenme ortamlar öğrenci başarısı artmaktadır. Bu araştırmanın amacı yüksek lisans 

öğrencilerinin Dunn veDunn öğrenme stilleri tercihlerine yönelik görüşlerini belirlemektir.  

Yöntem 

Araştırmanın yöntem başlığı altında modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı ve verilerin çözümlenmesine yönelik bilgiler yer 

almaktadır.  

Araştırmanın Modeli 

 
1 Doç. Dr. Gülay Bedir, 0344 3101330, gulaybedir@hotmail.com 
2 Dr. Öğr. Üyesi Erkan Atalmış, 0344 3101315,  
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Bu araştırma nitel araştırma paradigmasına uygun olarak tasarlanmış betimsel bir çalışmadır. Nitel araştırmada amaç, araştırma 

yapılan konu hakkında kesin sonuçlar koymak değil gerçekçi sonuçları ortaya koymaktır.Yapılan gözlem veya görüşme 

sonuçlarının doğrudan okuyucuya ulaştırmaktır (Yıldırım, Şimşek, 2005). Araştırmada Yüksek lisans öğrencilerinin öğrenme 

stillerine ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışıldığından nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Olgular 

yaşadığımız dünyada olaylar, deneyimler, durumlar, kavramlar, algılar ve yönelimler gibi çeşitli biçimlerde de karşımıza (Yıldırım 

ve Şimşek, 2005) çıkmaktadır. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, 2019-2020 güz döneminde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde Eğitim Bilimleri 

Anabilim Dalında öğrenim gören 21 öğrenci (11'i kız 10'u erkek) yüksek lisans öğrencisi oluşturmuştur. Öğrencilerin branşları; 

sınıf öğretmeni (5), İngilizce öğretmeni (3), müzik öğretmeni (1), bilişim teknolojileri (2), sosyal bilgiler (2), fen bilimleri (3) 

Türkçe öğretmeni (3), matematik öğretmeni (2) şeklindedir. Katılımcıların yaş aralığı 22-35. 

Veri Toplama araçları 

Araştırma verileri araştırmacılar tarafından Dunn ve Dunn öğrenme stili modeli temele alınarak hazırlanan yarı yapılandırılmış 

görüşme formu ile elde edilmiştir. Görüşme formunun uygulanması 45 dakika sürmüş ve görüşmelerden 48 sayfa veri dökümü 

elde edilmiştir. Araştırmanın geçerlik kanıtları uzman görüşüyle sağlanmıştır. Araştırmanın iç geçerliğini ve güvenirliğini artırmak 

için üye denetimi/ katılımcı doğrulaması yöntemine başvurulmuştur.  

Bulgular 

Araştırmanın bulgular başlığı altında veri toplama aracından elde edilen bulgular tablolaştırılarak yorumlanmıştır.  

Çevresel Faktörlere İlişkin Bulgular  

Tablo 1. Çevresel Faktörler 

Uyaran Cinsiyet Ses Işık Sıcaklık Oturma Düzeni 
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Ç
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 Kadın 4 7 5 7  11 3 8 

Erkek 1 9 2 7 1 9 3 7 

Toplam 5 16 7 14 1 20 6 15 

Tablo1.  incelendiğinde katılımcıların çoğunluğu (f=16) sessiz ortamlarda, (f=14) loş ışıkta, (f=20) serin ortamlarda ve (f=15) 

rahat informal ortamlarda daha iyi öğrendiklerini belirtikleri tespit edilmiştir.  

Duygusal Faktörlere İlişkin Bulgular  

Tablo 2. Duygusal Faktörler 

Uyaran Cinsiyet Motivasyon Uyma Azim Yaplandırma 

İç
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Kadın 13 1 8 3 10 1 5 5 

Erkek 7  2 9 7 3 2 9 

Toplam 20 1 10 12 17 4 7 14 

 

 Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların duygusal faktörler boyutunda, daha çok iç motivasyon eğilimli oldukları (f=20), Uymayı 

tercih etmedikleri (f=12), işlerini bitirme konusunda azimli oldukları ve yapılandırılmamış işleri ( f=14) tercih ettikleri 

belirlenmiştir.  
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Sosyolojik Faktörlere İlişkin Bulgular  

Tablo 3. Sosyolojik Faktörler 

 

Uyaran 
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 Kadın 9 1 1 1 4 

Erkek 6  1  3 

Toplam 15 1 2 1 7 

Tablo 3'de katılımcıların sosyolojik uyranlara ilişkin tercihleri gösterilmiştir. Bazı öğrenciler bu uyaranla ilgili birden fazla tercih 

belirtmişlerdir. Katılımcıların çoğunluğu yalnız oldukları ve öğrenmeyi tek başlatına gerçekleştirdikleri ortamlarda daha iyi 

öğrendiklerini (f=15) belirtmişlerdir.  

 

 

Fizyolojik Faktörlere İlişkin Bulgular  

 

Tablo 4. Fizyolojik Faktörler 
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 Kadın  4 2 5  7 5 5 1 4 1  10 2 

Erkek 7 1 3 1 6 2 5  2  1 5 4 

Toplam 11 3 8 1 13 7 10 1 6 1 1 15 6 

 

Tablo 4'de katılımcıların fizyolojik boyuta ilişkin öğrenme stili tercihleri görülmektedir. Katılımcıların algısal boyutta çoğunluğu 

en iyi görerek öğrendiklerini, öğrenme ortamlarında yeme- içmeyi tercih ettikleri (f=13),  sabah saatlerinde (f=10) daha iyi 

öğrendiklerini ve öğrenirken hareket etmeyi (f=15) tercih ettikleri belirlenmiştir. 

Psikolojik Faktörlere İlişkin Bulgular  

Tablo 5. Psikolojik Faktörler 

Uyaran Cinsiyet 

G
lo

b
a
l 

A
n

a
li

ti
k

 

Y
a
n

sı
ta

n
  

T
e
p

k
is

e
l 

P
si

k
o
lo

jik
 

F
ak

tö
rl

er
 Kadın  6 4 7 4 

Erkek 6 4 5 4 

Toplam 14 8 12 8 

Tablo 5'de katılımcıların psikoloji uyaranlara ilişkin tercihlerine yönelik görüşleri görülmektedir. Katılımcıların çoğunluğu global 

(f=14) ve yansıtan (f=12) öğrenenler olduklarını belirtmişlerdir.  
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Sonuç ve Öneriler 

Araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenme stili tercihlerine yönelik sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.  

1. Çevresel boyutta: Sessiz, serin, loş ışık, informal (rahat) oturma düzeni 

2. Duygusal boyutta: İç motivasyon, otoriteye uymama, yaptığı işte karalılık, yapılandırılmamış görevler 

3. Sosyolojik boyutta: Yalnız (tek başına) 

4. Fizyolojik boyutta: Görsel, Yemek yeme isteği, sabah saatleri ve hareket etme isteği 

5. Psikolojik boyutta: Global ve yantıtan şeklinde olduğu belirlenmiştir.  

Belirlenen bu sonuçlara yönelik aşağıdaki öneriler sunulmuştur.   

Öğrenme stillerine göre düzenlenen ortamlar, kaynajlar ve yaklaşımlardan sonra öğrencilerin başarılarının artmasından dolayı; 

Öğrenciler sessiz, loş, serin ve rahat ortama düzeninde olan ortamlarda daha iyi öğrendiklerini belirttikleri içindersliklerde ve 

etütlerde istenilen uygun koşullarda oturma düzeni oluşturulabilinir. Öğrencilerin çoğu yalnız çalışırken daha iyi öğriendiklerini 

belirriklerinden dolayı bu stilde olan öğrencilere bireysel proje ve ödevler verilebilinir. Öğrencilerin çoğunluğu görsel öğrenme 

stilinde olmalarından ve hareket ederken daha iyi öğrenmelerinden dolayı derslerde görsel materyal kullanımı artırılabilinir ve 

derslerde öğrenci aktivitesine dayanan yöntem ve tekniklere yerverilebilinir.  
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KADIN OKUL YÖNETİCİLERİNİN CAM TAVAN SENDROMUNA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ* 

Ayşe AKSU 1 - Erkan ATALMIŞ2 

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı kadın okul yöneticilerinin cam tavan sendromuna yönelik görüşlerinin incelenmesidir.  Bu bağlamda 

araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Kahramanmaraş ilinin Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde 

bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan 13 kadın yöneticisi  

oluşturmaktadır. Araştırmada nitel yöntemlerden fenomenolojik (olgubilim) deseninde kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından 

geliştirilen yarı yapılandırılmış formun kullanıldığı bu çalışmada veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın 

sonuçlarına göre ise kadın yöneticilerin çoklu rol üstlenme, iş yükünün ağır olması, çalışma saatlerinin fazla olması, yöneticiliğin 

erkek işi olarak görülmesi, erkek öğretmenlerin kadın yöneticilerden emir almak istememesi gibi olumsuz duruma maruz 

kaldıkları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Kadın yönetici, Cam tavan sendromu, Nitel veri analizi  

Jel Kodları  : I2. 

 

1. Giriş  

Eğitim, ülkemizin geleceği ve toplumun gelişimi için en önemli faktörlerden biridir. Bu anlamda eğitim sistemi içerisinde 

çalışanların yarıdan fazlası kadın eğitimcilerden oluşmakta iken; yönetici pozisyonunda görev alan kadın sayısının çok az olduğu 

görülmektedir. Çalışma yaşamında da kadınların katılımı ve temsilinin az olduğu yönünde bilgilere de rastlanmaktadır (Boydak-

Özan, 2009). Bu anlamda eğitim alanında, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın Ocak 2018 verilerine göre; 

1.027,377 öğretmenin 598.808’i (%41.71) kadın olmasına rağmen; merkez teşkilatında kadrolu ve görevlendirmeli olarak çalışan 

1.342 yöneticinin 520’si (%38.75),  taşra teşkilatında ise; 81 İl Milli Eğitim Müdürü’nün 2’si (%2.47) ve 815 İlçe Milli Eğitim 

Müdürü’nün 8’i (%0.98) kadındır. Okullarda görev yapan 29.050 okul müdürünün 2.471’i (%8.51), 2.442 müdür 

başyardımcısının 216’sı (%8.85), 49.571 müdür yardımcısının ise 11.838’i (%23.88)’i kadındır (KSGM, 2018). 

Bununla beraber yine KSGM’nin 2018 yılında yayımladığı çalışmada okul öncesi eğitimde görev yapan öğretmenlerin %94.2’si 

kadınlardan oluşmaktadır. Yine ilkokul düzeyinde görev yapan öğretmenlerin %61.1’i, ortaokul düzeyinde görev yapan 

öğretmenlerin %56.5’i ve ortaöğretimde görev yapan öğretmenlerin %49.1’i kadınlardan oluşmaktadır (KSGM, 2018). Kadın 

istihdam oranının düşük olmasının yanı sıra öğretmenlik mesleğindeki oranın yüksek olmasının kadının bu meslek grubuna daha 

uygun görülmesi çalışma saatlerinin belirli olmasından dolayı evine zaman ayırmak konusunda zorlanmaması gibi durumlar 

neticesinde kabul görmüş bir yaklaşım olduğu söylenebilir. Çocuk bakım ve eğitimin kadınlarla bağdaştırılması ve bu mesleğin 

kadınlara daha uygun olduğu düşüncesinin bu durum üzerinde belirleyici olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır (Gündüz, 

2010). 

 Kadınların örgütsel süreçler içinde terfi edememelerinin bireysel, sosyolojik ve genetik ile birlikte kültürel faktörler nedeniyle 

gerçekleştiğini bildiren çalışmaların da olduğu gözlenmektedir (Kılıç ve Çakıcı, 2016). Konuyla ilgili daha önce yapılan 

çalışmalara bakıldığında da kadınların; bankacılık, turizm, sağlık gibi hizmet sektöründe yer aldığını fakat yöneticilik pozisyonuna 

uygun bulunmadığı, yöneticilik yapanların ise bir çoğunun cam tavan sendromuna maruz kaldığı görülmektedir (Karaca, 2007). 

Bu bağlamda, bu çalışma ile okul yöneticisi olan kadın öğretmenlerin  karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri incelenmiş ve 

aşağıdaki problemin cevapları bulunmaya çalışılmıştır.  

I. Okul yöneticiliği yapan kadınların çalışma hayatından dolayı mesleki hayatlarında yaşadıkları problemler nelerdir?  

II. Okul yöneticiliği yapan kadınların çalışma hayatından dolayı özel hayatlarında yaşadıkları problemler nelerdir? 

III. Okul yöneticiliği yapan kadınların çalışma hayatından dolayı sosyal hayatlarında yaşadıkları problemler nelerdir? 

 

2. Yöntem  

Araştırmanın bu bölümünde çalışmanın modeli, evreni, örneklemi, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve verilerin analiz 

süreçleri ile ilgili bilgiler sunulacaktır. 

4.1. Araştırmanin Modeli 

 
* Bu çalışma “Ayşe Aksu”nun yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
1 Bilim Uzmanı, Milli Eğitim Bakanlığı, urkekkceylan@hotmail.com 
2 Dr. Öğr. Üyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 0344 3101315, erkanatalmis@gmail.com  
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Bu çalışmada  2017-2018 eğitim-öğretim yılı 2. döneminde Kahramanmaraş ili merkez ilçelerindeki ilkokul, ortaokul ve 

ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan kadın yöneticilerin karşılaştığı cam tavan sendromu ve karşılaştıkları sorunlara 

ilişkin görüşlerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni 

kullanılmıştır.  

Olgubilim deseni, aslında farkında olduğumuz fakat bu farkındalığın derinlemesine ve ayrıntılı bir şekilde kestiremediğimiz 

yönlerini açığa çıkarmamıza katkı sağlamaktadır. Bu durum yaşanılan dünyadaki olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, 

kavramlar ve durumlar olarak karşımıza çıkabilir. Olay ya da olgunun anlamı için gerekli olanlara odaklanan olgubilim, 

araştırılacak durumla ilgili deneyimlere sahip olan katılımcılarla gerçekleştirilen bir araştırma desenidir (Yıldırım ve Şimşek, 2013).  

 

4.2. Çalışma Grubu 

Tablo 1’de çalışmaya katılan kadın yöneticilerin demografik özelliklerine yönelik bilgiler verilmektedir. 

Tablo 1. Nitel çalışma grubunun demografik özelliklerine göre dağılımı 

Değişken Kategori f % 

Medeni Durum 
Evli 13 100 

Bekar 0 0 

Eğitim Durumu 

Ön Lisans 1 7.7 

Lisans 9 69.2 

Yüksek Lisans 3 23.1 

Mesleki deneyim 

  

1-5 yıl 0 0 

6-10 yıl 1 7.7 

11-15 yıl 2 15.4 

16-20 yıl 7 53.8 

21 yıl ve üzeri 3 23.1 

Tablo 1 incelendiğinde çalışmaya katılan kadın yöneticilerini tamamının evli olduğu görülmektedir. Eğitim durumuna göre 

baktığımızda ise % 7’sinin önlisans, %69’unun lisans ve %23’ünün de yüksek lisans mezunu olduğu görülmektedir. Katılımcıların  

1-5 yıl arasında deneyime sahip olanın olmadığı, %7’sinin 6-10 yıl arasında,  %15’inin 11-15 arasında, %53’ünün 16-20 yıl 

arasında, %23’ünün ise 21 yıl ve üzerinde deneyime sahip olduğu belirlenmiştir.  

4.3. Veri Toplama Araçları  

Araştırmada kadın yöneticilerin demografik özelliklerini bulmaya yönelik “Kişisel bilgi formu” ve  karşılaştığı sorunları 

belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan “Yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılmıştır. Kişisel bilgiler 

formunda Kahramanmaraş’ta görev yapan öğretmenlerin ve kadın yöneticilerin cinsiyeti, medeni durumu, eğitim düzeyi ve 

mesleki deneyimini belirlemeye yönelik sorulara yer verilmiştir. Araştırma kapsamında üç sorudan oluşan yarı yapılandırılmış 

görüşme formunda ise şu sorulara yer verilmiştir: “Kadın bir yönetici olarak cinsiyetiniz nedeniyle özel hayatınızda karşılaştığınız 

sorunlar nelerdir? Bu sorunların çözümü hakkında neler yapıyorsunuz?; Kadın bir yönetici olarak cinsiyetiniz nedeniyle sosyal 

hayatınızda karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Bu sorunların çözümü hakkında neler yapıyorsunuz?; Kadın bir yönetici olarak 

cinsiyetiniz nedeniyle mesleki hayatınızda karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Bu sorunların çözümü hakkında neler yapıyorsunuz?”  

4.4. Verilerin Toplanması 

Çalışmada 13 kadın müdür yardımcısı yüzyüze görüşmeyi kabul etmiş ve bu kişilerin söyledikleri şekliyle cümleye dökülerek nitel 

analize hazır hale getirilmesi sağlanmıştır. Görüşmelerden önce katılımcılara araştırmanın amacı ile ilgili bilgiler verilmiş, verilerin 

sadece bilimsel amaçla kullanılacağı ve araştırmacı dışındaki kişilerle paylaşılmayacağı, raporda kişisel bilgilere yer verilmeyeceği 

açıklanmıştır. Görüşmelerde ses kaydı için katılımcılardan izin istenmiş ve izin veren katılımcılarla görüşme yapılırken kayıt 

alınmıştır. Araştırmacı katılımcıların cevaplarına müdahale etmeyerek kişisel bakış açılarını ortaya çıkarmayı hedeflemiştir. 

Toplanan veriler ayrıntılı olarak raporlanmış, açık ve anlaşılır olmasını sağlamak ve geçerliliği artırmak amacıyla zaman zaman 

ifadelerden doğrudan alıntılamalar yapılmıştır. Bulguların, kendi aralarında ve kuramsal çerçeve ile tutarlılıkları kontrol edilmiştir. 

Görüşmelerin tamamı katılımcıların görev yaptıkları yerlerde yapılmıştır. Görüşmeler 20- 40 dakika arasında sürmüştür. 

4.5. Verilerin Analizi 

Çalışmada yarı yapılandırılmış sorulara verilen cevapların titizlikle kaydı sağlanmış ve bunların metne dönüştürülmesinden sonra 

bireylerin ağzından ne çıktıysa onun çözümlemesi sağlanmıştır.  Bu şekilde katılımcıların verdiği görüşler kavramlaştırılıp, bu 

kavramlara bağlı olarak temaların oluşturulduğu içerik analizi yöntemi kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). İçerik anal izi 

yöntemi, doğrudan ölçülemeyen ve gözlemlenemeyen çalışmalarda kullanılan bir iletinin; belirli ve açıkça ifade edilmiş 

özelliklerini objektif ve sistematik bir biçimde saptamamızı ve bunlar hakkında çıkarım yapmamızı sağlayan bir yöntemdir 

(Cavitt, 2006). Daha sonra çalışmada yer alan araştırmacılar tarafından kodlamalar oluşturulmuştur. Soruların güvenirliklerinin 
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testi için de elde edilen kodlamalar benzerlik ve uyumluluk açısından tutarlılıklarının Miles ve Huberman (1994)’ın önerdiği 

formül, Kodlayıcılar Arası Güvenirlik Yüzdesi= [Görüş Birliği/ (Görüş Birliği+Görüş Ayrılığı)]  

kullanılarak ölçülmesi sağlanmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar incelendiğinde bir idareci haricinde diğerlerinin sorulara vermiş 

oldukları cevaplarda tutarlı oldukları gözlenmiştir. Böylece güvenirliğin %92.30 olduğu anlaşılmaktadır. Geçerlikle ilgili olarak 

uzman görüşlerine başvurulmuş ve iç geçerlik için görüş birliğinin genelde sağlandığı görülmektedir. Dış geçerlik için de 

katılımcıların verdikleri cevaplardan doğrudan alıntılar yapılması sağlanmıştır (Bakır vd, 2017). Ayrıca araştırmaya katılan 

yöneticilere birer kod verilerek bulgularda alıntılar Y1,Y2,Y3…Y13 şeklinde ifade edilmiştir. 

 

3. Bulgular 

3.1. Mesleki Problemlerle İlgili Bulgular 

Yarı yapılandırılmış mülakatlarda kadın okul idarecilerine yöneltilen “Kadın bir yönetici olarak cinsiyetiniz nedeniyle mesleki 

hayatınızda karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Bu sorunların çözümü hakkında neler yapıyorsunuz?” sorusuna verilen cevapların 

nitel analizi neticesinde Tablo 2’de gösterildiği gibi “aşırı duygusallık, ayrımcılık, iş yükü, kıskançlık, mobbing ve soğukkanlı 

davranamama” gibi kodların sıkça tekrarlanmış olduğu gözlenmektedir.  

Yöneticilerin genelde Y1’in “Kadın bir yönetici olarak özel hayatta hem yönetici olup hem de normal özel yaşantımı devam ettirmek ayriyeten 

özel hayatımdaki sorumluluklarıma mesela evle ilgilenmek bir kadın olarak evin sorumluklarını üstlenmek beni bir hayli zorlamaktadır.” 

cümlesinde de ifade ettiği üzere mesleki problemlerin diğer alanlarda da etkili olduğu gözlenmektedir. Böylece kodların da 

temalarla birlikte değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. 

Tablo 2. Mesleki problemlere ilişkin temalar ve çözüm önerileri  

Temalar Kodlar f 

Mesleki Problemler 

Aşırı duygusallık 5 

Ayrımcılık 13 

İş yükü 11 

Kıskançlık 5 

Mobbing 2 

Soğukkanlı davranamama 2 

Sosyalleşme 5 

Çözüm Önerileri 

Kadına pozitif ayrımcılık 7 

Kadının iş yükünü hafifletilmesi 6 

Olumlu rol model alınması 3 

Tablo 2 incelendiğinde mesleki problemler içinde okul yöneticileri tarafından sıkça belirtilen hususlardan birisi kadınların aşırı 

duygusal olmalarının mesleki yaşantılarını olumsuz etkilemesidir. Bu kapsamda yarı yapılandırılmış mülakatlardan elde edilen 

bulgular da bunu destekler niteliktedir. Y2, Y4, Y7 ve Y9’un görüşlerinin olduğu tespit edilmiştir. İlk olarak Y2 “Bayan başaramaz, 

kadınlar zayıftır diye işe başladıkları için bayanların şansı daha düşüktür diye bakıyorlar.” ve “Öğrenciler bile bayanların daha zayıf olduğunu 

onların dediklerini yaptıramayacaklarını düşünüyorlar.” ifadelerinden de anlaşılacağı üzere kadınların duygusal olduğuna vurgu 

yapmaktadır. Y4 ise “Bilhassa erkek öğrenciler, bayan öğretmenlere karşı daha rahat ve saygısız tutum ve davranışlarda bulundukları oluyor.” 

cümlesiyle buna destek vermektedir. 

Benzer biçimde Y7 “Üst yöneticilerin de bu konuda da anlayışlı davranıp bayanların duygusal ve hassas olduklarının farkına varmaları gerekir.” 

cümlesiyle kadınların daha fazla anlayış beklediğini dile getirmektedir. Son olarak Y9 “Mesleki olarak erkek yöneticilerle aynen 

sorumlulukları üstlenmek durumunda kalıyorum.” cümlesiyle kadınların kendileri ile ilgili oluşturmuş oldukları algıyı mükemmel bir 

şekilde yansıtmaktadır. Bütün bu cümlelerden kadınların duygusal oldukları ve kendilerine erkek meslektaşlarına davranıldığı 

gibi davranılmasını beklediklerini ve bunun gerçekleştirilmesinin yeterli olmadığını ve hassas oldukları için ayrıcalıklı olma 

eğilimleri olduğu tespit edilmiştir. 

Mülakatlarda sıkça işlenen başka bir husus olan cinsiyet ayrımcılığı ile ilgili kadın okul yöneticilerinin ifadeleri incelendiğinde de 

önemli bulguların olduğu görülmektedir. Bu hususta Y1, Y3, Y5, Y6, Y10, Y11, Y12 ve Y13’ün ifadelerine rastlanmaktadır. 

İfadeler derinlemesine incelendiğinde ilk olarak Y1 “Başka yöneticilerin yaptığı davranışları (olumsuz) , ben yapmamak için yönetici oldum.” 

ve “Ve ben daha adil olduğuma inanıyorum.” ifadelerinden de anlaşılacağı üzere adil olmayan bir örgüt kültürüne vurgu yapmaktadır. 

Y2 ise cinsiyet ayrımcılığını vurgulayan “Çalışma hayatında her zaman kadınların 1-0 geriden başladığına inanıyorum. Yönetici de olursanız 

bu durumda 2-0 Geriden başlamış oluyorsunuz.” ve “Erkekler kendi istedikleri şeyleri, okulda çalışan bayan arkadaşları için istemiyorlar.”  Bu 

söz de son söyleyeceğimdir.” cümlelerle örgüt kültüründe cinsiyet ayrımcılığı olduğunu dile getirmektedir. Ayrıca Y3’ün “Üst 

Yöneticinin erkek olması bayana bakış açısını da zora sokuyor.” cümlesi de bu bulguyu desteklemektedir. Bunlara paralel olarak Y5 

“Okul çalışma ortamında cinsiyet gruplaşmalara sebep oluyor. Erkek öğretmenler erkek idarecilerle iletişim kurmak istiyor. Nöbetçi idareci olduğum 
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zamanlarda bir olay, sıkıntı yaşandığında bana bildirilmesi gerekirken erkek idarecilere bildiriliyor.” ifadeleriyle örgüt kültürü içinde cinsiyet 

ayrımcılığı olduğunu işaret etmektedir. 

Bu durumun nedenlerinden birisini anlamamızı sağlayan bir ifade ile Y6 “Mesleki hayatımda ise çevremdeki insanların ilk tepkisi hep; 

‘bayansın ne gereği var, bırak erkekler yapsın bu işi’ şeklinde oluyor.” cümlesini sarf etmiştir. Aynı zamanda toplumun yapısının kadınların 

yönetici pozisyonlarında olmasına hazır olmadığını dile getiren Y10 “Genel hayatta yöneticinin kadın olmasını, üstün olmasını 

kabullenemeyenler var bu yüzden güç olarak üstünlük kurmaya çalışıyorlar.” ve “Toplum ataerkil yapıda olduğu için kadının iş yaşamına 

katılmasını kabul etmeyen insanlar var.” cümleleriyle buna destek vermektedir. Y11’in “Sosyal hayatta kadın olarak birçok alanda 

kabullenmemiş bir yönetici profilidir kadınlar.” cümlesinin de bu bulguyu desteklediği gözlenmektedir. Yine toplumun yapısına vurgu 

yapan “Kadınların yönetici olması bizim toplumumuzda çok yerleşmiş bir anlayış değil kadınlara olan “zayıf” erkeğe olan “güçlü” bakış açısı 

kadının yöneticilikteki rolünü zorlaştırabilmektedir.” cümlesiyle Y13’ün de benzer görüşlere sahip olduğu anlaşılmaktadır.  

Y12 ise kişilik yapısından ötürü kadınların yönetici pozisyonlarında görev yapmalarının zor olduğunu dile getiren “Sosyal hayatta 

kadın olarak birçok alanda kabullenmemiş bir yönetici profilidir kadınlar.” ve “Genellikle insanlar idare söz konusu olduğundan karşılarında 

erkek birini görmek istiyor.” cümlelerini kullanarak kişilik bakımından da kadınların algılarının bu yöne kaydığını göstermektedir. 

Sonuç olarak elde edilen bulguların gösterdikleri incelendiğinde toplumda yaygın bir şekilde cinsiyet ayrımcılığının gerçekleştiği 

anlaşılmaktadır. Bunun çözümü için de kadınların yönetici pozisyonlarında görev almalarının olağan bir durum olması gerektiği  

düşünülmektedir. Ancak kadınların cam tavanı yaşamasındaki en önemli faktörlerden birisinin de kendi kişilik özellikleri olduğu 

dile getirilmektedir. 

Yarı yapılandırılmış mülakatlarda sıkça tekrarlanan bir başka husus ise iş yükü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hususta Y2, Y3, 

Y4, Y5, Y6, Y7 ve Y9’un görüşlerine rastlanmaktadır.  Bu görüşler incelendiğinde ilk olarak Y2 “Mesai mefhumunun olmaması 

(8.00-17.00) ve hafta sonu da bir sıkıntı olduğunda idareci olarak okulda bulunmamız gerekiyor” ve “Erkekler gibi okula akşam ya da farklı 

bir zamanda daha gelmemiz gerektiğinde okulda olamıyoruz” cümleleriyle iş yükünün ağır olduğunu ve cinsiyetlerinden ötürü iş yükünü 

hafifletmek için yeterli zaman bulamadıklarından yakınmaktadır. Y3 ise “Yani bir erkek gibi bayana iş yüklüyor. Ve bir erkekmişim 

gibi bütün işlerin üstesinden gelmem bekleniyor. Ben elimden geldiği kadar yapıyorum. Fakat bayana bakış açısını düzeltemediğimiz için yaptıklarım 

her zaman yetersiz görünüyor.” cümlelerinden de anlaşılacağı üzere kendilerinden beklenilen işler için cinsiyetlerinin bir dezavantaj 

oluşturduğunu belirtmektedir. 

Buna karşın iş yükünün yaşam biçimine dönüştüğünü gösteren cümlelerin de olduğu görülmektedir. Nitekim Y4 “Okulda çocuklar 

öğretmenleri yönlendirme idare etme halinden arkadaş ve akraba ortamında sıyrılamadığım oluyor. Bazen kendimi arkadaşlarıma haddime düşmeyen 

ve beni ilgilendirmeyen konularda yönlendirmeye çalışırken buluyorum.” cümleleriyle iş yükünün sosyal yaşantısına da olumsuz etkiler 

yaptığını göstermektedir. Benzer biçimde Y5 “Özellikle erken saatlerde uyumam gerektiği ve bu sebeple akşamları erkenden evde olmam 

uyumam gerekiyor.” cümlesiyle iş yükünden ötürü gündelik hayatının olumsuz etkilendiğini ifade etmektedir. Yine bu soruna 

parmak basan Y6 “Bir bayan olarak en önemli etken çalışma saatleri oluyor.” ve “Velisiyle ayrı öğrencisiyle ayrı öğretmeniyle ayrı sorunlar 

oluşabiliyor. Okulun fiziki sorunları da oluyor. Bunların hepsine kafa yoruyoruz ve haliyle çok yorulmuş oluyoruz. Hem fiziken hem ruhen çok 

yıpranıyoruz.” cümlelerinden de anlaşılacağı üzere iş yükünün ağır olmasından yakınmaktadır. 

Bunlara paralel olarak Y7 “Çalışma hayatımın yoğunluğundan dolayı eşimle özel hayatımıza ve sosyal hayatımıza zaman bulamıyorum.”, 

“Çalıştığım kurumun çalışma saatlerinde bir düzenleme yapılabilir diye düşünüyorum.” ve “İş yerinde yoğun çalışmamızdan dolayı üst 

yöneticilerimizden baskısından dolayı bazı sıkıntılar yaşıyoruz” cümlelerinden de anlaşılacağı üzere iş yükünün ağır olduğunu ve 

beklentilerin yüksek olduğunu dile getirmektedir. Son olarak Y9 “8-5 çalışan bir kadın olarak 5’ten sonrada yapmam ilgilenmem gereken 

sorumluluklarımın olması beni bir hayli yormaktadır.” cümlesiyle iş yükünün yoğunluğuna atıf yapmaktadır. 

Bütün bu sonuçlar bir arada değerlendirildiğinde kadın yöneticilerin iş yükünden ötürü bedensel ve ruhsal açıdan tükenmişlik 

yaşamaktadır. Bu durum performansları ile birlikte aile ve sosyal yaşantılarını da olumsuz etkilemektedir. Çözüm önerisi olarak 

da Y7’nin ifade ettiği üzere çalışma saatlerinin yeniden yapılandırılması gerekmektedir. 

İş yükünün yanı sıra kadın okul yöneticilerinin iş yerinde kıskançlıktan da hayli şikâyetçi oldukları gözlenmektedir. Bu hususta 

Y1, Y8 ve Y10’un görüş bildirdikleri gözlenmektedir. İlk olarak Y1 “Ama şunu da söyleyeyim bir kadın olarak, bana en büyük darbeyi 

yapan da hep bir kadın oluyor” ve “Başarımı kabullenemiyorlar.” cümleleriyle kadın meslektaşlarının kendisini kıskandığını iddia 

etmektedir. Y8 ise başka bir pencereden bakarak “Çevremde bu etkinliklere katılabilen insanlara imreniyorum.” ve “Bir bayan olarak 

çalıştığım ortamda konular hakkında düşünce ve tecrübelerimi kullanarak yön vermeye çalıştığım mevzularda hemcinslerim tarafından doğru 

anlaşıldığım noktasında sürekli açıklamalar yapmak zorunda kalıyorum. Çünkü bir bayan olarak hepimizde olan bencillik duygusunu bir türlü 

bastırılamadığı için birbirimizi dinlemeyip anlamakta zorlanıyoruz.” ifadelerinden anlaşılacağı üzere hem kendisinin başkalarının 

yaptıklarını kıskandığını, hem de diğer meslektaşlarında da benzer duyguların olduğunu gözler önüne sermektedir. Son olarak 

Y10 “Erkeklerin kadınları idareci olarak eşit mevkide hatta üst mevkide olmamalarını kabul etmeme durumları olmaktadır.” cümlesiyle 

cinsiyet ayrımcılığına da dikkat çekerek kıskançlığın sadece kadınlara özgü bir duygu olmadığını dile getirmektedir. 

Kıskançlığın yanında kadın okul yöneticilerinin kendilerine uygulanan mobbingten de yakındıkları yarı yapılandırılmış 

mülakatlarda ortaya çıkmaktadır. Bu hususta Y1 “Bir kere bayan olduğum için kesinlikle mobbing uyguluyorlar” cümlesiyle açık bir 
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şekilde buna maruz bırakıldığını ileri sürmektedir. Y10 ise mobbinge karşı bir çözüm olarak “Bu durumda daha çok güç unsuru 

kullanarak kadını, doğal bir durum olduğunu göstermek lazım” ifadeleriyle yılgınlık göstermemek gerektiğini belirtmektedir. 

Yine yarı yapılandırılmış mülakatlarda kadınların olağanüstü durumlarda soğukkanlı olamamalarının da mesleki yaşantılarını 

olumsuz etkilediğini göstermektedir. Nitekim Y9 “Erkek yöneticiler biraz daha öğrencilere karşı tutumları sertken öğrencilerin yaklaşımı 

kadın olduğum için bana karşı biraz daha bazı durumlar da umursamadıklarını erkek yöneticilerden daha çok çekindiklerini gördüm.” cümlesiyle 

bazen sert idareci tavırları sergilemeleri gerektiğinde eksik kaldıklarını ileri sürmektedir. Benzer biçimde Y11 “Kadın olmanın verdiği 

daha duygusal bir yapıdan dolayı bazı durumlar karşı daha soğukkanlı net kavramak gerektiğinde yetersiz kalabilme ve bu durumun yönetimi de 

etkilemesi.” kişilik özeliklerinin soğukkanlı kararlar vermelerinde dezavantaj olarak ortaya çıkardığını göstermektedir. 

Mesleki yaşantı ile ilgili bulgular bir arada değerlendirildiğinde kadınların kişilik özelliklerinin ve kendileri ile ilgili oluşturmuş 

oldukları algıların toplumun da yapısıyla harmanlanmasından ötürü hem aile hem de özel hayatlarında da olumsuz durumlar 

yaşamak zorunda kaldıkları görülmektedir. Bunun nedenleri içinde rol çatışması, zaman yönetimi, fiziki olanaklar ve 

stereotiplerin etkili olduğu anlaşılmaktadır. Çözüm noktasında kadınların çalışma koşullarının, iş yüklerinin ve çalışma saatlerinin 

gözden geçirilmesi önerilmektedir. 

3.2. Özel Hayatla İlgili Bulgular 

Mülakat kapsamında kadın yöneticilerin özel hayatlarında karşılaştıkları problemlerin ölçülebilmesi için “Kadın bir yönetici 

olarak cinsiyetiniz nedeniyle özel hayatınızda karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Bu sorunların çözümü hakkında neler 

yapıyorsunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Bu hususta Y6 “Çünkü özel hayatımda bir ailem var (Anne - baba, eşim ve çocuklarım). Onların 

hepsiyle ayrı ayrı zaman geçirmem gerekiyor. Hepsinin ilgi ve ihtiyaçları farklı. Ama okulda çok zaman geçiriyorum. Ve okulda geçirdiğim zaman 

içinde çok fazla şeye kafa yoruyorum.”, “Sonra okuldan eve gelince zaten kalan zamanı da ev işleri ve aile bireyleri arasında paylaştırınca dolayısıyla 

zaman yetmiyor.” ve “Yani sevdiklerime, arkadaşlarıma yeterli zaman geçiremiyorum.” şeklindeki ifadeleriyle özel hayatında cinsiyeti 

nedeniyle problemler yaşadığını göstermektedir. Bunun yanında Y8 “Çalışan bir yönetici olarak evine karşı ve aileme karşı olan 

sorumluluklarımdan tam anlamıyla yetişemediğimi düşünüyorum.” cümlesiyle mesleği neticesinde özel hayatının olumsuz etkilendiğini 

dile getirmektedir. Bunların problem yaşamalarına neden olduğu da açık bir şekilde Y11’in “Özel yaşama verilmesi gereken zaman ve 

ilgi konusunda yetersiz kalmak sorunlara sebebiyet vermektedir.” ifadesine yansımıştır. 

Tablo 3. Özel hayatla ilgili problemlere ilişkin temalar ve çözüm önerileri  

Temalar Kodlar f 

Özel Hayatla İlgili Problemler 

Anne-Baba 2 

Çocuk 5 

Eş 5 

Kendisine vakit ayırma 6 

Ev işleri 2 

Çözüm Önerileri 
Zamanın verimli kullanılması   10 

Rol çatışmasının azaltılması 4 

Tablo 3’e göre diğer yöneticilerin de vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde anne-baba, çocuk, eş, kendisine vakit ayırma ve 

ev işleri gibi başlıklar altında yoğunlaşan cevapların olduğu gözlenmiştir. 

İlk olarak aile hususunda Y1 “Eve, aileye, çocuklara vakit ayıramıyorum” cümlesini tercih etmiştir. Y2 ise “Ailede de öylesi zamanı bana 

göre ayarlamak zorunda kalıyorlar” ifadesiyle ailesinin bu husustan olumsuz etkilendiğini dile getirmektedir. Bu konuda olumsuz 

etkiler tecrübe ettiğini Y3 de “Onlara fazla zaman ayıramadığım için bir takım sorunlar yaşıyorum.” cümlesiyle ortaya koymaktadır. 

Benzer biçimde aynı yönetici “Anne- Baba ziyaret konusunda yeterli zaman ayıramadığım için evlat olarak da vicdan azabı duyuyorum.” 

cümlesiyle rol çatışması yaşadığını göstermektedir. 

Özel hayatın önemli boyutlarından birisi olan çocuklara karşı sorumluluklarda da olumsuz durumların yaşandığını Y1, Y3, Y4 

ve Y7’nin ifadelerinde görmek mümkündür. İlk olarak Y1 “Çocukların eğitimi, eşimle geçirdiğim zaman az oluyor. Hasta olduklarında, 

sınava girecekleri zamanlarda yanlarında olamıyorum. 3 tane çocuğumla da zaman geçiremiyorum.” ifadeleriyle rol çatışması yaşadığını ve 

kendisini yetersiz hissettiğini dile getirmektedir. Y3 ise daha iç acıtacak bir ifadeyle “Çocuklarımızın özel programlarında, okul 

programlarında Onların yanında olamadığımdan dolayı kendimi ebeveyn olarak yetersiz hissediyorum.” cümlelerini kullanmıştır. Benzer 

biçimde Y4 “İki küçük çocuğum var. Çocuklarımın yaşlarının küçük olmasından dolayı anne şefkatine ziyadesiyle ihtiyaçları var. Onlara yeterince 

vakit ayıramadığım için vicdanım zaman zaman sızlıyor.” cümlelerinden de anlaşılacağı üzere kendisini tükenmiş hissetmektedir. Son 

olarak durumu özetleyen bir tavırla Y7’nin “Bir bayan yönetici olarak çalıştığım için çocuklarımla gerekli ilgi, alaka ve iletişim 

kuramadığımdan dolayı çocuklarımla aramızdaki bağın zayıfladığını düşünüyorum.” ifadelerini kullanmış olduğu görülmektedir. 

Bütün bunlar bir arada değerlendirildiğinde kadın yöneticilerin aileleriyle bağında en önemli gördükleri hususun çocukları ile 

etkileşim olduğu anlaşılmaktadır. Ancak çocuklarına karşı sorumluluklarını yerine getiremedikleri için ruhsal açıdan büyük 

sıkıntılar yaşadıkları gözlenmektedir. 

Özel hayatın bir başka boyutunu oluşturan evlilikle ilgili eşle münasebetlerde de problemlerin yaşandığı görülmektedir. Bu 

hususta Y1, Y3, Y4 ve Y13’ün ifadelerinin olduğu tespit edilmiştir. Buna göre Y1 “Eşim de sürekli çalışmamdan dolayı şikâyetçi oluyor. 
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İstifa et, aldığın para yaptığın işe yetmez diyor.” cümlesiyle rol çatışması yaşadığını dile getirmektedir. Y3 de “En önemli sorunu eşimle ve 

çocuklarımla yaşıyorum.” cümlesiyle bu bulguyu desteklemektedir. Bunlara paralel olarak Y4 “Eşim de yoğun tempoda çalışan bir avukat” 

ve “Eşimle de yeterince verimli vakit geçiremiyorum” ifadeleriyle mesleğinin eşiyle ilişkisini olumsuz etkilediğini göstermektedir. Y13 

ise rol çatışmasının etkilerini anlamamıza yarayan bir ifadeyle “Yönetici olunması nedeniyle ise bakış tarzı ve yöneticilik vasfı eve taşınırsa 

evde eş ile problem yaşanmaktadır.” cümlesini kullanmıştır. 

Bireyin özel hayatının son boyutu olarak kendisine vakit ayırması ile ilgili ifadeler incelendiğinde kadın okul yöneticilerinin bu 

hususta da zorluklar yaşadıkları anlaşılmaktadır. Bu kapsamda Y3, Y4, Y5, Y6 ve Y9’un ifadelerinin olduğu tespit edilmiştir. Y3 

“Bana iyi gelen yüzmek, spor yapmak gibi aktivitelere katılmak istiyorum ama çalışma hayatının yoğunluğundan dolayı katılamıyorum” şeklindeki 

ifadeleriyle kendisine zaman ayıramadığını dile getirmektedir. Y4 de benzer biçimde “Tam gün çalışmanın verdiği tempodan dolayı 

kendime de yeterince vakit ayıramıyorum.” ifadesini kullanarak aynı durumun kendisi için de geçerli olduğuna işaret etmektedir. 

Bunlara paralel olarak Y5 “Öncelikle özel hayatından özellikle zaman konusunda sıkıntı yaşıyorum. Özel yaşamıma zaman ayıramıyorum.” 

ve “Son zamanlarda fark ettim ki kendime de yeterli zaman ayıramıyorum. Yıllardır tiyatroya gitmediğimi fark edip üzüldüm. Oysa kendimi 

geliştirmem için farklı faaliyetlerde bulmam gerekirdi.” cümleleriyle kendisine zaman ayıramadığı gibi bunun entelektüel açıdan 

yozlaşmasına neden olduğu gibi bir sonuca ulaşılmasını sağlamaktadır. Benzer cümlelerin Y6’nın “Kendim bireysel olarak iş dışında 

çok bir şey yapamıyorum. Kendimi geliştirmek ya da kendimi rahatlatmak adına etkinlik ya da kurslara katılamıyorum. Hafta içi sürekli okulda 

olmak zorundayım. Hatta bazen hafta sonlarımız bile sürekli okulda geçiyor. Dolayısıyla bazen parayı bile gözüm görmüyor. Yani aldığım para 

hafta sonu okula gelmene değmiyor. Her anlamda fedakârlık yapmış oluyorum.” ifadelerinde de olduğu gözlenmektedir. Y9 ise bu durumun 

psikolojik problemlere neden olabileceğini “Kendime zaman ayırmamak sevdiğim insanlara zaman geçirememek her ne kadar olsa da 

psikolojik olarak etkilemektedir.” ifadelerinde özetlemektedir. 

Bunların yanında kadın okul yöneticilerinin kendileri ile birlikte ev işlerinde de problemler yaşadığı Y2’nin “Bayan olduğum için eve 

de vakit ayırmam gerekiyor. Ama eve yeterli vakit ayıramıyorum.” ve Y7’nin “Ev hayatımda da zaman ayıramadığım için düzensizlikler oluyor.” 

cümlelerinde de gösterilmektedir. 

Özel hayatın bireyin kendisine bakan yüzü ile ilgili kadın okul yöneticilerinin belirtmiş oldukları hususlar incelendiğinde 

kendilerine vakit ayıramadıkları anlaşılmaktadır. Bunun mesleki açıdan kendilerini yenilemelerini sağlayacak sinema, tiyatro ve 

kitap okuma gibi eylemlerle birlikte spor etkinliklerini de engellediği gözlenmektedir. Böylece kendisini yenileyemeyen bir 

eğitimcinin öğrencilere faydalı olamayacağı da anlaşılmaktadır. Bu nedenle kadın okul yöneticilerinin kendilerine vakit 

ayırmalarını sağlayacak olanakların ortaya çıkarılması önerilmektedir. Bunların yanında eş, anne-baba ve çocuklarla 

ilgilenmelerini sağlayacak olanakların da oluşturulması gerekmektedir. Bütün bunlar eğitimciler pek çok toplumsal gruba rol 

model teşkil ettiği için toplumsal yaşantının sürdürülebilmesi için önemli görülmektedir.  

3.3. Sosyal Hayatla İlgili Bulgular 

Gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış mülakatlarda kadın okul yöneticilerine yöneltilen bir başka soru ise “Kadın bir yönetici 

olarak cinsiyetiniz nedeniyle sosyal hayatınızda karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Bu sorunların çözümü hakkında neler 

yapıyorsunuz?” şeklindedir. Bu soruya verilen cevaplar incelendiğinde arkadaşlar ve sosyalleşme ile ilgili sonuçların elde edildiği 

görülmektedir. Sosyal hayatlarının mesleklerinden ötürü etkilendiğini belirten okul yöneticilerinin olduğu gözlenmektedir. 

Nitekim Y5 “Bu sebeple yine akşamları misafir kabul edemiyorum. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Bu sosyalliği yakalayamayınca derin bir 

boşlukta hissediyorum kendimi. Hatta bazen sosyalliğimin sadece ‘sosyal medya’ olarak kaldığını düşünüyorum. Bu da beni çok rahatsız ediyor tabi 

ki.” ifadelerinden de anlaşılacağı üzere sosyalleşemediğini belirtmektedir. Ayrıca Y9 “Bazı zamanlar sadece ev okul arasında 

geçmektedir. Sosyal bir faaliyette bulunmamam beni psikolojik olarak rahatsız ediyor.” cümleleriyle sosyal hayatının mesleği nedeniyle 

olumsuz etkilendiğini dile getirmektedir. 

Tablo 4. Sosyal hayatla ilgili problemlere ilişkin temalar ve çözüm önerileri  

Temalar Kodlar f 

Sosyal Hayatla İlgili Problemler 
Arkadaş 5 

Sosyalleşme  5 

Çözüm Önerileri Zamanın verimli kullanılması 10 

Tablo 4 incelendiğinde cevapların arkadaş ve sosyalleşme kavramları üzerinde yoğunlaştığı  görülmaktedir. Sosyal hayatın önemli 

boyutlarından olan arkadaşlarla etkileşim hususunda Y2, Y3, Y5, Y7 ve Y13’ün cümlelerine rastlanmaktadır. Bunlar 

derinlemesine incelendiğinde Y2 “Arkadaşlarımla buluşurken, saatleri bana göre ayarlamak zorunda kalıyorlar.” ifadesini kullanmıştır. 

Y3 ise yeterince sosyalleşemediğini “Önceden beri görüştüğümüz arkadaş grupları (üniversite, lise, mahalle) aktivitelerine ve Görüşmelerine her 

zaman katılamadığımdan dolayı kendimi kötü hissediyorum.” cümlelerinden aksettirmektedir. Benzer bir ifadenin Y5’in “Çok yakın 

arkadaşlarımla eskisi gibi görüşemiyorum.” cümlesinde de olduğu tespit edilmiştir. Y7 ise “Arkadaşlarımla istediğim gibi görüşemiyorum. 

Çevrem olarak sinema, tiyatro vb faaliyetleri seven bir ortamım var. Fakat çalışma hayatımın verdiği yoğunluktan dolayı katılamıyorum.” 

cümlelerinden de anlaşılacağı üzere arkadaşları ile nitelikli zaman geçiremediğinden yakınmaktadır. Son olarak bu durumun 

kişinin bütün sosyal yaşantısını etkileyeceğini bildiren cümlelerle Y13’ün ifadelerine “Sadece eş değil kendi arkadaşlık grubunda da 
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yöneticiliğin getirdiği baskın bir bakış anlayış tarzı varsa hep karar vermeyen konumda olabilir bu da çatışmaya sebep olur.” şeklinde yansıdığı 

tespit edilmiştir. 

Arkadaşlarla iletişimin devam ettirilmesi bireyin sosyal hayatta yalnız olmadığını göstermesi açısından önemli bir bulgudur. 

Nitekim Y3 bunun kendisini kötü hissetmesine neden olduğunu belirtmektedir. 

Sosyalleşme ile ilgili kadın okul yöneticilerinin yarı yapılandırılmış mülakatta belirttikleri hususlar incelendiğinde Y5’in “Çevrem 

bu durumu olumsuz karşılıyor.” ve “Zaten ayırsam da bedenen yanlarında olsam da ruhen yanında olamıyorum.” şeklindeki ifadelerine 

olumsuz etkilerinin yansıdığı gözlenmektedir. Benzer biçimde Y8 “Sosyal etkinlik ve davetlere katılamıyorum” ve “Sosyal çevremi 

etkilememek adına gidebildiğim kadar sınırlı imkânlarla katılmaya çalışıyorum (yemekli bir programa evde olmam gerektiği için veya yemek sonrası 

olan çaya ancak katılabiliyorum)” biçimindeki cümleleriyle sosyal açıdan eksik yaşadığını dile getirmektedir. Son olarak Y9 bütün 

bu bulguları destekler nitelikte “Mesai saatleri dışında sosyal olarak pek bir faaliyet içerisine giremiyorum gerek üzerimdeki yorgunluk gerekse 

çalışmanın vermiş olduğu stresten dolayı ailem, çevremle çok verimli zamanlar geçiremiyorum.” şeklindeki ifadeleriyle sosyalleşmenin çalışan 

bir kadın için güç olduğunu belirtmektedir. 

Bütün bu ifadeler bir arada değerlendirildiğinde kadın okul yöneticilerinin sosyal hayatlarını devam ettirme konusunda 

problemler yaşadıkları ve bunun sosyal etkileşimlerine zarar verdiği anlaşılmaktadır. Sosyalleşmenin boyutları açısından 

değerlendirildiğinde ne arkadaşlarla ne de aileleriyle yeterince sosyal ilişkiler kuramadıkları tespit edilmiştir. Sosyal ortamlarda 

olsalar bile zihnen bulundukları yerde değil de işle ilgili hususları düşündükleri gözlenmektedir. Bütün bu sonuçlar 

birleştirildiğinde kadın okul yöneticilerinin gerek rol çatışması gerekse de ağır iş yükü neticesinde tükenmişliğe doğru 

sürüklendikleri ortaya çıkmaktadır. Bu durumun iş performanslarını da düşüreceği öngörüldüğü için bütün eğitim camiasının 

istedikleri sosyal gruplarla nitelikli zaman geçirebilecekleri bir takım etkinliklerin düzenlenmesi gereği ortaya çıkmaktadır . 

Nitel çalışmadan elde edilen sonuçlar bir bütün halinde irdelendiğinde kadın okul yöneticilerinin hem mesleki, hem sosyal hem 

de özel hayatlarının rol model olmaya çok uygun özellikler içermediği anlaşılmaktadır. Oysa kadın olmanın verdiği avantajları 

öne çıkaracak şekilde stereotiplerin etkisinden arındırılmış, sürekli öğrenmeye dayalı kendini geliştirme olanakları sunan ve mutlu 

bireylerin mutlu örgütler ve istenilen sonuçlar ortaya çıkarabileceğinin anlaşıldığı bir örgüt ikliminin oluşturulması gerektiği 

görülmektedir. Böylece cinsiyet ayrımcılıklarını yaşanmadığı, atama ve terfide liyakati esas alan ve rol çatışmalarının etkisinden 

sıyrılmış bir okul ortamının mümkün olması sağlanmaktadır. 

 

4. Sonuç ve Tartışma 

“Kadın bir yönetici olarak cinsiyetiniz nedeniyle mesleki hayatınızda karşılaştığınız sorunlar nelerdir?” sorusuna verilen cevaplar 

incelendiğinde; kadınların birçok olumsuz durumdan etkilendiği görülmektedir. Bu olumsuz durumların başında da iş yükünün 

fazlalığı ve cinsiyet ayrımcılığı yaşamaları gelmektedir. Karaca (2007), kadın yöneticilerin özel hayatlarında da başarılı 

olabileceklerine, kadın çalışanlar ve kadın yöneticilere yönelik tutumlar yöneticilerin cinsiyetine göre farklılık gösterdiğine, 

kadınlara yönelik yatay mesleki ayrım yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Tepeli ve Arıcı (2012) tarafından yapılan çalışmada kadın 

öğretmenlerin iş doyumu ile ilgili algılarının düşük olduğunu bulunmuştur. Aksu, Çek ve Şenol (2013) çalışmalarında toplumsal 

önyargılar, aile içi sorumluluklar, örgüt kültürü, kalıplaşmış cinsiyet yargıları ve cinsiyete dayalı ayrımcılık kadınların yönetim 

kademelerine erişmelerine ve bu kademelerde ilerlemelerine engel teşkil etmektedir. Akın, Baloğlu ve Karslı (2014) kadınların 

üniversitelerde çalıştıkları pozisyon düştükçe daha fazla stres yaşadıklarını göstermektedir. Bu kişilerin kaygı düzeylerinin de 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. İnandı ve Tunç (2012), kadın öğretmenlerin kariyer engellerindeki algılarının yüksek olduğunu 

ve bunun iş doyumunu olumsuz etkilediğini ortaya koymaktadır. Bunun nedeninin de kadınların yönetim süreçlerinde az 

olmalarını kabullenmiş olmalarına bağlandığı tespit edilmiştir. Köse ve Uzun (2017) ise yaptığı çalışmada kadınların okul 

yönetimi sürecinde yaşadıkları problemlere odaklanılmış ve sonuç olarak kadınların öğretmenlikten uzaklaşma gibi mesleki 

doyumu azaltacak hususların yaşanabildiği dile getirilmektedir. “Kadın bir yönetici olarak cinsiyetiniz nedeniyle özel hayatınızda 

karşılaştığınız sorunlar nelerdir?” sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde; kadınların rol çatışması yaşadığı ve bu yüzden ailesine 

(eş, çocuk, anne-baba) ve kendisine yeteri kadar zaman ayıramadıklarını ifade etmişlerdir. Kadın öğretmenlerin özel hayatlarına 

daha fazla zaman ayırmak istemeleri, yönetici olma isteğinin önüne geçmiştir. Özel hayatın önemli boyutlarından birisi olan 

çocuklara karşı sorumluluklarda da olumsuz durumların yaşandığını araştırmamıza katılan kadın öğretmenler belirtmişlerdir. 

Çocuklarının önemli günlerinde onların yanında olamamak, kadınları kendini yetersiz hissetme gibi bir takım psikolojik sorunlara 

sürüklediği görülmektedir. Çelikten (2004) araştırmasında; kadınların güvensizlik, çevre desteğinden mahrum olma ve rol 

çatışması gibi nedenlerden ötürü idarecilik istemediklerini ortaya koymaktadır. Kadın okul müdürlerinin kendilerine olan 

güvensizlik, çevreden destek görememe ve iş-aile arasında seçim yapamama gibi ikilemlerden dolayı idareciliği pek de isteyerek 

yapmadıkları saptanmıştır. Kirişçi (2018), kadın yöneticilerin yönetici olma sürecinde ve yöneticilik kariyerinde cam tavan 

engelleriyle karşılaştıklarına ulaşılmıştır. Kadınların cam tavan engellerini en çok bireysel olarak yaşadıkları yani toplumsal olarak 

kendisine atfedilen görevleri yerine getirememekten korktukları için kendilerini engelledikleri ortaya çıkmıştır. Kadın ve erkek 

çalışanlar arasında fırsat eşitliği olduğu fakat kadınlar yönetici olmayı kendileri istemedikleri sonucuna varılmıştır. Bunlar 

incelendiğinde rol çatışması ya da ilgili alan yazında cam tavanın belirleyicisi olarak kullanıldığı haliyle çoklu rol üstlenmeyle ilgili 

bulguların yoğun olduğu görülmektedir. Okul yöneticilerinin bir yandan aile ile ilgili rollerini yerine getirmede güçlük yaşadıkları, 
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bir yandan da iş yükünün altında ezildikleri ortaya çıkarılmıştır. “Kadın bir yönetici olarak cinsiyetiniz nedeniyle sosyal 

hayatınızda karşılaştığınız sorunlar nelerdir?” Sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde kişilerin arkadaşlarına ve bireysel 

isteklerine yeterli zamanı ve enerjiyi ayıramadıkları görülmektedir. Kadın yöneticiler, sosyal hayatlarının mesleklerinden ötürü 

olumsuz etkilendiğini belirtmişlerdir. Çalışma hayatının yorucu ve zaman alıcı, iş yükünün ağır olması gibi sebeplerden ötürü 

kadınlar sosyal aktivitelere yeterli zamanı ayıramadıklarını düşündüklerini belirtmişlerdir. Kendi ruhsal gelişimine ve mesleki 

gelişimine katkı sağlayacak olan; sinemaya gitme, tiyatroya gitme, sempozyuma katılma ve kitap okuma gibi aktivitelere 

katılamamaktan dolayı kendilerini kötü hissettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Kördeve (2017)’nin çalışmasında yapılan faktör 

analizinde duygu, aile ve rol sendromu olmak üzere üç boyut tespit edilmiştir. Özel Bilim ve Bülez (2018), çalışmalarında, kadının 

iş hayatına katılımında önemli etkileri olduğunu ifade etmektedirler. Ancak yapılan kıyaslamalarla gerçekteki durumun teori i le 

uyuşmadığı belirtilmektedir. Bunun çözümüne yönelik olarak kadının çalışma hayatında cesaretlendirilmesi gerektiği ifade 

edilmektedir. 
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TÜRKİYE’DE UYGULANAN TARIM VE ÇİFTÇİ ÖRGÜTLENMESİ POLİTİKALARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Osman Murat KOÇTÜRK1 

 

1. GİRİŞ 

Türkiye’de çiftçi örgütlenmesi uzun yıllardır tartışılan konuların başında gelmektedir. Cumhuriyetin başlangıcından beri çoğu 

kısa süreli olmak üzere 66 hükümet kurulmuştur. Bu hükümetlerin programlarında tarım sektörüne önem verildiği çiftçilerin 

gelirlerini arttırmak için her türlü çabanın gösterileceği sık sık vurgulanmıştır. Çiftçi örgütlenmesi ekonomik ve sosyal amaçlı 

örgütlenme olarak iki ana alt gruba ayrılmıştır. Ekonomik amaçlı örgütlenmede kooperatifler ön planda iken sosyal ya da mesleki 

örgütlenmede Ziraat Odaları ön planda tutulmuştur (Koçtürk, 1995:76). 1980 sonrası serbest piyasa uygulamalarına hazırlıksız 

yakalanan tarım sektörü, piyasa aktörleri ile rekabet edememiş Milli gelirden aldığı pay giderek azalmıştır. Ülkemiz bir tarım 

ülkesi olma özeliğini korumakta, nüfusun önemli bir kısmı tarımla geçimini sağlamaktadır. Buna rağmen hükümetler son yıllarda 

tarım kesiminin sorunlarının çözümü üzerine yeterince önem vermemektedirler (Koçtürk ve Özbilgin,2004:32). Çalışmada 1923 

ten 2019’a kadar kurulan 66 hükümetin tarım ve çiftçi örgütlenmesi ile ilgili politikalarını genel hatları ile analiz etmektir.1923-

1960 yılları arası genelde tek parti iktidarlarının olduğu dönem olup tarım ve çiftçilere önem verilen yasal alt yapıların çıkarıldığı 

dönem olarak değerlendirilebilir.  1960-1980 yılları arası ise, askeri müdahalelerin ve koalisyon hükümetlerinin ağırlıkta olduğu 

dönem olarak karşımıza çıkmakta ve Ziraat Odaları ile 1163 sayılı kooperatifler kanununun çıkarıldığı dönem olarak önem 

taşımaktadır.  1980 sonrası ise liberal politikaların ve dışa açık bir büyümenin hedeflendiği dönemdir. Çalışmada bu dönemlerde 

iktidar olan hükümetlerin tarıma ve çiftçi örgütlenmesine yönelik politikaları genel olarak değerlendirilecektir. 

 

2. TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURULUŞ YILLARINDA TARIM ve KOOPERATİFÇİLİK HAREKETLERİ 

Türkiye’de kooperatif hareketin ilk başlangıcı Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde ortaya çıkmıştır. 1863 yılında Mithat 

Paşa tarafından kurulan ve bir nevi tarım kredi kooperatifi olarak kabul edilen ilk çiftçi örgütlenmesi Memleket Sandıkları adı 

altında ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra bu hareket 1888 yılında Ziraat Bankasının temelini oluşturmuştur (Mülayim, 2019:54). 

Kurtuluş savaşı sonrası Osmanlıdan miras kalan toprak ve tarımsal işletme yapısı yeniden ele alınmıştır (Karakayalı, 2003). 

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında iktisat kongresinde alınan kararların başında aşar vergisinin kaldırılması ve çiftçiye toprak 

dağıtılması planlanmışken bu uygulama yeterince kabul görmeyip sınırlı şekilde uygulanabilmiştir (Karluk,2002:177). 1930 lı 

yıllarda toprak-mülkiyet dağılımı son derece dengesizdi, tarım ilkel koşullarda yapılmaktaydı (Parasız,2003: 68). İkinci Dünya 

savaşının hemen bitiminde 1945 yılında Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu çıkarılmış fakat reel anlamda uygulanamamıştır 

(Kazgan,1983:553). 

 

3. CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE KADAR KURULAN HÜKÜMETLER DÖNEMİNDE 

TARIM ve ÇİFTÇİ ÖRGÜTLENMESİ 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda nüfusun %85’i tarımsal kesimde faaliyet göstermekteydi. Bu nedenle ekonominin temelini 

tarım sektörü oluşturuyordu bu dönemde uygulanan politikaların kaynağını 1923 yılında yapılan İzmir İktisat Kongresinde alınan 

kararlar oluşturuyordu. Bu dönemde uygulanan tarım ve çiftçi örgütlenmesine yönelik politikaları kısaca özetlemek mümkündür. 

Öncelikle çiftçinin ödemede zorlandığı Aşar Vergisi kaldırılmıştır. Atatürk’ün önderlik ettiği Tarım Kredi ve Tarım Satış 

kooperatifleri yasaları çıkarılmıştır. Tarımsal destekleme politikalarının uygulanması amacıyla kurumsal yapıda yeni 

organizasyonlar kurulmuştur. Bunlar Tarım bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Zirai Donatım Kurumlarıdır. Giriştede 

belirtildiği üzere 1945 yılında Çiftçiyi Topraklandırma kanunu çıkarılmış ve 28 yıl yürürlükte kalmasına rağmen bir türlü 

uygulamaya geçirilememiştir (Çıkın ve Karacan,1994: 133- 134), Hükümet Programları (Çeşitli Yıllar). 

1950-1960 yılları tek partili hayattan çok partili sisteme geçiş dönemi olarak daha çok liberal politikaların uygulanacağı beklentisi 

olan fakat uygulamaya bakıldığında birçok KİT’in kurulduğu tek parti iktidarı olan CHP nin devletçi politikalarının devamı 

şeklinde de değerlendirilen bir dönem olmuştur. Tarım sektöründe makineleşme ve Marshall yardımları neticesinde 1950-1954 

yılları arasında üretimde ve verimlilikte önemli artışlar olmuştur. 1.Menderes Hükümetinin (22.05.1950-09.03.1951) 

Programında “kredi mevzuunda kooperatiflere daha fazla ehemmiyet vereceğiz” ifadesi yer almıştır. 2.Menderes Hükümetinin 

(09.03.1951-17.05.1954) Programında “Memleket ekonomisinin gelişmesini teşkilatlanmada gören hükümetimiz, ilk planda 

kooperatifleri ele almış, tarım kredi ve satış kooperatifleri ile tüketim ve yapı kooperatifleri üzerinde icap eden çalışmaları yaparak 

lüzumlu kanun tasarılarını hazırlamaya başlamıştır” ifadelerine yer verilmiştir 

 

 
1 Prof. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi/MANİSA 
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1960-1980 Yılları Arasında Tarım ve Çiftçi Örgütlenmesi  

27 Mayıs 1960 darbesi ile demokrasiye ara verilmiş askerlerin desteği ve İsmet İnönü’nün 1961’den sonra 1965 e kadar Başbakan 

olarak görev yaptığı dönemde Devlet Planlama Teşkilatının kurulması dışında tarım sektöründe önemli bir gelişme 

kaydedilmemiştir. 1960 ila 1980 arasında darbe ve 1971 muhtırası dahil 20 yılda 20 hükümet kurulmuştur. 1960 ihtilalinden 

sonra kurulan ara dönem hükümetinden sonra 8. İnönü Hükümeti (20.11.1961-25.06.1962) Programında, “her alanda 

kooperatifçiliğin geliştirilmesi dikkat edeceğimiz hususlardandır” ifadesi yer almaktadır. 9. İnönü Hükümeti (25.06.1962-

25.12.1963) Programında, milli ekonominin temeli olan tarıma büyük önem vermekteyiz denilmiştir. Tarım alanında sağlanacak 

gelişmenin, diğer sektörlerdeki gelişmelere kaynak teşkil edeceği vurgulanmıştır. Tarımda verimi arttırıcı tedbirlerin alınacağı 

belirtilmiştir. 10. İnönü Hükümeti (25.12.1963-20.021965) Programında” köy kalkınması ve toplum kalkınması arasında ilişki 

kurulmuş, köylere yönelik her türlü hizmetin devlet tarafından yerine getirileceği belirtilmiş ve yeni kurulan Köy işleri 

Bakanlığının, köye ulaştırılan devlet hizmetlerinin koordinasyonu sağlayacağı belirtilmiştir” (TBMM Hükümet Programları). Bu 

dönemin çiftçiler açısından dikkati çeken tek uygulaması, 1957 de Menderes Döneminde çıkarılan Ziraat Odaları kanununun 

1963 yılında uygulanmaya başlanılmasıdır.  

 

1980-2019 Tarım ve Çiftçi Örgütlenmesi 

1980’den günümüze 38 yıl geçmiş ve bu süreçte 25 Cumhuriyet hükümeti kurulmuştur. Süleyman Demirel, Turgut Özal, Kısmen 

Bülent Ecevit ve Recep Tayyip Erdoğan bu dönemde etkinliği en fazla olan siyasiler olarak tarihe geçmişlerdir. Ecevit 

kooperatifçilik politikalarını ömrü boyunca savunmuş ancak uygulamaya geçirememiştir. Süleyman Demirel Liberal politikaları 

savunmasına karşın Kooperatifçilikle ilgili birçok yasal düzenlemeyi hayata geçirmiştir. Turgut Özal ise serbest piyasa 

ekonomisini savunan birisi olarak kooperatiflere ve çiftçi örgütlenmesine yönelik uygulamalara sıcak yaklaşmamıştır. Halen 

İktidarda olan Recep Tayyip Erdoğan ise Tarımla ilgili birçok yasal düzenlemeye imza atmıştır bunlar, Tarım Kanunu, Tarım 

Sigortaları Kanunu, Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Kırsal Alanda Sosyal Destek Projeleri, Tarım ve Kırsal Kalkınma 

Destekleme Kurumu (TKDK)’nun faaliyete geçirilmesi vb. uygulamalardır. Ancak Tarımın ve çiftçi örgütlenmesinin sorunları 

hala devam etmektedir. Ele alınan dönemde uygulamaları bir tablo şeklinde özetlemek mümkündür. 

Temmuz 2011’de kurulan 61. Hükümet (3. Erdoğan Hükümeti) 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar işbaşında kalmış ve 

görevini Davutoğlu Başbakanlığında kurulan 62. Hükümete devretmiştir.  Bu Hükümet programları da önceki Erdoğan 

Hükümetlerindeki Tarım ve Örgütlenme Politikalarını sürdürmüşlerdir. Bu dönemde gözlenen en önemli değişiklikler 2011 

seçimleri öncesinde yapılan Bakanlık isim değişiklikleri ve kooperatiflerin bağlı olduğu bazı bakanlıkların birleşmesi sonucu  yetki 

ve sorumlulukların el değiştirmesidir. 
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Çizelge 1: 1980 Sonrası Hükümetleri Tarım ve Örgütlenme Politikaları 

 

Kaynak: Hükümet Programları (Http://Www.Tbmm.Gov.Tr/Ambar/Hp51,52.Htm (28.09.2019) 

 

63. HÜKÜMET 

7 Haziran 2015'te yapılan seçimlerin ardından 45 gün içinde hükümetin kurulamamış olması üzerine Cumhurbaşkanının TBMM 

seçimlerinin yenilenmesine karar vermesi sonucunda kurulmuştur ve geçici bakanlar kurulu niteliğindedir. 

Tarım ve Gıda Tarımda gerekli yapısal dönüşümlere, öncelikli alanlarda rasyonel ve çağdaş üretim modellerinin esas alınacağı, 

bu yaklaşım ve prensiplerle nüfusunu yeterli, kaliteli ve güvenilir gıda ile besleyen, tarım ürünlerinde net ihracatçı konumunu 

daha da geliştiren, rekabet gücünü artırmış, dünyada ve bölgesinde tarım alanında söz sahibi bir ülke olmak temel hedefi 

belirtilmiştir. 
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64. HÜKÛMET 

Bu hükümet döneminde de tarım politikalarının etkili bir şekilde uygulamaya devam edileceği ifade edilmiştir. 

 

65. HÜKÜMET 

Tarımsal desteklerimizi şekillendirirken, ülkenin arz dengesi ve dış ticaret politikalarının da dikkate alınacağı, tarımsal 

desteklemelerde ürün deseni ve su potansiyeli uyumunu gözeterek, sertifikalı üretim yöntemlerine önem verileceği 

vurgulanmıştır. Tarım sigortalarının kapsamının genişletilerek uygulanacağı belirtilmiştir. 

 

66. HÜKÜMET (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş çerçevesinde, 703 sayılı KHK ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Orman 

ve Su işleri Bakanlığı kapatılmış ve 10/07/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle anılan bakanlıklar ile bağlı 

ve ilgili kuruluşları tek çatı altında birleştirilerek Tarım ve Orman Bakanlığı kurulmuştur.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Tarım sektöründeki çiftçilerin sermayelerinin yetersiz olması, küçük ölçekli işletmelerin dezavantajına sahip olmaları, fiyata 

müdahale edebilecek bir örgütlenme düzeyinin olmaması, sektörün ana sorunlarının başında gelmektedir. 

Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar kurulan 66 hükümetin programları genel olarak değerlendirildiğinde tarım ve çiftçi 

örgütlenmesine yönelik birçok yasal ve kurumsal düzenleme yapıldığı dikkati çekmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde 

1163 sayılı yasaya göre kooperatifin kuruluşunda herhangi bir engelle karşılaşılmadığı ancak kooperatif kurulduktan sonra 

çalışmasında işletilmesinde ve yönetiminde birçok sorunla karşılaşıldığı görülmektedir. 

Bu sorunların çözümü için de kooperatif örgütlenme, yatay genişleme yerine dikey örgütlenme şeklinde olmalı, profesyonel 

yönetim, güçlü sermeye yapısı, eğitimli ve bilinçli ortaklık yapısı ile desteklenmelidir. Kooperatifçilik ilkelerinin temellerinden 

birisi eğitimdir. Bu nedenle kooperatifçilik eğitimi yaygınlaştırılmalı, profesyonel yönetim anlayışı ile kooperatiflerin beş temel 

sorununun (Finansman, mevzuat, üst örgütlenme, eğitim ve denetim) çözümü için somut adımlar atılmalıdır. Bunun için de tüm 

tarımsal desteklemeler çiftçi örgütleri (Kooperatifler ve üretici birlikleri) kanalıyla kullandırılmalıdır. Bütün çiftçiler ve aracılar 

kayıt altına alınmalı, faturasız ve belgesiz ürün satışını önleyecek maliye politikaları ve denetimi sağlanmalıdır. Üretici 

kuruluşlarının Süpermarket ve hipermarketlere aracısız (Kooperatifler ve üretici birlikleri kanalıyla) mal satışı teşvik edilmeli hal 

kanununda bununla ilgili düzenlemeler derhal yapılmalıdır. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı ile  Ticaret Bakanlığı ve Maliye 

Bakanlığı ve üretici organizasyonları birlikte ortaklaşa hareket etmelidir. 
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TÜRKİYE’DE ARICILIK SEKTÖRÜ, ÖRGÜTLENMESİ VE DIŞ TİCARETİ 

Osman Murat KOÇTÜRK1 

 

Özet 

Önemi her geçen gün artan Arıcılık sektörü Türkiye’de ve dünyada önemli sektörler arasında yer almaktadır. Türkiye’de bal 

üretimi dünyada ilk sıralarda yer alırken, bal ihracatı aynı başarıyı gösterememektedir. Bu çalışmada Türkiye’deki arıcılık sektörü 

faaliyetleri ele alınarak Türkiye’nin bal üretimi ve dış ticareti ile arıcılık sektöründe örgütlenme ve kooperatifçilik  konuları 

incelenmiştir. Literatür taraması ve ilgili haber kaynakları incelemesi sonunda elde edilen ikincil veriler ışığında Türkiye’deki 

Arıcılık sektörünün örgütlenmesi, pazarlama kanalları ve dış ticareti hakkında bilgiler verilmiş, sektörün önündeki engeller ortaya 

çıkarılmıştır. Çalışmanın sonunda ayrıca Türkiye’nin bu sektörde dünyadaki rekabet gücü tartışılmıştır. Bu çalışmanın Türkiye’nin 

arıcılık sektörü faaliyetlerine, örgütlenmesine ve dış ticaretine ilişkin ileride yapılacak çalışmalara katkıda bulunması 

amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Arıcılık, Bal Üretimi, Arıcılık Örgütlenmesi, Dış Ticaret 

Jel Kodları  : F10 

 

1. GİRİŞ 

Arıcılık hayvancılığın önemli bir alt sektörü olup, hem insan beslenmesi hem de bitkilerde sağladığı tozlaşma ile doğal dengenin 

oluşumu ve korunmasında hayati bir öneme sahiptir. Arıcılık bitki florası ve iklim şartlarına bağımlı olarak yapılan bir hayvancılık 

faaliyeti olarak tanımlanabilir (Çevrimli ve Sakarya,2018). Arıcılık faaliyeti diğer hayvancılık alanlarına göre daha az sermaye ve 

işgücü gereksinimi olması nedeniyle yapılan bir iş olup araziye gereksinim olmadan da yapılabilecek olması önemli bir avantaj 

olarak değerlendirilebilir. Arıcılık tarihi insanlığın başlangıcı kadar eskidir. İlk insanlar ağaç kavuklarında ve kayalık alanlarda 

yuvalanan oğul arılarını öldürerek bal elde etmişlerdir. Modern anlamda arıcılığın gelişmesi 1787 yılında ana arının havada 

çiftleştiğinin bilinmesi ve 1845 yılında arı üreme sisteminin keşfedilmesi sonucu bal süzme ve larva transfer tekniğinin bulunması 

ve son olarak 1926 da yapay döllenmenin buluşu ile birlikte önemli gelişmeler kat etmiştir (Anonim, 2014). Türkiye’de arıcılığın 

geliştirilmesinin üretici gelirlerine önemli katkı yapacağı ifade edilmektedir. Bunun için de Türkiye’de 14 kg/kovan olan bal 

veriminin Dünya ortalaması olan 20 Kg/kovan a çıkarılması sağlanmalıdır (Onuç ve ark.,2019). 

İnsanların sağlıklı yaşama ve yaşlanma düşüncesi ile birlikte bal, balmumu, arı sütü, polen, propolis ve arı zehiri gibi arı 

ürünlerinin üretimi ve tüketimi giderek artmıştır. Bunun ana nedeni arıcılık ürünlerinin insan sağlığına olan faydaları, vitamin ve 

mineral enzimler açısından hastalıklara karşı direnç sağlaması gibi bir çok etmenin öğrenilmesi neticesinde gelişmeler 

sağlanmasıdır (TKDK, 2016)  

2. DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE ARICILIĞIN DURUMU 

Dünya’da bal üretimi giderek artmaktadır. Türkiye Bal üretiminde Çin’den sonra ikinci sırada gelmektedir (Tablo 1).  Diğer 

ülkeler ise Arjantin, Ukrayna ve Rusya’dır. Çin bal üretiminin %25 ‘ini ihraç ederek yaklaşık 250 milyon $ gelir elde ederken 

ülkemiz üretiminin sadece %3.8’ ini ihraç edebilmektedir. Arı Ürünleri 5 alt grupta toplanabilir, bal, bal mumu, arı sütü, propolis 

ve arı zehiri’dir. Türkiye’de arıcılık ile ilgili veriler Tablo 2 de gösterilmiştir. Buna göre 2012-2017 yılları arasındaki Arıcılık 

işletmesi sayısı 83 bin civarında olup eskiden arıcılık yapılan köy sayısı yerine arıcılık işletmeleri veri olarak kabul edilmiştir. 

Tablo 1: Dünya Bal Üretimi 

 
1 Prof. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü, 0236 201 29 32, 
murat.kocturk@cbu.edu.tr 
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Tablo 2 de eski ve yeni kovan sayıları da verilmiştir. Ele alınan dönemde yeni kovan sayısında ciddi artışlar olduğu görülmektedir. 

Aynı şekilde bal üretiminde de %25 e yakın artış olduğu saptanırken balmumu üretiminde kayda değer bir artış olmadığı 

görülmüştür. 

Tablo 2: Türkiye Arıcılık verileri 

 

Kaynak: TÜİK,2018. 

Dünya Bal ticareti incelendiğinde, ithalatçı ülkelerin başında ABD olup, Dünya ithalatındaki payı % 26.62’ dir. ABD yi % 15.36 

ile Almanya onu da % 6.80 ile İngiltere izlemektedir (Tablo 3). İhracatçı ülkelerin başında ise, %21.43 ile Çin birinci sırada yer 

almaktadır. Çin i takip eden ülkeler ise %11.18 ile Arjantin, %5.99 ile Vietnam’dır. 

Tablo 3: Dünya Bal ticareti 

 

Türkiye’nin Bal  dış satımı incelendiğinde 2014-2018 yılları arasındaki rakamlar değerlendirildiğinde (Tablo 4), miktar olarak 2-

7 bin ton arasında rakamlar olduğu parasal olarak ise 8-25 milyon Amerikan dolarına karşılık gelen bir dış satım rakamına 

ulaşıldığı görülmektedir. Burada ilginç olan bir diğer veri de çok  az da olsa 67 bin dolarlık bir ithalatın da yapılmış olmasıdır. 
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Tablo 4: Türkiye Bal Ticareti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: TÜİK, 2018 

3. ARILIK SEKTÖRÜNÜN TEMEL SORUNLARI VE ÖRGÜTLENMESİ  

Türkiye’de son yıllarda arıcılık faaliyetlerinden önemli ölçüde gelir elde etmeye başlamıştır. Türkiye arıcılık geliri yaklaşık 2 milyar 

TL civarındadır. Verimlilik açısından ise Dünya ortalamasının altında olmasına karşın daha önce de değinildiği gibi üretimde 2. 

Sıradadır. Verimlilikte düşük olmasına rağmen arı kolonisi bakımından Dünya’da 3. Sıradadır. Bu da Türkiye’yi Dünya bal 

üretiminde önemli ülkeler arasında yer almasına neden olmaktadır (Semerci,2017:117). Bu kısımda bal üreticilerinin karşılaştıkları 

temel sorunlar ve sektörün örgütlenmesi üzerinde durulacaktır. 

Üreticilerin karşılaştığı en belirgin sorunlar; 

Taşıma masrafları, tüketici talebindeki değişiklik, bilinçsiz tüketici, bal fiyatlarındaki dalgalanma alacakların zamanında 

ödenmemesi, üretici örgütlenmesindeki yetersizlikler, bal üretiminde standartlara uyulmaması ve sahte bal bulunması sorunu 

(Kaynak: Onurlubaş ve Demirkıran, 2017) olarak sıralanabilir. Üretimde karşılaşılan sorunlar ise , kovan ve standart malzeme 

seçimi, hastalık ve zararlılarla mücadelede bilgi eksikliği, damızlık arı temini, bal üretiminde standartlara uyulmaması, kal ıntı 

analizleri konusundaki yetersizlikler, gezginci arıcılıkta konaklama ve güvenlik, küresel iklim değişiklikleri,, genotip belirleme ve 

ıslah çalışmalarının yetersiz kalması, taşıma masraflarının yüksekliği,  değişken masrafların karşılanamaması ve kredi temininde 

yaşanan zorluklar olarak sıralanabilir (Engindeniz ve ark., 2016). 

Pazarlamada karşılaşılan sorunlar ise, haksız rekabet, üretici örgütlenmesindeki yetersizlikler, tüketici talebindeki değişiklikler, 

bal üretimine yoğunlaşma,  organik bal talebinin düşüklüğü,  ambalaj kullanımındaki sorunlar, alacakların zamanında 

ödenmemesi ve bal fiyatlarındaki dalgalanmalar şeklinde özetlenebilir (Engindeniz ve ark.2016). 

Ulusal Arıcılık programında yer alan çözümler ise ana başlıkları ile şöylece sıralanabilir, arıcılara ve arıcılık örgütlerine  teknik 

yardım, hastalıklarla mücadele, kovan hareketlerinin sağlanması, balın ve arıcılık ürünlerinin analizi, kovanların yeniden 

gruplanması, uygulamalı araştırma, piyasa kontrolü ve kalitenin iyileştirilmesi şeklindedir (Aytüre, 2017)        

Tarımsal Bal üreticileri Merkez Birliğince saptanan ve Tarım Bakanlığı yöneticilerine iletilen birliklerin sorunları ile ilgili sapmalar 

da şöyle sıralanmıştır (http://www.tbub.org): 

a) Üretici örgütleri kendi konularında faaliyet göstermelidir 

b) Bal Üretici Birliklerine üye ilgisi ve sayısını artırmak için Bakanlıkça  özendirici uygulamalar yapılmalıdır 

c) Birliklere üye olan üreticiye farklı teşvikler verilmelidir, kovan başı verilen  destek artırılmalı ayrıca Arı sütü , Polen , 

Propollis, Arı zehiri için özendirici destekler verilmelidir, teknik eleman çalıştırılmasının maddi altyapısı 

oluşturulmalıdır 

d) Üretici Birliği  her türlü vergiden muaftır(damga vergisi hariç). KDV  kanununa üretici birliği ismi geçirilerek muafiyetin 

sağlanması, 

e) Birliklere ticaret yapma yetkisi verilmelidir, bal konseyi kurulmalı ve balda taban fiyatı tespit edilmelidir, kaliteli balımız 

olmasına rağmen kaynağı belli olmayan kaçak balın ülkeye girmemesi için  etkin denetim yapılmalıdır, genç  çiftçi 

projeleri Üretici Birlikleri ile irtibatlı yapılmalıdır ve arı nakliyelerinde tonaj uygulamasından vazgeçilmelidir 

f) Ziraat Bankasınca arıcılar için verilen sübvansiyonlu kredilerde faiz oranı 0’a düşürülmelidir, yeterli damızlık materyalin 

çoğaltılma çalışması yapılmalıdır, sahte bal ile mücadelede mutlaka hızlı müdahalede bulunulmalı, sahte balın zararları 

http://www.tbub.org/
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konusunda televizyonlarda kamu spotu hazırlanmalıdır Gezginci arıcılara gereken önem verilmelidir, bitki flora 

haritalarının ve flora kapasiteleri tam  tespit edilmeli ve meralarda konaklama yeri tespiti düzenlenmelidir. 

Bu önerilerin yerine getirilmesi kuşkusuz arıcılığın hak ettiği yeri almasına büyük katkıda bulunacaktır. Ancak bu sorunların 

çözümü için üreticilerin Birlik yanında güçlü kooperatif örgütlenmeye de gereksinimi bulunmaktadır. Yapılan incelemede 

Kooperatif örgütlenmenin çok zayıf olduğu faal olarak çalışan sadece 5 kooperatifin olduğu saptanmıştır. Bu konuda Tarım ve 

Orman Bakanlığı ya da Bal üreticileri merkez birliğinin daha kapsamlı istatistiki verileri takip etmesi gerekmektedir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Arıcılıkta üretimde dünyada ilk sıralarda olmamıza karşın, dış ticarette arka sıralarda yer almaktayız, örneğin ABD ve 

Almanya’nın toplam 250 bin ton bal talebi varken, Türkiye Almanya’ya sadece 3500 ton bal ihraç edebilmektedir (Semerci,2017). 

Bal Üreticileri Birliklerinin sadece birer mesleki örgüt olarak değil kooperatiflerle birlikte hareket ederek yasal ve aktif statülerinin 

arttırılmasının bal üreticileri açısından oldukça faydalı olacaktır. Üretici Birliklerinin ekonomik amaçlı kooperatiflerle 

bütünleşmesi, pazardaki etkilerini de arttıracağından pazarlama ve üretim sorunlarının önüne geçip hem ülke içi üretimin 

artmasına hem de dış ticareti artıracak hem de istihdam ve döviz kazandırıcı etkisi olacaktır. 
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TÜRK HUKUKUNDA ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE TÜKETİCİYİ KORUYAN 
DÜZENLEMELER 

Ebru CEYLAN1 

 

Özet 

Bildirimizde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri gereği  tüketiciyi  koruyan  

düzenlemeler incelenmiştir. Amacımız , uygulamada ortaya çıkan  hukuki sorunların değerlendirilerek tüketicinin ön ödemeli 

konut satış sözleşmesindeki haksızlıklara karşı  etkili şekilde korunmasıdır.  Tüketici , ön ödemeli konut satış sözleşmesinde   Ön 

ödemeli konut satış sözleşmesinde  kurulmadan önce , sözleşme kurulurken   veya  sözleşme kurulduktan sonra tüketiciyi 

koruyan kurallar açıklanmıştır. Tüketici , sözleşme kurulmadan önce sözleşme şartları hakkında bilgilendirilmesiyle, sözleşmenin 

şekle bağlı  zorunluluğun getirilmesiyle  korunmuştur. Tüketici sözleşme kurulurken  haksız şartların engellenmesiyle tüketic i 

korunmuştur. Sözleşme kurulduktan sonra  tüketiciye cayma hakkı ve dönme hakkı  tanınmasıyla  , konutun hiç  teslim 

edilmemesi veya ayıplı ifa edilmesi halinde haklar tanınması , konut finansmanı  kuruluşu  ve satıcı,  satıcının tüketiciye karşı  

teminat borcunun olması ile korunmaktadır. Bu sözleşme ile ilgili uygulamada ortaya çıkan hukuki sorunlar  bildirimizde ortaya 

konmuştur. Yargıtay kararları da bildirimizde incelenmiştir.  

 Anahtar kelimeler: satıcı , konut finansman şirketi  , konut ,  koruma , hak  

 

REGULATIONS PROTECTING CONSUMER WITHIN THE CONTEXT OF THE CONTRACT OF HIRE 

PURCHASE OF DWELLING IN TURKISH LAW 

Abstract 

In this paper, the rules of Consumer Protection Law number 6502 and of concerned  Regulation that protect costumer have 

been examined. Our main purpose is, by evaluating legal problems occuring in practice, protection of consumer, effectively, 

against unfair clauses that take place in contract of hire purchase of dwelling. The regulations of contract of hire purchase of 

dwelling that protect consumer, before execution of contract, in the course of contract or after the execution of contract, have 

been discussed. The consumer has been protected both by being informed about terms of contract before the execution and 

by compelling a form for the contract. The consumer has been protected by leaving unfair clauses off. Also, consumer has been 

protected by granting right to cancel and right to withdraw from contract, granting rights where there is no delivery or defective 

delivery of dwelling and establishment of housing finance, and  collateral dept obligation of seller to consumer. In this context, 

legal problems that occur in practice have been revealed. Also decisions of Court of Cassation have been examined. 

 

GİRİŞ 

Ülkemizde tüketicilerin barınma ihtiyacı büyük şehirlere doğru yaşanan yoğun göç nedeniyle her geçen gün artmaktadır. Konut 

fiyatlarının yüksek olması nedeniyle tüketiciler konut almakta sıkıntılar yaşamaktadır. Tüketicilerin sıkıntılarını karşılamak için 

hem özel sektör hem de Devlet çeşitli konutlar inşa etmektedir. Tüketiciler konut fiyatlarındaki fiyatların yüksekliği nedeniyle 

satıcıya konutun bedelini taksitler halinde ödeme yoluna gitmektedir.  Tüketiciler proje aşamasında veya inşaat aşamasında 

ödeme yapmaya başladığı ön ödemeli satış sözleşmesinde risk altına girmiştir.  İnşaat devam ederken yüklenicinin iflas etmesi 

veya işi yarım bırakması risklerine karşı tüketicilerin korunması şarttır. Tüketiciler,  konut için proje aşamasında veya inşaatı 

devam eden konutu teslim almadığından yaptığı taksit ödemeleri nedeniyle önemli bir risk altındadır.  Bu risklere karşı ön 

ödemeli konut satış sözleşmelerinde tüketicileri korumak için yasal tedbirler alınmıştır. Tüketiciler konutla ilgili  yeterli 

bilgilendirilmezse, hakları konusunda bilgi sahibi değilse, tuzak reklam ve ilanlarla aldatılmışsa  yanlış kararlar alarak haksızlığa 

uğrayabilir. İşte tüketicilerin  çeşitli risklere karşı korunması için ön ödemeli konut satış sözleşmesi kurulmadan önce ve 

kurulduktan sonra çeşitli tedbirler alınmıştır. Ayrıca tüketicinin  ,konut sektöründe ekonomik durumu , sosyal statüsü ve 

tecrübesi  vb. nedenler nedeniyle  sözleşmenin zayıf tarafını oluşturduğu  düşüncesiyle özel olarak korunması gerekmektedir. 

Dünyada ve ülkemizde konut satışlarının  pazarlanma tekniklerinde ve reklam sektöründe  tüketiciyi etkileme  konusundaki 

yöntemlerde büyük gelişmeler olmuştur. Bu gelişmelerden  tüketiciler de etkilenmiştir. Tüketiciler, tüketim  ve zaman baskısı 

içinde  ve mal  ve hizmet çeşitliliği karşısında satın aldıkları konutların niteliklerini tam olarak araştırmaya ve değerlendirmeye 

imkan bulamamaktadır. İşte konutların tam olarak niteliklerini ve piyasa değerlerini, depreme dayanıklılığını ve güvenliğini dahi 

araştırmadan edinmesi tüketicilerin zarar görmesine sebep olabilir. Tüketicilerin zararlara karşı korunması için  çok detaylı şekilde 

koruma önlemleri 6502 sayılı TKHK’da alınmıştır.  

 

 
1 Prof. Dr., İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim üyesi 
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I.Türk Borçlar Kanunu Kapsamında Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi 

TBK. m.264-273  hükümleri arasında  ön ödemeli  taksitle satış sözleşmesi düzenlenmiştir.  Ön ödemeli  taksitle satış,  alıcının  

taşınır bir malın satış  bedelini önceden  kısım kısım ödemeyi  , satıcının da bedelin tamamen ödenmesinden sonra satılanı alıcıya 

devretmeyi üstlendikleri satış türüdür.  Bu satış türü taşınır satışları için geçerlidir2. TBK.,  taşınmazların ön ödemeli satışını 

düzenlememektedir.  Ön ödemeli taksitle satış sözleşmesi  İsviçre Borçlar  Kanununa 23.03.1962 tarihli değişiklikle girmiş olup 

m.227a -227i hükümleri arasında düzenlenmiştir3.  

Türk Medeni Kanunu genel olarak taşınmaz  mülkiyeti ve devriyle ilgili ayrıntılı hükümleri getirmiştir.  

 

II. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi 

A.6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da  Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesiyle İlgili 

Düzenlemeler  

Ön ödemeli konut satış sözleşmesiyle ilgili düzenlemeler, 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren  6502 sayılı  TKHK4 m. 40-

46 ve Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik‘te5 ( ÖÖKSY.) yer almaktadır. Bu Yönetmelik, 13.06.2003 tarihli ve 

25137 s. RG. ‘de yayımlanan “Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerini 

yürürlükten kaldırmıştır. Daha sonra ÖÖKSY.’de,  Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik6 yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

4077 Sayılı TKHK. döneminde m.7’de7  kampanyalı satış sözleşmesi düzenlenmişti. Daha sonra 4822 sayılı Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile8   kampanyalı satışlar yeniden değiştirildi 9. Bu hüküm 

çerçevesinde tüketiciler korunmaktaydı.  Ancak bu düzenlemeler, tüketicileri korumakta yeterli değildi. Bu nedenle 6502 sayılı 

TKHK. ve yeni Yönetmelik ile maket üzerinden satışı yapılan ve binlerce kişinin mağdur olduğu bu sözleşmelere daha sıkı 

tedbirler getirilmiştir. 

 
2  EREN , Fikret ,  Borçlar Hukuku Özel Hükümler , 5. Baskı ,  Ankara 2017 , s. 255 ;  YAVUZ , Cevdet , Borçlar Hukuku 
Dersleri  ( Özel Hükümler), Hazırlayanlar : Prof. Dr. Cevdet Yavuz , Prof. Dr. Faruk Acar , Prof. Dr. Burak Özen , 
Yenilenmiş 14.  Baskı , İstanbul 2016 , s.164, 165; AKÇAAL , Mehmet , Borçlar Kanununa Göre Ön Ödemeli Taksitle Satış 
Sözleşmesi ,  Türkiye Barolar Birliği Dergisi , 2014 S. 110 , s.65. 
3 AKÇAAL , Mehmet ,  Borçlar Kanununa Göre Ön Ödemeli Taksitle Satış Sözleşmesi ,  Türkiye Barolar Birliği Dergisi , 
2014 S. 110, s.61. 
4 RG. T.28.11.2013 S.28835. 
5 RG. T. 27.11.2014 S. 29188. 
6  RG. T.  11.03. 2017 S.30004.  
7 Madde 7:“Gazete, radyo, televizyon ilanı vesair yollarla halka duyurularak düzenlenen kampanyalara iştirakçi kabul etmek suretiyle ve malın 
veya hizmetin bilahare teslim edilmesi veya yerine getirilmesi vaadiyle yapılan satışlarda, ilan ve taahhüt edilen mal ve hizmetlerin teslimatının 
zamanında yapılmaması, fiyat, nitelik ve miktarında anlaşmalara aykırı davranılması durumunda, satıcı, bayi, acenta, temsilci, imalatçı-üretici ve 
ithalatçı müştereken ve müteselsilen sorumludur. Kampanyalı satış olarak nitelendirilemeyen ancak, malın veya hizmetin bilahare teslim veya yerine 
getirilmesi koşuluyla yapılan her türlü satışlar da birinci fıkra hükmüne tabidir. Kampanyalı satışlarda satıcı, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında 
belirtilen bilgilere ek olarak, "kampanya bitiş tarihi" ve "malın ya da hizmetin teslim veya yerine getirilme tarih ve şekli"ne ilişkin bilgileri de 
yazılı olarak vermekle yükümlüdür. Taksitle yapılan kampanyalı satışlarda, 6 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümleri de uygulanır”. 
8 CEYLAN , Ebru , 4822 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Getirdiği 
Yeni Düzenlemeler, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2002/2, s.267 vd. 
9 Madde 7: “ Kampanyalı satış, gazete, radyo, televizyon ilânı ve benzeri yollarla tüketiciye duyurularak düzenlenen kampanyalara iştirakçi 
kabul edilmesi ve malın veya hizmetin daha sonra teslim veya ifa edilmesi suretiyle yapılan satımdır. 

Kampanyalı satışlar Bakanlığın izni ile yapılır. Bakanlık hangi tür satışların izne tabi olacağını, ön ödeme, taksit miktarı, teslim süresi, 
üretici firma garantisi, yatırılacak teminat ile kampanyalı satışlarda uyulması gereken usul ve esasları tespit eder. 

İlan ve taahhüt edilen mal veya hizmetin teslimatının veya ifasının hiç ya da gereği gibi yapılmaması durumunda, satıcı, sağlayıcı, bayi, 
acente, imalatçı-üretici, ithalatçı ve 10 uncu maddenin beşinci fıkrasına göre kredi veren müteselsilen sorumludur. 

Tüketici kampanyadan ayrılmaya karar verdikten sonra kampanyayı düzenleyen, mal veya hizmetin tüketiciye teslim tarihini geçmemek 
şartıyla tüketicinin o ana kadar ödediği tüm bedeli ödemekle yükümlüdür. 

Kampanyayı düzenleyen, kampanyalı satışlarda düzenlenecek yazılı sözleşmede, 6/A maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen bilgilere ek 
olarak "kampanya bitiş tarihi" ve "mal veya hizmetin teslim veya yerine getirilme tarih ve şekli"ne ilişkin bilgileri de içeren sözleşmenin bir 
nüshasını tüketiciye vermek zorundadır”. 

Sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça, ön ödeme tutarı, mal veya hizmetin satış bedelinin yüzde kırkından fazla olamaz. 
Kampanyalı satışlarda malın teslim ya da hizmetin ifa süresi on iki ayı aşamaz. Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallar için bu süre otuz 

aydır. 
Tüketicinin ödemeye ilişkin tüm edimlerini yerine getirmesi durumunda, malın teslimi ya da hizmetin ifası, ödemenin bitimini takiben en geç 

bir ay içinde yapılmak zorundadır. 
Kampanyalı taksitle satışlarda 6/A maddesi hükümleri de uygulanır”. 
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B. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları Ve Benzer Sözleşmelerden Farkları  

6502 sayılı TKHK.m.40/I hükmünde ön ödemeli konut satış sözleşmesinin tanımı düzenlenmiştir. Bu tanıma göre ön ödemeli 

konut satış sözleşmesi, tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da 

bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmedir.  

Bu tanımda  satış bedeliyle ilgili ödemeleri öncelikle alıcının yerine getirdikten sonra konutun  devir veya teslim edileceği  

vurgulanmıştır.  Tanımda sadece satıştan söz edilmiş olsa da, uygulamada  daha çok tüketicinin satıcı ile maket üzerinden 

gelecekte  meydana gelecek  bağımsız bölüm mevcut olmadığından  kat irtifaklarını konu alan ivazlı  taşınmaz satış  vaadi 

sözleşmeleri yaptığı görülmektedir. 6502 sayılı  TKHK.m.41/I ve m.45/I hükümlerinde  sadece ön ödemeli taşınmaz satış 

sözleşmesinin değil,   ön ödemeli taşınmaz satış vaadinin de   olduğu belirtilmiştir. Bu tanımda, TBK. m.264 hükmündeki ön 

ödemeli taksitle satış sözleşmesinin tanımı esas alınmıştır. Ancak taksitle satış sözleşmesinde esas olan bugün al, yarın öde 

düşüncesi iken, ön ödemeli satışlarda ise tam tersine bugün öde, yarın satın al düşüncesidir.  

  Kanunun tanımından ön ödemeli konut satış sözleşmesinin unsurlarını belirlemek mümkündür.   Bu sözleşmenin 

unsurları, konut niteliğini taşıyan bir taşınmazın mevcut olması , tüketici tarafından bu konutun satış bedelinin kısmen veya  

tamamen konut devir ve teslim edilmeden önce ödenmiş olması ve satıcının daha sonra konutun mülkiyetini tüketiciye 

devretmesidir10.  

 Ön ödemeli konut satış sözleşmesinin çeşitli sözleşmelerden farkları bulunmaktadır. Taksitle satış sözleşmeleri hem 

TBK.’da, hem TKHK.’da düzenlenmiştir. TBK.m.253 hükmünde düzenlenen taksitle satış sözleşmesinden de farklıdır, çünkü 

ön ödemeli satış sözleşmesinde satış bedelinin tamamının veya bir kısmının ödenmesinden sonra malın alıcıya teslim edilmesi 

gerekirken taksitle satış sözleşmesinde ise satış bedelinin ödenmesinden önce mal alıcıya teslim edilmektedir11. 6502 sayılı 

TKHK. m. 17’de tüketicinin bedeli kısım kısım  önceden ödeme yükümlülüğü yoktur. Ayrıca ön ödemeli konut satış 

sözleşmesinin konusu mutlaka bir konuttur, halbuki taksitle satış sözleşmesinin konusu , TKHK. m. 3h anlamında bir mal veya 

TKHK.m.3d anlamında bir hizmet olabilir.   

Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, TBK. 264’de düzenlenen  ön ödemeli taksitle satış sözleşmesinden  sözleşmenin konusu 

bakımından ve taraflardan birinin tüketici olması bakımından farklıdır12.  

 Ard arda teslimli satış sözleşmesi, TBK. ‘da düzenlenmemiş bir sözleşmedir, bu sözleşmede satıcı, satış sözleşmesinin konusunu 

satılanı  ard arda teslim etmektedir, alıcı ise malın bedelini bir defada veya  kısım kısım ödemektedir. Ön ödemeli konut satış 

sözleşmesinde ise sözleşmenin konusu ard arda teslim edilmediği için ard arda teslimli satış sözleşmesinden farklıdır13.  

Ön ödemeli konut satış sözleşmesinin temelinde taşınmaz satış sözleşmesi olsa da taşınmaz satış sözleşmesinde, satış bedelinin 

ne zaman ödeneceği esaslı bir noktadır  ve tarafların  iradesine bağlı  bir konudur. ödemeli konut satış sözleşmesinde her zaman   

konutun satışında tüketici ödemeleri  önceden   satıcıya yapmaktadır, klasik satış sözleşmesinde  ise bu konu tarafların 

anlaşmasına bağlıdır14.   

 

C. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 

Ön ödemeli konut satış sözleşmesi,  hem tüketiciye hem de satıcıya borç yükleyen sözleşme olduğu için tam iki tarafa borç 

yükleyen sözleşmedir15.  Bu sözleşmenin kurulması için hem tüketicinin hem de satıcının iradelerinin uyuşması gerektiğinden 

rızai bir sözleşmedir16. Bu sözleşmede tüketici, satış bedelini kısmen veya tamamen öncelikle ödese de sözleşme ani edimli 

sözleşmedir17. Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, taraflarından biri tüketici ise,sözleşmenin konusu bu Kanun anlamında konut 

özelliklerin taşıyorsa , ticari ve mesleki faaliyetleri gereği hareket eden satıcı tarafından satıldığı takdirde, 6502 sayılı  TKHK.m.3 

l anlamında “ bir tüketici işlemi” niteliği taşımaktadır. TKHK. ‘na göre tüketici işlemi kapsamına mal veya hizmet piyasalarında 

kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden 

gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler 

de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlem girdiği için  bu sözleşme de bu kapsama girmektedir.   

 Ön ödemeli konut satış vaadi sözleşmesi, tapu kütüğüne  şerh edilebilir.  Ancak bu konuda   TKHK.’da ve ÖÖKSY.’de  bir 

hüküm bulunmamaktadır.  

 
10 SÜZEN , Aylin ,Ön Ödemeli Konut  Satış Sözleşmesi , Tüketici Hukuku Davaları , Ankara 2017,s.285. 
11 ÖZMEN Etem Saba / VARDAR HAMAMCIOĞLU , Gülşah , Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi , İstanbul 2016,s.13. 
12 AKÇAAL , s.79. 
13 AKÇAAL , s.83-84.  
14 ÖZMEN  / VARDAR HAMAMCIOĞLU,s.15. 
15 SÜZEN , s.412. 
16 SÜZEN , s.412. 
17 SÜZEN , s.413. 
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D. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin Tarafları 

Ön ödemeli konut satış sözleşmesinin tarafları, tüketici ve satıcıdır. Tüketici, ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden gerçek 

veya tüzel kişiyi ( TKHK.m.3k,ÖÖKSY.m.4 ı) ve satıcı ise kamu tüzel kişileri dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla 

tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına veya hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi (TKHK.m.3i, ÖÖKSY.m.4h) 

ifade etmektedir.  

Ön ödemeli konut satış sözleşmesinin geçerli olarak kurulması için tüketici ile satıcının karşılıklı ve birbirine uygun irade  

açıklamaları var olmalıdır.  

 

E. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin Konusu  

Ön ödemeli konut satış sözleşmesinin konusu konuttur. Konut, 23.06.1965 tarihli ve 643 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na tâbi 

olan mesken amaçlı kullanılan veya mesken niteliği taşımamakla birlikte tüketicilerin kullanımına sunulan her türlü bağımsız 

bölüm kabul edilmektedir (ÖÖKSY. m.4 e). Kanun koyucunun Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik’te konut ile 

her türlü yapıyı kapsama alıp almadığı tam anlaşılmamaktadır. Bu tanımın 6502 sayılı TKHK.’da tanımlanan konut ile 

uyuşmadığı, konut tanımını sınırladığı düşüncesi ileri sürülmüştür18.  6502 sayılı TKHK.’daki konut tanımda böyle bir sınırlama 

yapılmadığı için  634 sayılı KMK. kapsamında kalan bir konut olmasına gerek olmadığı ileri sürülmüştür19. ÖÖKSY. m.4/Ie 

hükmüne göre  “konut “ kavramından 23.06.1965 tarihli 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tâbi mesken amaçlı kullanılan ya da 

mesken niteliği taşımamakla birlikte tüketicilerin kullanımına sunulan her türlü bağımsız bölüm “ anlaşılmalıdır.  Bu hükümden 

de ön ödemeli konut satış sözleşmesine konu yerin konut niteliğinde olması gerekmediği belirlenmektedir. Kanımızca da 6502 

sayılı konut tanımında konutla ilgili bir sınırlama yapılmadığı için konut amacı taşıyan her türlü yapı bu sözleşmenin konusu 

olabilir 20.  6502 sayılı TKHK.m.3 h hükmüne göre mal kapsamına konutun ve tatil amaçlı taşınmazların girdiği belirtilmiştir.   

Konut tanımında geçen  “ mesken niteliği taşımasa da tüketicilerin kullanımına sunulan her türlü bağımsız bölüm “ de konut 

kabul edilmiş olduğundan, tüketicinin kullanım amacı dikkate alınmalıdır. Konutun barınma amacı dışında bir amaçla elde 

edilmesi halinde sözleşme, TKHK. kapsamına girmemektedir21. Karma kullanımlarda ağır basan amaca göre değerlendirme 

yapmak gereklidir.  

Konutun konut amaçlı kullanılıp kullanılmadığı konusunda Kat Mülkiyeti Kanunu m. 12 d hükmüne göre onaylı mimari projede 

bağımsız bölümlerin hangi amaca özgülendiği açıkça gösterilmesi gerekir.  Kat irtifakına konu bağımsız bölümler için de KMK. 

m.14 uygulanması gereklidir22. 

 

F. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin Kurulmasından Önce Tüketiciyi Koruyucu Düzenlemeler 

1. Tüketiciye Ön Bilgilendirme Formu Verilmesi  

Satıcının en az bir gün önce sözleşme ile ilgili önbilgiler içeren formu tüketiciye vermesi gerekir.  Tüketicinin bilgilendirilmesinin 

dürüstlük kuralına uygun olarak yapılması gereklidir23.Tüketicinin bilgilendirilmesi ve ön bilgilendirme yapıldığı konusundaki 

ispat yükünün satıcıya ait olması kanımızca tüketicinin korunması bakımından isabetli olmuştur.  Böylece tüketiciye konut satın 

almadan önce düşünme süresi tanınmıştır.  Bir günlük süreyle ilgili bu ifadenin yirmi dört saatlik zamanı ifade etmediğini, 

10.10.2014 saat 1500 ‘de verilen bilgi formunun ertesi günü saat 10.00 ‘da sözleşmenin yapılabileceğini bir görüş24 kabul 

etmektedir. Kanımızca satıcının sözleşme öncesi bilgi verme zorunluluğu tüketicinin korunmasını amaçlayan emredici 

düzenlemedir25. Ancak bir günlük süre, kanımızca konut satın alıp almayacağı kararını değerlendirmek için yeterli değildir 26. Ön 

ödemeli konut satış sözleşmesinin bilgilendirme formunda yer alması gereken zorunlu bilgiler, ÖÖKSY. m.5 /I hükmünde 

düzenlenmiştir. Bu bilgiler şunlardır:  

 
18 SÜZEN , s.411. 
19 KARA , İlhan , Tüketici Hukuku , Ankara 2015 , s.884. 
20 Aynı kanaatte  ÇABRİ , Sezer , 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca  Ön Ödemeli  Konut Satış 
Sözleşmesi , 4. Tüketici Hukuku Kongresi ,  Sektörel Bazda Tüketici Hukuku  Uygulamaları 2014-2015 , Editörler : Av. 
Hakan Tokbaş /Prof. Dr. Fehim Üçışık ,İstanbul 2016 , s.71. 
21 ÇABRİ , s.72. 
22 AKİPEK ÖCAL, Şebnem /ÖCAL,Levent Ön Ödemeli Konut  Satış Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  ve Ön Ödemeli 
Konutların Değerlendirilmesi , Türkiye Barolar Birliği Dergisi  2019 , S. 144, s.286. 
23 KARA , s.885. 
24 GÜMÜŞ ,   M. Alper , Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi , C. I ,  İstanbul 2014 ,s.253. 
25 ÇABRİ , s.75 dn.202. 
26 Aynı kanaatte ZEVKLİLER, Aydın / ÖZEL , Çağlar , Tüketicinin Korunması Hukuku , Ankara 2016 ,s.285; ASLAN , İ. 
Yılmaz , 6502 Sayılı Kanuna Göre Tüketici Hukuku , 4. Baskı ,Bursa 2014 , s. 457. 
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a) Satıcının adı veya unvanı, açık adresi, telefon numarası ve varsa MERSİS numarası ile diğer iletişim bilgileri,b) Sözleşme 

konusu konuta ilişkin bağımsız bölümün yer aldığı ada, parsel, blok, konum, kat ve benzeri temel nitelik bilgileri 

ile 2/11/1985 tarihli ve 18916 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre 

belirlenen bağımsız bölüm net ve brüt alanları,c) Konutun tüm vergiler dâhil Türk Lirası olarak peşin ve taksitli toplam satış 

fiyatı; varsa teslim ve diğer masraflara ilişkin bilgi,ç) Varsa faiz miktarı ve faizin hesaplandığı yıllık oran,d) Tüketicinin cayma ve 

sözleşmeden dönme hakkına ilişkin bilgiler,e) Konutun teslim tarihi,f) Verilecek teminata ilişkin bilgiler,g) Yapı ruhsatının alınış 

tarihi,ğ) Yönetim planına uygun olarak genel giderlere katılıma ilişkin bilgiler. Ön bilgilendirme formuna ek olarak tüketiciye, 

bağımsız bölüm planı, vaziyet planı, kat planı ve mahal listesi verilmesi gerekir (ÖÖKSY.m.5/II). ÖÖKSY. Ön Ödemeli Konut 

Satışları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, ÖÖKSY.m.5 /II hükmünün sonuna yeni bir cümle 

eklemiştir.  Satıcının teminatı bina tamamlama sigortası olması halinde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yürürlüğe konulan Bina 

Tamamlama Sigortası Genel Şartları gereği tüketiciye verilmesi zorunlu bulunan bina tamamlama sigortasına ilişkin önemli 

hususlar formu, ön bilgilendirme formuna ek olarak vermesi gereklidir. 

Ön bilgilendirme formunun belirli bir şekilde düzenlenmesi gereklidir. Bu formun en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir 

bir dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenmesi gereklidir ( ÖÖKSY.m.5/I).  

Tüketiciye bütün bu bilgilerin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunlu tutulmuştur ( 

ÖÖKSY.m.5/III). Ön bilgilendirme formu ile ilgili tüketici ile satıcı arasında bir anlaşmazlık çıktığı takdirde ispat yükü satıcıya 

aittir (ÖÖKSY.m.5/IV). 

 

2. Satıcının Yapı Ruhsatı Alması Zorunluluğu 

 Ön ödemeli konut satış sözleşmesinin yapılması için satıcının yapı ruhsatının alınması şartı getirilmiştir (TKHK.m40/III, 

ÖÖKSY.m.6/III). Bu düzenleme ile henüz inşaat yapılacak arsa ve inşaata ilişkin proje belli değilken ön ödemeli satış 

yapılmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır. Bu hükmün amacı, satıcıların ve müteahhitlerin hukuken ve fiilen gerçekleşmeyecek 

hayali projelerle tüketicilerden para toplamalarını engellemektir27. 

 Konutun inşa edileceği arsa üzerinde belediye ve valilikten inşaat ruhsatı alınması gereklidir28. 3194 sayılı İmar Kanunu 

m.29,m.30,m.31 hükümleri gereği yapı ruhsatı almak için  inşaatla ilgili  mimari proje, statik proje, elektrik  ve tesisat projeleri, 

resim ve hesaplamaları, röperli veya bu yoksa ebatlı krokinin hazırlanması gereklidir. İnşaat ruhsatı 5 yıl için verilir. Ancak 

ruhsatın alındığı tarihten itibaren  2 yıl içinde  inşaata başlanması zorunludur.  

Kanımca tüketiciye konutla ilgili belirsizlikten kurtulması  ve bu sektörde ciddi firmaların yer alması bakımından tüketicinin 

korunması için yapı ruhsatı alma zorunluluğunun getirilmesi isabetli olmuştur.   

 Satıcının  yapı ruhsatı almadan tüketiciyle bu sözleşmeyi yapması halinde  ön ödemeli konut satış sözleşmesi kesin hükümsüz 

olacaktır29. Ayrıca satıcı , TKHK.m.77/V hükmü gereği idari para cezasına tabi olacaktır.  

 

G. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin Kurulması Aşamasında Tüketiciyi Koruyucu Düzenlemeler 

1. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin Şekli  

Ön ödemeli konut satış sözleşmesinin belirli şekilde yapılması sözleşmenin kuruluşu aşamasında tüketicinin korumaktadır.  

Ön ödemeli konut satış sözleşmesinin şekli, 6502 sayılı TKHK.m.41 hükmünde düzenlenmiştir. Bu hükümde ön ödemeli konut 

satışının tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunlu olduğu, aksi 

takdirde satıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremeyeceği belirtilmiştir.  Böylece 

ön ödemeli konut satış sözleşmelerinin tapuda yapılan taşınmaz satış  sözleşmesi ve  noterde yapılan taşınmaz satış vaadi şeklinde   

iki farklı şekilde yapılması kabul edilmiştir. Ancak üç durumda resmi şekilde yapma zorunluluğu yoktur. Birinci durum TOKİ 

 
27 ÖZ , Turgut , Konusu Taşınmaz  Olan Tüketici Sözleşmelerinde Geçerlilik ve Borca Aykırılık , 4. Tüketici Hukuku 
Kongresi ,  Sektörel Bazda Tüketici Hukuku  Uygulamaları 2014-2015 , Editörler : Av. Hakan Tokbaş /Prof. Dr. Fehim 
Üçışık ,  Ankara 2015,s.145. 
28 SÜZEN , s.417. 
29 SÜZEN , s.417. 
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tarafından yapılan konut satışlarında 30, ikinci durum alacağın temliki kararlarına göre yükleniciden alınan taşınmazlarda 31, 

üçüncü durum resmi şekil şartını ileri sürmenin TMK.m.2 hükmüne göre dürüstlük kurallarına aykırı olması halidir32. 

Bu hükmün ikinci fıkrasına göre satıcı, geçerli bir sözleşme yapılmış olmadıkça tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme 

yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Böylece peşin ödeme yasağının bulunması 

kanımızca isabetli olmuştur. Eğer bu yasağa rağmen satıcı, tüketiciden ödeme veya belge alırsa tüketici her zaman yaptığı 

ödemeleri faiziyle birlikte geri isteyebilir33. 

Ön ödemeli konut satış sözleşmesinin, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde 

yapılması gerektiği belirtilmiştir ( ÖÖKSY.m.7/I).Bu hükümde kanımca şekil şartı zorunluluğunun getirilmesi tüketicinin 

korunması için isabetli olmuştur.   

TMK.m.706 hükmüne göre taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerli olması, resmî şekilde düzenlenmiş 

bulunmalarına bağlıdır. Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, bir taşınmaz satış sözleşmesi niteliğinde olduğundan resmi şekilde 

yapılması gereklidir34.  Taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkının devrinin hukuki sebebi, tescilin dayanağı olan taraflar arasındaki 

ön ödemeli konut satış sözleşmesidir. Bu taahhüt işleminin bütün esaslı unsurlarının, tarafların mülkiyetin devri konusundaki  

iradelerinin resmi senet içinde bulunması gerekir35. Resmi senedin düzenlenmesi ile ilgili kurallar, Tapu K. m.26 ve Tapu Sicil 

Tüzüğü m.16 vd . yer almaktadır36. TMK.m.1013 hükmüne göre ayni hakların tapu siciline tescili için yazılı istem gereklidir. 

Tescil yapılmasını isteyen kişinin tasarruf yetkisine sahip olması ve yetkisini ve hukuki sebebi belgelemesi gereklidir37. 

TMK.m.1021 hükmü gereği kurulması kanunen tescile bağlı ayni haklar tescil edilmedikçe varlık kazanamaz. TMK.m.705/I 

hükmü gereği taşınmaz mülkiyetinin kazanılması tescille olur. Bu nedenle yeni malike taşınmaz mülkiyetinin geçmesi için taahhüt 

işleminin sonra tasarruf işlemi olan tescil işleminin yapılması zorunludur38. 

 TKHK.m.41 hükmünde “ön ödemeli konut satışının tapu siciline tescil edilmesi” ifadesi bulunmaktadır. Bu ifade ile 

ilgili doktrinde çeşitli görüşler ileri sürülmüştür.  Bir görüşe göre39 burada kastedilen  konut satışının  tapu siciline şerhedilmesi  

veya kat irtifakının  tüketici lehine  tescili olduğu, çünkü  henüz ön ödemeler  bitmeden konutun tescilinin yapılmasının  oldukça 

güç olduğu, ön ödemeli konut satışında  önce öde, sonra  teslim al ilkesi geçerli olduğundan  ön ödemeli  konut satış vaadi 

şeklinde  gerçekleştiği  TMK.m.1009 hükmü gereği  tapuya şerhedildiği, ön ödemeler bittikten sonra  tescilin yapılmasının talep 

edildiği belirtilmektedir. Bir başka görüş 40 ise bu ifadeyi kullanan kanun koyucunun  taahhüt ve tasarruf işlemlerini karıştırdığını, 

kanun koyucunun tescili işlemin  şekline işaret ederek kullandığını, burada  kanun koyucunun tescil ile  taşınmaz satış 

sözleşmesinin  tapu müdürü tarafından  düzenleme şeklinde yapılması gerektiğini belirtmek için kullandığını ifade etmiştir. 

ÖÖKSY. m.6/I hükmünde  “kat irtifakı devrinin tüketici lehine tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte yapılacak yazılı bir 

sözleşme şeklinde” yapılacağı düzenlenmiştir. Ön ödemeli konut satış sözleşmesinin gerek TMK. ve gerekse KMK. emredici 

hükümleri gereği resmi şekilde yapılması gerekir. Bu nedenle resmi şekilde yapılması gerekli bir sözleşmenin ÖÖKSY.m.6I 

hükmü ile “yazılı” şekle çevrilemez41. Kanımızca da “yazılı” ifadesi isabetsizdir.  Bir diğer görüş ise42 tescili  ön ödemeli  konut 

satış sözleşmesinin kurucu unsuru  haline getirildiğini, tapuda  kurulan  düzenleme şeklindeki  resmi şekle tabi ön ödemeli konut 

satış sözleşmesi, satıcının tescil talebine bağlı olarak tapu kütüğüne edilmedikçe  yokluk yaptırımı ile sakat olacağını 

 
302985 sayılı Toplu Konut Kanunu m.6/II gereği ( Ek fıkra : 27/7/2008-5793 s. K.m.8) Başkanlık tarafından  yapılan taşınmaz 
mülkiyetinin devrini amaçlayan gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinde resmi şekil aranmaz”.( SÜZEN , s.419, KARA , 
s.888). 
31 YİBK. T.30.09.1988 1987/2 E, 1988/2 K. sayılı kararına göre KMK .‘na tabi olmak üzere yapımına başlanan taşınmazdan 
bağımsız bölüm satımına ilişkin geçerli bir sözleşme olmadan tarafların bağımsız bölüm satımında anlaşarak alıcının tüm 
borçlarını eda etmesi ve satıcının da bağımsız bölümü teslim ederek alıcının onu malik gibi kullanmasına rağmen satıcının 
tapuda mülkiyetin devrine yanaşmaması hallerinde tüketici tapunun iptali ile kendi adına tescilini talep edebilir. Bu durumda 
satıcı yapılan sözleşmenin şekle aykırılığını ileri süremez (SÜZEN , s.418, KARA , s.888).  
32 SÜZEN , s.420; KARA , s.888. 
33 AYDOĞDU , Murat , Ön Ödemeli  Konut Satış Sözleşmeleri ( 6502 Sayılı  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  
m.40-46) , Terazi Aylık Hukuk Dergisi  Özel Sayı ,  Kasım 2014, s.89. 
34  OĞUZMAN, M. Kemal /SELİÇİ , Özer /OKTAY-ÖZDEMİR, Saibe , Eşya Hukuku ,  İstanbul 2011 , s. 297; 
AKİPEK/AKINTÜRK/ATEŞ , s.465. 
35 AKİPEK ÖCAL, Şebnem, Taşınmaz Mülkiyetini  Nakil Borcu Doğuran  Sözleşmelerde Geçerlilik Şartları ve Şekil  , Konut  
Sektöründe  Tüketici Hukuku Uygulamaları  Editörler : Av. Hakan Tokbaş , Ali Suphi  Kurşun , İstanbul  2016,  s.11 vd. 
36 AKİPEK/AKINTÜRK/ATEŞ , s.465.  
37  OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, s.172 vd ;NOMER , Haluk Nami / ERGÜNE ,Mehmet  Serkan , Eşya 
Hukuku , Gözden Geçirilmiş Genişletilmiş 6. Baskı , İstanbul 2019,s.134 vd. 
38 NOMER / ERGÜNE , s. 141. 
39 AYDOĞDU , ön ödemeli , s.89. 
40 AKİPEK ÖCAL / ÖCAL , s.283. 
41 AKİPEK ÖCAL /ÖCAL , s.284. 
42 GÜMÜŞ , s.255. 
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belirtmektedir. Bir diğer görüşe göre43 ön ödemeli konut satış sözleşmesinin tapuda yapılmak zorunda olduğu şeklinde 

anlaşılması gerektiğini belirtmiştir. Bir başka görüşe göre446502 sayılı TKHK.m.44 hükmünde  kat irtifakının  tüketici adına tapu 

siciline tescil edilmesinden söz edilmesini belirtmektedir.  Böylece bu hükme göre konutta kat inşasına başlanması durumunda  

kat irtifakı kurulmalı, bundan sonra  ön ödemeleri tüketici yapmalı, daha sonra  tapuya tescil  edilmelidir45.   

Ön ödemeli “satış vaadi sözleşmesi” şeklinde yapılması durumunda, taraflar, “ön ödemeli satış sözleşmesi yapma”  yükümlülüğü 

altına girerler46, çünkü satış vaadi hakim görüşe göre  bir ön sözleşme olarak   kabul edilmektedir. Taşınmaz satış vaadi 

sözleşmesinin geçerli olması için TBK.m.237 hükmü gereği resmi şekilde yapılması gereklidir. Resmi şekli sağlayacak yetkili 

makam,  1512 sayılı Noterlik K. m.60 b. 3 hükmü gereği noterlerdir47.  

 Eğer ön ödemeli konut satış sözleşmesi şekle aykırı düzenlenmiş ise sözleşme, kesin geçersiz olacaktır 48. Ayrıca satıcı,  ön 

ödemeli konut satış sözleşmesinin resmi şekle uymadan yaparsa TKHK.m.77/III hükmüne göre idari para cezası söz konusu 

olacaktır.  

Sözleşmedeki bu geçersizliği satıcı, sonradan tüketici aleyhine ileri süremez, bunu tüketici ileri sürebilir. Burada tüketici lehine 

tek taraflı hükümsüzlük görüşü uygulanmalıdır49.Ancak geçerli bir sözleşme var ise satıcı, tüketiciden ödeme yapmasını 

isteyebilir.  

2. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinde Tüketiciyi Bilgilendirme  

 Taraflardan tüketicinin ön ödemeli konut satış sözleşmesinde sözleşmenin şartları hakkında bilgi edinmesi için satıcının 

bilgilendirme yükümlülüğü getirilmiştir.  Bilgilendirme yükümlülüğünün getirilmesinin sebebi, tüketicinin bağımsız, akılcı ve  

doğru kararı verebilmesi için gerekli olan doğru bilgilerin tüketiciye verilmesidir. 6502 sayılı TKHK.m.1 hükmü kapsamında 

tüketiciyi arzu edilen şekilde bilgilendirmek gereklidir50. Ön ödemeli konut satış sözleşmesinin zorunlu içeriği tüketicinin 

ödemeyi peşin veya taksitle ödemesine göre değişmektedir. Ön ödemeli konut satış sözleşmesinde zorunlu içeriğinin sözleşmede 

yer almaması halinde sözleşmenin geçerliliği etkilenmez, çünkü TKHK.m.4/I hükmüne göre sözleşmede yer alması gereken 

unsurların bulunmaması halinde  bu eksikliğin  sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyeceğini, bu eksikliği  sözleşmeyi düzenleyenin  

derhal gidereceği belirtilmiştir51.  

Ön ödemeli konut satış sözleşmesinde bulunması gerekli zorunlu unsurlar,  ÖÖKSY.m.7 hükmünde düzenlenmiştir. Bu hükme 

göre a) Satıcının adı veya unvanı, açık adresi, telefon numarası ve varsa MERSİS numarası ile diğer iletişim bilgileri, b) 

Tüketicinin adı, soyadı, açık adresi, telefon numarası ve varsa diğer iletişim bilgileri, c) Sözleşmenin düzenlendiği tarih, ç) 

Sözleşme konusu konuta ilişkin bağımsız bölümün yer aldığı ada, parsel, blok, konum, kat ve benzeri temel nitelik bilgileri ile 

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre belirlenen bağımsız bölüm net ve brüt alanları, d)  Konutun tüm vergiler dâhil Türk 

Lirası olarak satış fiyatı, varsa teslim ve diğer masraflara ilişkin bilgi, e)  Konutun tüm vergiler dâhil Türk Lirası olarak toplam 

taksitli satış fiyatı; varsa teslim ve diğer masraflara ilişkin bilgi, f)  Faiz miktarı ve faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede 

belirlenen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faiz oranı,g) Tüketicinin temerrüde düşmesinin hukuki 

sonuçları, ğ) Ön ödeme tutarı, h) Ödeme planı ve ödemelerin yapılacağı banka ve hesap bilgileri, ı) Cayma hakkının kullanılma 

şartları, süresi ve usulüne ilişkin bilgiler ,i) Sözleşmeden dönme hakkının kullanılma şartları, süresi, usulü ile tazminata ilişkin 

bilgiler, j) Cayma ve sözleşmeden dönme bildirimlerinin yapılacağı açık adres bilgileri, k) Verilen teminata ilişkin bilgiler, l) 

Konutun teslim tarihi ve şekli, m) Yapı ruhsatının alınış tarihi, n) Konutun ortak giderlerine ilişkin bilgiler, o) Tüketicilerin 

uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi ön 

ödemeli konut satış sözleşmesinde bulunması zorunludur. Bu kayıtlar, tüketiciyi korumaya ve aydınlatmayı amaçlamayan 

emredici  kayıtlardır, bu nedenle bu kayıtların  tüketici aleyhine olacak şekilde  aksine anlaşma yapılması halinde bu kayıtlar kesin 

hükümsüz sayılır52.  

 Peşin ödemede bulunulan ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde birinci fıkranın (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde yer alan 

hükümler aranmamaktadır. Böylece  tüketici, peşin ödeme halinde  konutun tüm vergiler dâhil Türk Lirası olarak toplam taksitli 

satış fiyatı; varsa teslim ve diğer masraflara ilişkin bilgi, faiz miktarı ve faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen 

 
43 ÖZ , Turgut , Konusu Taşınmaz  Olan Tüketici Sözleşmelerinde Geçerlilik ve Borca Aykırılık , 4. Tüketici Hukuku 
Kongresi ,  Sektörel Bazda Tüketici Hukuku  Uygulamaları 2014-2015 , Editörler : Av. Hakan Tokbaş /Prof. Dr. Fehim 
Üçışık, Ankara 2015 , s.143. 
44 MAKARACI , Aslı ,  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ön Ödemeli Konut Satışı , İstanbul 
2015 , s.244. 
45 AYDOĞDU , ön ödemeli , s.89. 
46 AKİPEK ÖCAL/ÖCAL , s.285. 
47 OĞZUMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR , s. 321 ; AKİPEK/AKINTÜRK/ATEŞ , s.472. 
48  OĞZUMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR , s. 303 . 
49 AYDOĞDU , ön ödemeli , s.89. 
50 KARA , s.890. 
51 SÜZEN , s.420. 
52 ÇABRİ , s.78. 
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faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faiz oranı, tüketicinin temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları, ön 

ödeme tutarı, h) Ödeme planı ve ödemelerin yapılacağı banka ve hesap bilgilerine yer verilmez. Eğer tüketici konut satış bedelini 

peşin öderse ön ödeme tutarı ödemez, zaten bu husus, sözleşmede de yoktur.  

 

3.  Tüketicinin Cayma Hakkı  

Günümüzde reklam sektörünün etkisinde birçok tüketici kalarak ön ödemeli konut satış sözleşmelerini pek düşünmeden 

yapmaktadır. Bu nedenle sözleşme metninin okunarak ve iyice değerlendirilerek kabul etmesinde tüketicinin yararı vardır. Eğer 

tüketici bu sözleşme koşullarını kendi bakımından ağır buluyorsa sözleşmenin kurulmasından itibaren on dört gün içinde cayarak 

sözleşmeden doğacak borçlarından kurtulabilir.  

 Tüketicinin cayma hakkı, TKHK. m.43 hükmünde düzenlenmiştir. Bu hükme göre tüketici, on dört gün içinde herhangi bir 

gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.  Bu hükümde 

on dörtlük günlük sürenin hangi tarihten başladığı belirtilmemiştir. Bu süre, ön ödemeli konut satış sözleşmesinin kurulmasından 

itibaren işlemelidir53. Tüketicinin cayma hakkını uzun süre kullanmamış olması ve sonradan kullanmasının TMK.m.2 anlamında 

hakkı kötüye kullanma sayılmaması gereklidir54. Cayma hakkının tanınması, kanımca  tüketicinin pek düşünmeden sözleşme 

kurduğunu fark etmesi halinde sözleşmeyle bağlı olmaktan kurtulma imkânı verdiği için  tüketiciye cayma hakkı tanınması 

tüketicinin korunması için isabetlidir55.    

Tüketicinin cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimi bu süre içinde satıcıya yöneltilmesi yeterlidir. Satıcı, cayma hakkı 

konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Eğer tüketici gerektiği gibi bilgilendirilmediği takdirde 

hakkının varlığından haberdar olmayacaktır. Bu nedenle cayma hakkıyla ilgili bilgi vermede ispat yükünü satıcı üzerinde kalması 

kanımızca isabetli olmuştur56.  

  Tüketici cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimi satıcıya noterlikler aracılığıyla yöneltmesi gerekir (ÖÖKSY.m.8/II). 

TKHK.’da olmayan bir şekil zorunluluğunun Yönetmelik ile getirilmesinin isabetli olmadığı açıkça bellidir 57.   

  Eğer konut bedelinin bir kısmı bağlı kredi ile karşılanacaksa tüketicinin cayma hakkıyla ilgili bildirimi konut finansmanı 

kuruluşuna satıcı bildirmelidir. Tüketici sözleşmeden doğan borcunu öderken kredi almış olabilir (ÖÖKSY.m.8/III). 

Taşınmazın kısmen veya tamamen bağlı krediyle alınması durumunda bağlı kredi sözleşmesi,  ön ödemeli konut satış 

sözleşmesinin kurulduğu tarihte hüküm doğurmak üzere cayma hakkı süresi sonunda yürürlüğe girecektir. Bu durumda konut 

finansmanı kuruluşu, cayma hakkı süresi içinde tüketiciden faiz, komisyon, yasal yükümlülük ve benzeri isimler altında hiçbir  

masraf talep etmesi engellenmiştir ( TKHK.m.43/II). Böylece ön ödemeli konut satış sözleşmesinde bağlı kredi söz konusu ise 

peşin ödeme yasağı vardır. Konut eğer gerektiği gibi ifa edilmemiş ise tüketici satıcıya karşı hakları olduğu gibi konut finansmanı 

kuruluşuna karşı da ödemelerini azaltabilir. Bağlı kredi sözleşmesi tüketiciye tanınan cayma süresinden sonra geçerlilik 

kazanacaktır58.   

Tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda her iki tarafın karşılıklı iade borcu doğmaktadır. Satıcının tüketiciden aldığı 

bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye iade etmesi ve tüketicinin de satıcıdan aldığı edinimleri iade 

etmesi gerekir. Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren tüketicinin 10 

gün içinde edinimlerini iade etmesi gereklidir ( TKHK.m.43/II).  Taşınmaz için bina tamamlama sigortası yaptırılmış ise, sigorta 

teminatı, kurulduğu tarihten itibaren hüküm doğurmak üzere cayma hakkı süresi sonunda yürürlüğe girecektir ( 

ÖÖKSY.m.8/IV). 

Tapuda tüketici lehine bir kat irtifak hakkı kurulması halinde tüketicinin cayma bildirimini satıcıya noter aracılığıyla satıcıya 

bildirmesi halinde sözleşme geriye dönük ortadan kalkacaktır ve tapudaki tescil, yolsuz tescil haline gelecektir59.Tapu kaydının 

satıcı adına düzeltilmesi gerekir. Bu husus maddi bakımdan sıkıntı yaratabileceğinden tapu harçlarıyla ilgili düzenleme yapılması 

önerilmiştir60.  

 

H. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinde Tarafların Borçları  

 1.  Satıcının Borçları  

 
53 ASLAN , s.460. 
54 ZEVKLİLER/ÇAĞLAR , s.292. 
55 CEYLAN , Ebru ,6502 Sayılı  Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Getirdiği Düzenlemeler ,İstanbul 2015 , s. 
64. 
56 CEYLAN , 6502 , s.64.  
57 ATAMER , s.239. 
58 AYDOĞDU , Murat , Tüketici Hukuku Dersleri , Ankara 2015 , s.276. 
59 ATAMER , s.240. 
60 ATAMER , s.241. 
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Ön ödemeli konut satış sözleşmesinde satıcının de satıcının  sözleşme kurulmandan önce tüketiciye bilgi verme borcu, konutu 

teslim etme, Bakanlığın belirlediği belirli büyüklükteki projelerde teminat sağlama borcu ve proje değişikliği durumdaki 

borçlarıdır.  Satıcı tüketiciye karşı bu borçları dışında ayıptan ve zapttan sorumludur. Satıcı tüketiciye karşı tüketiciden peşin 

ödeme alma yasağı ve tüketiciyi borç altına sokan belge alma yasağına uymalıdır.  

 

a. Sözleşme Öncesi Tüketiciye Bilgi Verme Borcu 

Ön bilgilendirme formu ile tüketiciye sözleşme öncesi gerekli bilgileri satıcı vermekle yükümlüdür. Ön bilgilendirme formunda 

bulunması gereken unsurlar ,ÖÖKSY.’de  daha önce açıkladığımız gibi belirtilmiştir.  

 

b. Konutun Mülkiyetini Devretme Borcu  

TKHK.m.44 hükmünde satıcının konutun satışında devir veya teslim süresinin sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı 

geçemeyeceği düzenlenmiştir. Bu hükümle piyasa şartlarında bazı durumlarda  tüketiciye kat mülkiyeti tapusu verilmese bile 

konutu teslim edildiğinden  bu durumlara karşı kanımızca bir düzenleme getirilmesi isabetli olmuştur. Bu şekilde tüketicinin 

uzun yıllar ödeme yapmasına rağmen bir edim elde etmemesine karşı devir veya teslimde bir süre konulması isabetli olmuştur61.  

Bu hükümde  “teslimden” söz edilmiş olmasının kanımızca hatalıdır, çünkü burada söylenmesi gereken teslim değil zilyetliğin 

devridir. Ön ödemeli konut satışı bakımından “devir” ise noter satış vaadi sözleşmesi ile doğan borcun ifası amacıyla kat 

mülkiyeti/kat irtifakı tapusunun tüketiciye geçirilmesi ile yapılacaktır. Satıcının tek başına kat mülkiyeti/irtifakı tapusunu 

tüketiciye devretmesi sözleşmeden doğan borcunu tam olarak ifa ettiği anlamına gelmemektedir, satıcı aynı zamanda konutun 

imalini tamamlamalıdır ve konutun zilyetliği tüketiciye devredilmelidir. Satıcının konut amaçlı taşınmazın zilyetliğini devrettiği 

ancak kat mülkiyeti/irtifakı tapusuna tüketiciye devretmediği hallerde de satıcı yine borcunu ifa etmiş olmamaktadır zilyetlik 

devrinin yanında satıcı mutlaka tapu devrini de yapması şarttır62. Ayrıca TKHK.m.44 hükmünde ve ÖÖKSY.m.10/I hükmünde 

de  “devir veya teslim “ yerine “devir ve teslim” ifadelerinin kullanılması gerektiği isabetli olarak belirtilmiştir63.  

Konut teslimi,  kural olarak sözleşme tarihinden itibaren en geç otuz altı ay içinde yapılmalıdır. Bu hüküm emredici bir 

hükümdür64. Tüketiciyle 36 ayı aşan vade kararlaştırılmışsa, bu vade Kanunun emredici hükmüne aykırı olduğundan geçersizdir.  

Taraflar arasında adi yazılı yapılmış bir sözleşmeden sonra noterde veya tapu sicilinde resmi şekilde sözleşme yapılması halinde 

sürenin başlangıç tarihi resmi senetten daha önce sözleşme kurulduğunu ileri süren ve ispat eden tüketicinin 36 aylık sürenin de 

bu tarihten itibaren başladığını ileri sürebileceği kanımızca isabetli olarak ileri sürülmüştür65. 

Sözleşmede geç teslim edilmesi durumunda cezai şart olarak aylık maktu bir miktarın ödenmesi kararlaştırılabilir66. Böylece 

tüketicinin konuta belirli bir sürede kavuşması sağlanmıştır67. Bu hükme uymayan satıcı için idari para cezası uygulanır 

(TKHK.m.44/IV).  

Satıcı kat mülkiyetine konu konutun tüketici adına tescil edilmesi veya kat irtifakına konu konutun tüketici adına tapu siciline 

tescil edilmesiyle birlikte konutun oturmaya elverişli bir şekilde zilyetliğinin devri durumlarında konutun tüketiciye devir veya 

teslim edilmiş sayılacağı ÖÖKSY.m.10/II hükmünde düzenlenmiştir. Böylece satıcının tüketiciye kat mülkiyeti tapusunu 

vermesi gereklidir.  

  Satıcı konutu teslim etmede temerrüde düşmesi halinde tüketici,  TBK.m.117, 125 hükümlerinde düzenlenen haklarını 

ileri sürebilecektir68.  

c. Teminat Gösterme Borcu  

  Satıcının teminat gösterme borcu doğrudan kanundan doğan bir borçtur, dolayısıyla tarafların anlaşarak bu borcu 

ortadan kaldırmaları mümkün değildir. Bu borcun getirilmesinin sebebi tüketicinin çeşitli ihtimaller karşısında zarara uğramasını 

engellemektir69.  Tüketicilerin yaptığı ödemeler teminat ile garanti altına alınmaktadır70.  

 
61 CEYLAN , 6502 , s.65; CEYLAN , Ebru ,  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ‘un Getirdiği   Önemli 
Yenilikler ve Değişiklikler  , İstanbul Barosu Mart- Nisan Sayısı , C.89 ,2015/2,s.119. 
62 ÖZMEN  / VARDAR HAMAMCIOĞLU, s.51. 
63 ÖZMEN/VARDAR HAMAMCIOĞLU , s.52. 
64 ÖZ , s.152. 
65 ÖZ , s.153. 
66 KARA , s.902; SÜZEN ,s.435. 
67 KARA , s.900;  ZEVKLİLER/ÇAĞLAR, s.293, SÜZEN , s.493. 
68 SÜZEN ,s.434. 
69 TEKELİOĞLU , Numan ,  Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinde Satıcının Teminat Sağlama Zorunluluğu,  Ankara 
Hukuk Fakültesi Dergisi , C. 67 S.1, 2018 , s. 84. 
70 TEKELİOĞLU , s.87; ASLAN , s.458. 
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Satıcının teminat gösterme borcu, TKHK.m.42 hükmünde düzenlenmiştir. Bu hükmün birinci fıkrasına göre satıcı, ön ödemeli 

konut satış sözleşmesinde konut satışına başlamadan önce; kapsamı, koşulları ve uygulama esasları Hazine Müsteşarlığı’nca 

belirlenen bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen diğer teminat ve şartları sağlaması zorunludur. 

Satıcının bu yükümlülüğü, Bakanlıkça projedeki konut adedi ya da projenin toplam bedeli kriterine göre belirlenecek büyüklüğün 

üzerindeki projeler içindir. Bu hükümde kanımızca uygulamada ortaya çıkan satıcıların kampanyalar düzenleyerek tüketicilerden 

aldıkları bedellere rağmen yapıyı  tamamlamadan  iflas etmeleri  veya edimi yerine getirme getirmemeleri  ile ilgili sorunlara karşı  

koruma sağlanmıştır71.  

 

 aa. Teminat Türleri  

 aaa. Bina Tamamlama Sigortası  

Konut adedi otuz ve üzerinde  ise satıcının  bina tamamlama sigortası, banka teminat mektubu, hak ediş sistemi , bağlı kredi ile 

teminatı sağlayacağı  belirtilmiştir.  Bu teminatlar dışında  tüketicinin  tüm ödemelerini garanti altına alınacak başka bir yöntem 

öngörülmesi durumunda, bu yöntem Bakanlık tarafından  uygun görülürse  teminat olarak kabul edilebilir. Bina tamamlama 

sigortasının kapsamı, koşulları ve uygulama esasları Hazine Müsteşarlığınca belirlenir. Kanımca satıcının teminat gösterme borcu 

altına girmesi tüketicinin korunması için isabetli olmuştur, ancak katıldığımız görüşte belirtildiği gibi72 bina tamamlama sigortası 

yaptırmanın projedeki konut sayısının   otuz ve üzerinde sayısına bağlanmış olması  otuzdan daha az konut  olan projelerde 

tüketiciyi korumasız bırakmaktadır ve  bu kriteri satıcılar istismar ederek  tek bir projeyi birden çok  proje gibi gösterebilirler.  

 Teminat sağlama borcunu satıcının ne zaman yerine getireceği konusunda TKHK.m.44 hükmünde “ konut satışına başlamadan 

önce “  ifadesi bulunmaktadır.  Ülkemizde tapu sicili uygulaması taşınmaz satışlarının sözleşme ve devir işlemlerinin birlikte 

yapılması şeklinde olduğundan sözleşme yapıldıktan sonra bir süre bekleyip ödemelerin tamamlanmasından sonra devir 

yapılması mümkün değildir. Bundan dolayı teminat sağlamanın devirden önce başlaması gerekecektir.  Ön ödemeli konut satış 

sözleşmesinde satıcının taşınmazın mülkiyetini tapuda tüketici adına tescil edip daha sonra tüketicinin bedeli ödemeye başlaması 

ön ödemeli konut satışına uymadığından KMK. m.1/II hükmü gereği bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere 

yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri 

tarafından kat irtifakı kurulabilir 73. 

Hazine Müsteşarlığı,  16.03.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Bina Tamamlama Sigortası Genel Şartlarını” belirlemiştir.  

Bina tamamlama sigortası konu itibariyle üç durumda sınırlanmıştır: a. Satıcının iflas etmesi, b. Satıcının gerçek kişi olması 

durumunda mirasçıların mirası reddetmesi şartıyla ölümü veya c. A.3 ‘de “Ek Sözleşme ile Teminat Altına Alınabilecek Haller 

ve Kıymetler” 74 ve A.4’de “Teminat Dışı Kalan Haller” 75  maddelerinde belirtilen haller dışında, satıcının sözleşmede taahhüt 

edilen teslim tarihini müteakip 12 ay içinde konutu veya devre tatili tamamlayamaması hallerinde, teminat hesabında belirtilen 

tüketicilere, bu genel şartlara ve poliçe özel şartlarına göre sigorta teminatı sağlayacağı belirtilmiştir.  Sigortacıya başvurulması 

 
71 CEYLAN , 6502 , s. 62. 
72 TEKELİOĞLU , s.88. 
73 ÖZMEN /VARDAR HAMAMCIOĞLU, s.33. 
74 1. Sözleşmenin kat karşılığı yapılması halinde arsa sahibine ait menfaatler,2. Proje kapsamında yer alan dükkan, ofis vb. ticari 
nitelikteki taşınmazlar,3. Bunlarla sınırlı olmamak üzere, deprem, yanardağ püskürmesi, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım, 
sel ve su baskını gibi doğal afetler nedeni ile projenin tamamlanamaması,4. Bağlı kredi ile alınan taşınmazlar için kredi verenin 
veya konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu ek sözleşmeyle sigorta kapsamına dahil edilebilir. 
75 1) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden 
meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar, radyo-aktivite bulaşmaları veya kirlenme,2) Herhangi nükleer kuruluş, nükleer reaktör 
veya bunların birleşik veya tamamlayıcı nükleer parçalarının radyoaktif, zehirleyici, patlayıcı veya diğer tehlikeli ya da kirletici 
özelliklerinden meydana gelen zararlar,3) Atomik veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme yahut diğer benzer tepkime veya 
radyoaktif güç ya da madde kullanılan herhangi bir silah ya da cihazdan kaynaklanan zararlar,4) Herhangi bir sınai, ticari, zirai, 
tıbbi, fennîveya sair barışçıl maksatlarla hazırlanan, taşınan, depolanan ya da kullanılanlar haricindeki radyoaktif izotoplardan 
kaynaklanan zararlar,5) Her türlü kimyasal, biyolojik, biyo-kimyasal ya da elektromanyetik silahtan kaynaklanan zararlar,6) 
Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (Savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, 
isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar,7) 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek 
ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya 
kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar,8) Satıcının mevzuata ve projeye aykırı 
işlemlerinden kaynaklanmaması şartıyla kamu otoritesi tarafından projede yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen 
zararlar. Bu takdirde, projenin yeni mevzuata uygun hale getirilmesine kadar geçen süre, sözleşmede taahhüt edilen teslim 
süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.9) Tüketicinin sözleşmeden cayması veya dönmesi,10) B.3. maddesine aykırı olarak 
tüketicinin taşınmazı devir veya teslim almaktan kaçınması,11) Dolaylı zararlar ile sözleşmede kararlaştırılmış ise cezai şart,12) 
Taşınmazın iç kısmında kullanılan fayans, musluk, yer döşemesi, kapı kolu, mutfak dolabı gibi oturmaya elverişliliği 
engellemeyen kıymetlerin projede taahhüt edilen nitelikte olmaması. 
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için teslim tarihi üzerinden 12 ay geçmiş olması gereklidir. Bu nedenle TKHK.m.44/I hükmündeki devir ve teslim süresi olarak 

düzenlenen 36 ayının bir anlamı kalmamaktadır.  

 Genel şartlarda sigortacının asıl yükümlülüğü poliçede belirtilen tazminatı ödemektir, binanın tamamlanarak 

tüketicilere teslim edilmesi tamamen sigortacının tercihine bırakılmıştır (Genel Şartlar  B6/5). Bu durumda, yeni teslim tarihi 

yüklenicinin belirlenmesinden itibaren makul süreyi ve her halde 24 ayı geçemez (Genel şartlar m.B6/6). Tüketiciye konutun 

tamamlanarak teslim edilmesi asıl yükümlülük olması kanımızca daha isabetli olurdu76. Binanın tamamlatılmasına karar verilmesi 

halinde, satıcı, projenin devam ettirilmesine engel olacak davranışlardan kaçınmak zorundadır (Genel şartlar m.B6/son). 

Sigortacı bu sigorta sözleşmesi çerçevesinde üstlendiği yükümlülük uyarınca, riziko gerçekleştiğinde, tüketicilerce yapılan 

ödemeleri, anaparası teminat senedinde yer alan azami tutarı aşmamak üzere yasal faizi ile birlikte geri ödemelidir (Genel şartlar 

m.B6/2). Sigortacının, sigorta döneminde ödeyeceği tazminat tutarı, poliçede belirtilen azami teminat limiti ile sınırlıdır (Genel 

şartlar m.B6/1). 

 Sigortacı , projede belirtilen taşınmaz sayısından daha fazla satış yapılmış olması halinde, teminat hesabında yer alan tüketicilere 

ifa edince borcundan kurtulur (Genel şartlar m.B6/3). 

Sigortacı sigorta tazminatını, tüketici tarafından taşınmaza ilişkin hakların Yönetmelikte öngörülen sözleşmenin kuruluş şekline 

uygun olarak sigortacıya devredilmesi şartıyla nakden ödeyebilir (Genel şartlar m.B6/4). 

Sigortacı projeyi tamamlayacak müteahhidin seçilmesinde gerekli özeni göstermekle yükümlüdür (Genel şartlar m.B6/7). 

Riziko, satıcının taşınmazı sözleşmede taahhüt edilen teslim tarihini müteakip 12 ay içinde tamamlayamaması nedeniyle 

gerçekleşmişse veya A.3 maddesinde belirtilen hallerden biri meydana gelmişse, sigortacı projenin tamamlanmasında aynı 

satıcı/müteahhit ile anlaşabileceği düzenlenmiştir. Bu durumda sigortacıya tüketicilerle sözleşme yapan ve süresince taşınmazı 

teslim edemeyen satıcı ile projenin tamamlanması için anlaşma imkânı tanınmıştır. Bu durum kanımızca tüketiciler için sakıncalar 

doğurabilir, çünkü tüketicinin sigortacıya başvurması için 12 ay geçmiş olması gereklidir, ardından 24 aylık proje tamamlama 

süresi de eklendiğinde taşınmazın teslim süresi 36+12+24=72 aya uzadığı için  tüketicilerin aleyhinedir77.  

bbb.Banka Teminat Mektubu 

Banka teminat mektubu, ÖÖKSY.m.14 hükmünde düzenlenmiştir. Bu hükmün birinci fıkrasında banka teminat mektubu 

tanımlanmıştır. Bu hükme göre banka teminat mektubu, satıcının tüketiciye karşı ön ödemeli konut satışına ilişkin konutun 

teslimiyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, tüketicinin ödediği bedeli, ilk talebinde ona derhal ödemeyi kabul 

ve taahhüt ettiğine dair banka tarafından verilen kesin ve süresiz mektuptur. Böylece, satıcı  konutun teslimiyle ilgili  

yükümlülüklerini yerine getirmezse tüketiciler, kendilerine verilmiş olan banka teminat mektubunu bankadan tazmin edebilirler 

. 

  Banka teminat mektubunda  garanti veren banka , garanti alan tüketici ve lehine garanti verilen ise satıcıdır. Tüketici ile satıcı 

arasında ön ödemeli konut satış sözleşmesi ,banka ile tüketici arasında  yapılan banka teminat sözleşmesi gereğince  satıcının ön 

ödemeli konut satış sözleşmesinden doğan devir ve teslim borcunu ifa edeceğini garanti eden  teminat ilişkisi vardır.  Bankanın 

yükümlülüğü riziko gerçekleştiğinde  teminat mektubunda  yer alan miktarın  ödenmesidir78. Eğer tüketici banka teminat 

mektubundaki  miktardan  daha fazla zarar görmüşse , satıcıya başvurması gereklidir. Ancak banka teminat mektubundaki 

miktardan  tüketicinin daha az zararı olması halinde,   banka teminat mektubunun  ilk talepte ödeme kayıtlı, kesin ve süresiz 

olması zorunluluğu nedeniyle bankanın  banka teminat mektubundaki tutarı ödemesi kanımızca gereklidir.  

ccc.Hak Ediş Sistemi 

Hak ediş sistemi , ÖÖKSY.m.15 hükmünde  düzenlenmiştir. Hak ediş sisteminde tüketici, ödemeleri sözleşmede belirtilen bir 

bankada satıcı adına açılacak bir hesaba yatırmakla yükümlüdür. Bu hesapta toplanan tüketici ödemeleri konutun devir veya 

teslimine kadar bloke altında olup, yalnızca hak ediş karşılığında serbest bırakılabilir.  Bu sistemde yüklenicinin inşaatı 

tamamladığı oranda bunun karşılığı olan ödemeleri iş sahibinden alması söz konusudur79.  

 Bu sistemde konutun tamamlanma oranına göre belirlenmesi esastır. Burada ödemeler, doğrudan bankaya yapmış olması ve 

bankaların sorumluluğu altında inşaatın ilerleme seviyesi oranında şirkete aktarılmaktadır. Bu şekilde yapılacak ödemelerde 

tüketicinin rızası aranmamaktadır. Bu işlemlerle ilgili olarak banka, tüketiciden komisyon ve benzeri isim altında herhangi bir 

bedel talep edemez.  

Satıcı, tüketiciye karşı  konutun teslimi ile  yer alan yükümlülüklerini yerine getirmezse, hesap üzerindeki haklarını kaybeder. Bu 

durumda, tüketicinin yapmış olduğu ödemelerin hak ediş usulüne göre satıcıya ödenmemiş kısmı banka tarafından tüketiciye 

iade edilir. Tüketicinin o ana kadar yapmış olduğu ödemelerin satıcıya ödenen kısmı üzerinde ise tüketicinin hakları saklıdır . Bu 

 
76 Aynı kanaatte TEKELİOĞLU , s.91. 
77 ÖZMEN/VARDAR HAMAMCIOĞLU , s.64. 
78 TEKELİOĞLU, s. 92, 93. 
79 TEKELİOĞLU , s.94. 
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hükmün banka, hak edişlerin kontrolünün sağlanması amacıyla yapı denetim, müşavirlik veya danışmanlık firmalarından da 

hizmet alabilir. 

ddd.Bağlı Kredi ile Teminat 

Bağlı kredi ile teminat, ÖÖKSY. m. 16 hükmünde düzenlenmiştir.  Bu hükmünde ön ödemeli konut satışının bağlı kredi ile 

yapılması halinde, kullandırılan kredi tutarında teminat sağlanmış olur. Ancak, satıcı kullanılan bağlı kredi tutarının üzerinde 

kalan tutarı, ayrıca teminat altına almak zorundadır. 

Bağlı kredi  sözleşmesi  konut finansmanı kredisinin  belirli bir konut için  satın alınması durumunda bir sözleşmenin finansmanı 

için verildiği ve bu iki sözleşmenin  objektif olarak ekonomik birlik  oluşturduğu sözleşmedir ( TKHK.m.35/I). Böylece bağlı 

kredinin varlığı için  konut satış sözleşmesi ile konut finansmanı  sözleşmesinin objektif  açıdan ekonomik birlik oluşturması 

gerekir.  Ekonomik birlik TKHK.m.30/II hükmünde düzenlenmiştir.  Bu hükme göre satıcı veya sağlayıcının tüketici için krediyi 

finanse ettiği durumda, üçüncü bir  tarafça finanse edilmesi halinde kredi verenin kredi sözleşmesinin imzalanması veya 

hazırlanması ile ilgili olarak satıcı veya sağlayıcının hizmetlerinden yararlandığı  durumda, belirli bir mal veya hizmetin 

verilmesinin kredi sözleşmesinde  açıkça belirtildiği  durumda söz konusu olabilir. Bu durumlardan en az birinin varlığı 

“ekonomik birliğin” kabulü için  gereklidir.  

Konut finansmanı kuruluşunun tüketiciye karşı sorumluluğu bazı durumlarda söz konusudur. Konut finansmanı kuruluşu, 

konutun hiç ya da gereği gibi teslim edilmemesi nedeniyle tüketicinin ayıplı malda sorumluluğu nedeniyle doğan seçimlik 

haklarından birini kullanması hâlinde, satıcı ile beraber müteselsilen sorumludur. Konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu; 

konutun teslim edilmemesi durumunda konut satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen konut teslim 

tarihinden, konutun teslim edilmesi durumunda konutun teslim edildiği tarihten itibaren, kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak 

üzere bir yıl süreyle sınırlıdır.  

 eee. Teminatların İflas Masasına Dahil Olmaması ve Haczedilmemesi  

Bina tamamlama sigortası kapsamında sağlanan tazminat, teminat ve benzeri güvenceler iflas veya tasfiye masasına dâhil 

edilemez, haczolunamaz, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz ( TKHK.m.42/I). Bu hükmün amacı tüketicinin 

ödemelerinin güvence altına alınmasıdır. Bu hükümde sadece bina tamamlama sigortasından söz edilmektedir.  Böylece 

sigortanın getireceği güvence münhasıran konut satın alan tüketiciye tahsisi garantiye almıştır80. Kanımızca bina tamamlama 

sigortası dışındaki diğer teminatlar için de bu hükmün geçerli olması tüketicinin korunması için isabetli olacaktır81. 

  ç. Proje Değişikliği Durumunda Satıcının Tüketiciye Bildirme Borcu  

 Ön ödemeli konut satış sözleşmesinde konutun yer aldığı projede sonradan değişiklik  yapılabilir. Kural olarak tüketici proje 

değişikliğini kabul etmek zorunda değildir, isterse dönme hakkını kullanabilir. Bu durumda ,bu değişikliğin tüketiciye yazılı olarak 

veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi zorunludur. Tüketici yapılan proje değişikliğini kabul etmeyerek bir ay içinde hiçbir 

bedel ödemeksizin sözleşmeden dönebilir.  

Kanımca proje değişikliği durumunda tüketiciye ön ödemeli konut satış sözleşmesinden dönme hakkı tanınması tüketici lehine 

olduğu için isabetlidir, çünkü tüketici istediği proje dışındaki projeye zorlanamaz. Proje değişikliği,  yasal zorunluluktan veya 

mücbir sebepten ise satıcı,  tüketiciden vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masrafları ve bedelin %2 sine kadar 

kesinti yapabilir düzenlemesi ÖÖKSY.’de vardı.  11 Mart 2017 tarihinde ÖÖKSY. ‘de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

ile bu düzenleme şu şekilde değiştirilmiştir: ÖÖKSY.m.9/III hükmünde belirtilen masraf ve tazminat tutarını dikkate alarak 

kesinti yapabileceği belirtilmiştir. ÖÖKSY.’de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik m.9 /III hükmü de  şu şekilde 

değiştirilmiştir: Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, 

harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme tarihinden itibaren ilk 3 ay için sözleşme bedelinin %2sine, 

3 ila 6 ay arası için %4’üne , 6 ila 12 ay arası için %6 ‘sına ve 12 ila 24 ay arası için de %8’ine  kadar tazminatın ödenmes ini 

isteyebilir. 

 

2. Tüketicinin Borçları  

a. Konut Bedelini Teslim Almadan Önce Peşin Veya Taksitle Ödemek Borcu   

Tüketicinin ön ödemeli konut satış sözleşmesinden doğan asli borcu,  konut bedelini teslim almadan önce peşin veya taksitle 

ödemesidir82.  Tüketicinin ödeyeceği konut bedelinin taksit tutarlarının birbirine eşit olması veya vadeler arasında sürelerin aynı 

olması  şart  değildir. 

Tüketicinin bedel ödeme borcu bu sözleşmede klasik taşınmaz satışından farklı olarak  konutun devir ve tesliminden önce  

muaccel olmaktadır.  6502 sayılı TKHK. ‘da tüketicinin  satış bedelini ödemede  temerrüde düşmesi ile ilgili  özel bir düzenleme 

 
80 CEYLAN ,  6502 , s.63.  
81 Aynı kanaatte TEKELİOĞLU , s.98. 
82 SÜZEN , s.444. 
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yapılmadığından genel hükümler uygulanmalıdır. Tüketicinin taksitlerden birini  ödememesi veya geç ödemesi halinde  satıcının 

kalan  bütün  taksitleri satıcı tüketiciden isteyemez.  

TBK.m.264-273 arasında düzenlenen  ön ödemeli taksitle satış sözleşmesinde  de muacceliyet kayıtları bakımından  bir 

düzenleme yoktur.6502 sayılı TKHK.m.19 hükmünde taksitli satışlarda temerrütle ilgili  hükümde bir düzenleme bulunmaktadır.  

b.Tüketicinin Sözleşmeden Dönmesi Halinde Tazminat Ödeme Borcu   

 TKHK.m.45/I hükmünde tüketicinin konut devir veya teslim edilene kadar herhangi bir gerekçe göstermeden ön ödemeli 

konut satış sözleşmesinden dönebileceği düzenlenmişti.  Ancak bu hüküm, 02.01.2017 tarihli KHK-684 /m.8 gereği83  

sözleşmenin tarihinden itibaren yirmi dört aya kadar dönebileceği şeklinde değiştirilmiştir. Böylece tüketicinin dönme hakkı 

süreye bağlanmıştır. Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik m.2 ‘ye göre 

tüketicinin dönme hakkı tüketicinin cayma hakkı saklı kalmak kaydıyla tüketiciye dönme hakkı  tanınmıştır. 

Tüketici, ön ödemeli konut satış  sözleşmesinden dönme bildirimini satıcıya noterlikler aracılığıyla yöneltmesi yeterlidir.   Konut 

bedelinin  bir kısmının  bağlı krediyle  karşılanması halinde  tüketicinin  sözleşmeden dönme hakkını kullandığına ilişkin bilginin 

satıcı tarafından  ilgili konut finansmanı kuruluşuna derhal bildirilmesi gerekir ( ÖÖKSY.m.9/II).  

Tüketicinin  ön ödemeli konut satış sözleşmesinde sınırlı  tazminat borcu doğuran dönme hakkı  ve tazminatsız dönme hakkının 

hangi durumlarda olduğu TKHK.m.45 ve ÖÖKSY. m.9 hükmünde düzenlenmiştir.   

aaa. Tüketicinin Sınırlı Tazminat Borcu Doğuran Dönme Hakkı  

TKHK.m.45/I c.2 hükmüne göre tüketicinin ön ödemeli konut satış sözleşmesinden dönmesi halinde konut satışı nedeniyle 

oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme bedelinin %2 sine kadar tazminatın 

ödenmesini satıcı isteme hakkına sahipti. Ancak bu hüküm, 02.01.2017 tarihli KHK-684 /m.8 gereği tüketicinin sözleşmeden 

dönmesi halinde konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan 

masraflar ile sözleşme tarihinden itibaren ilk üç ay için sözleşme bedelinin yüzde ikisine, üç ila altı ay arası için yüzde dördüne, 

altı ila oniki ay arası için yüzde altısına ve on iki ila yirmi dört ay arası için de yüzde sekizine kadar tazminatın ödenmesini satıcı 

isteyebilir şeklinde değiştirilmiştir.  Kanımızca bu değişiklik tazminat miktarlarını arttırdığı için kanımca tüketici aleyhinedir.  

bbb. Tüketicinin  Tazminatsız Dönme  Hakkı  

Bir konut birden fazla tüketiciye satılırsa, tüketici sözleşmeden dönme hakkını devir veya teslime kadar vergi, harç, masraf ve 

benzeri adlar altında herhangi bir bedel ödemeden kullanabilir (Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen ÖÖKSY. m.9/V). 02.01.2017 tarihli KHK-684 /m.8 gereği değiştirildikten sonra 

TKHK.m.45/II hükmünde  şu dört özel durumda tüketicinin satıcıya hiçbir ödeme yapmayacağı düzenlenmiştir:  

-  Satıcının yükümlülüklerini hiç veya  gereği gibi  yerine getirmemesi durumunda 

- Tüketicinin  ölmesi nedeniyle ön ödemeleri ödeyemeyecek  duruma düşmesi84 

- Tüketicinin   kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun olması nedeniyle ön ödemeleri ödeyemeyecek  duruma 

düşmesi85 

- Tüketicinin ön ödemeli konut sözleşmesi yerine  olağan koşullarla yapılacak taksitle satış sözleşmesinin konulmasına 

ilişkin önerisinin satıcı tarafından kabul edilmemesi durumunda86 

11 Mart 2017 tarihinde ÖÖKSY. ‘de Değişiklik Yapılmasına Dair   Yönetmelik ile ÖÖKSY m.9 /IV hükmü  değiştirilmiştir.  

  ccc.  Sözleşmeden Dönme Sonuçları  

02.01.2017 tarihli KHK-684 /m.8 gereği değiştirildikten sonra TKHK.m.45/III hükmüne göre tüketicinin sözleşmeden 

dönmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin 

satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç  yüz seksen   içinde tüketiciye geri verilir. Değişiklikten önce süre  doksan gün idi. Böylece 

satıcının tüketiciye geri vereceği  belgeleri verme süresi  uzatılmıştır. Kanımca tüketicinin iadeyi almada  daha çok bekleyeceği 

için  aleyhine bir durumdur. Konut bedelinin bir kısmının bağlı kredi ile karşılanması durumunda, tüketicinin ödediği satış bedeli, 

satıcı tarafından dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç  yüz seksen gün içinde yalnızca (masraf ve tazminat 

tutarı düşülerek) ilgili konut finansmanı kuruluşuna iade edilir. Konut finansmanı kuruluşu söz konusu tutarı, Kanunun m.37 

 
83 Bu hüküm 01.02.2018 tarihli 7074 sayılı K.m.8 ile aynen kabul edilmiştir.  
84 ÖZ , burada ölen tüketicinin mirasçılarının  ön ödemeleri  yapacak durumda olmamasının kastedildiğini haklı olarak 
belirtmektedir. ÖZ , s.155. 
85 Tüketici eğer geçici bir ekonomik sıkıntıya düşmüşse  bu hakka sahip olmaz. ÖZ , s.155. 
86 ÖZ , bu hükmün  tüketiciye yaptığı ön ödemeli konut satış  sözleşmesinin ifası tamamlanana kadar  satıcıya yeni bir  
sözleşme yapma  teklifinde bulunduğu  ve bu teklifi kabul görmezse  dönme hakkı tanındığını , bu hükümde tek kriterin  
metinde geçen  olağan koşullarla yapılacak taksitle satış sözleşmesini önerme olduğunu belirtmektedir.  Hakim, tüketicinin 
önerdiği yeni şartların  satıcının çıkarlarına kabulü beklenemeyecek kadar  zarar  verecek olmamasına  dikkat etmelidir. ÖZ , 
s.155.  
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hükmüne uygun olarak tüketiciye derhal geri öder. 11 Mart 2017  tarihinde ÖÖKSY.‘de  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

ile ÖÖKSY m.9 /VI ve VII hükümleri  de bu yönde değiştirilmiştir. Satıcıya veya konut finansmanı kuruluşuna ödenen bedel 

ile tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgenin iade edildiği tarihten itibaren, tüketici  de on gün içinde edinimlerini iade 

edecektir. 

 

SONUÇ 

Ön ödemeli konut satış sözleşmesi satış bedeliyle ilgili ödemeleri peşin veya taksitle  öncelikle tüketicinin yerine getirdikten 

sonra konutun  devir veya teslim edileceği bir sözleşme olduğu için  tüketicinin korunmasına ihtiyaç duyulan bir sözleşmedir. 

Ön ödemeli konut satış sözleşmesinin kurulmasından önce tüketiciyi koruyan düzenlemeler, tüketiciye ön bilgilendirme formu 

verilmesi, satıcıya yapı ruhsatı alması zorunluluğu getirilmesidir. Ön ödemeli konut satış sözleşmesinin kurulması aşamasında 

tüketiciye koruyucu düzenlemeler, bu sözleşmenin şekle bağlı olması, tüketiciyi sözleşme şartları hakkında bilgilendirmesi, 

tüketiciye bu sözleşmeden cayma hakkı tanınmasıdır.  Bu sözleşmede  satıcının  borçları, sözleşme öncesi  tüketiciye bilgi verme 

borcu, konutun mülkiyetini devretme borcu, teminat gösterme borcu, proje değişikliği halinde bu değişikliğin tüketiciye yazılı 

olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi  borcudur.  Tüketicinin borçları, konut bedelini teslim almadan önce peşin veya 

taksitle ödeme borcu  tüketicinin sözleşmeden dönmesi halinde  tazminat ödeme borcudur.  

 Ön ödemeli konut satış sözleşmesinde teminat sağlama zorunluluğu tüketiciyi koruma amacını kanımızca tam olarak 

karşılamamaktadır. Satıcının teminat gösterme borcu altına girmesi tüketicinin korunması için isabetli olmuştur, ancak 

katıldığımız görüşte belirtildiği gibi87 bina tamamlama sigortası yaptırmanın projedeki konut sayısının otuz ve üzerinde sayısına 

bağlanmış olması otuzdan daha az konut  olan projelerde tüketiciyi korumasız bırakmaktadır ve  bu kriteri satıcılar istismar 

ederek  tek bir projeyi birden çok  proje gibi gösterebilirler. Genel şartlarda sigortacının asıl yükümlülüğü poliçede belirtilen 

tazminatı ödemektir, binanın tamamlanarak tüketicilere teslim edilmesi tamamen sigortacının tercihine bırakılmıştır.  Ayrıca 

Genel şartlarda sigortacıya tüketicilerle sözleşme yapan ve süresince taşınmazı teslim edemeyen satıcı ile projenin tamamlanması 

için anlaşma imkânı tanınmıştır. Bu durum kanımızca tüketiciler için sakıncalar doğurabilir, çünkü tüketicinin sigortacıya 

başvurması için 12 ay geçmiş olması gereklidir, ardından 24 aylık proje tamamlama süresi de eklendiğinde  taşınmazın teslim 

süresi 36+12+24=72 aya uzadığı için  tüketicilerin aleyhinedir. Ayrıca sadece bina tamamlama sigortası kapsamında sağlanan 

tazminat, teminat ve benzeri güvenceler iflas veya tasfiye masasına dâhil edilemez, haczolunamaz, üzerlerine ihtiyati tedbir ve 

ihtiyati haciz konulamayacağı belirtilmiştir. Diğer teminatlar için de bu hususların geçerli olmasında tüketicinin yararı vardır. 

Cayma hakkının tanınması kanımca  tüketicinin pek düşünmeden sözleşme kurduğunu fark etmesi halinde sözleşmeyle bağlı 

olmaktan kurtulma imkânı verdiği için tüketicinin korunması için isabetlidir.  

 

  

 
87 TEKELİOĞLU , s.88. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KENT MARKA İMAJINA YÖNELİK ALGILARI: GÖRDES 
İLÇESİ ÖRNEĞİ 

Esra GÜVEN1 - Bahadır AYCAN2 

 

Özet 

Kentlerin tanıtım ve kalkınma çalışmalarında kent imajı ve kent pazarlaması kavramları önemli yer tutmaktadır. Kentlerin kent 

sakinleri gözündeki algıları da kente dair mevcut imajı gösterdiği gibi gelecekte oluşacak imaja da önemli katkı sağlamaktadır. Bu 

çalışmada Gördes ilçesinin kent imajının üniversite öğrencileri tarafından belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla ilçede bulunan 

Meslek Yüksekokulu öğrencileri üzerinde bir anket çalışması uygulanmış ve elde edilen verilen değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

Araştırma sonucunda öğrencilerin kent imajına yönelik izlenim ve algılarının olumsuz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu olumsuz 

algıya sebep olarak da başta kentin sosyal ve kültürel etkinlik ve imkân yönünden zayıf kalması, halk öğrenci etkileşimlerinin 

olumlu olmaması ve kent altyapısı ve ulaşım noktasında yaşanan sıkıntılar ifade edilebilir.   

Anahtar Kelimeler : Kent Imajı, Kent Markası, Kent Pazarlaması.  

Jel Kodları  : M39, M31, M37. 

 

THE PERCEPTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS CITY BRAND IMAGE: THE CASE OF 

GORDES 

Abstract 

The concepts, city image and city marketing, are of great importance for the promotion and development of cities. The 

perception of the residents towards the city they live in contributes a lot to the current and the potential image of the city. In 

this study, the city image of Gordes is aimed to be determined by the university students. To determine this image, a 

questionnaire has been applied to the students of Gordes Vocational School, and after that the data have been analyzed. 

According to the findings, it has been seen that the city image of Gordes is, on a great scale, negative in the eyes of university 

students.  The reasons of this negative perception have been evaluated as the lack of social and cultural activities and events, 

the lack of productive and constructive communication between the local people and the students, and the problems in city 

infrastructure and transportation facilities. 

Key words: City Image, City Branding, City Marketing 

 

1. Giriş  

1970’ler ve 1980’lerin uzun resesyon dönemlerinin tetiklediği ekonomik yenilenme sadece neyin nasıl üretildiği konusunda deği l 

aynı zamanda nerede üretildiği konusunda da köklü değişmelere yol açmıştır. Bölgesel etkileri açısından yeniden yapılanma eski 

endüstriyel bölgeler ve şehirlerin temelinde mevcut olan üretimde bir azalmayla sonuçlanmıştır. Geleneksel önemlerini kaybeden 

bu kentlerin ekonomik temellerini canlandırabilmek için kurulan bölgesel ve yerel kalkınma ajanslarının gösterdiği çabaların çoğu 

iç yatırımı çekme amacına odaklanmaktadır.  

Ancak bu amaç özellikle yerel yatırım fırsatlarının kısıtlı olduğu kent ve bölgelerde yeterince etkili olamamaktadır. Bu da kentlerin 

gelirlerinin azalmasına, tüketici harcamalarının düşmesine ve küçük işletmelerin kapanmasına yol açmaktadır. Bu sorunların 

çözümü amacıyla ilgi ve yatırım çekebilmek için benzer kent ve bölgelerle rekabet etmek için çaba göstermek acil bir ihtiyaç 

olarak ortaya çıkmaktadır (Paddison, 1993). 

Bu açıdan özellikle son yıllarda şehirler kalkınmak için yeni yollar araştırmaktadırlar. Teknolojideki hızlı değişmelerden ve aynı 

zamanda da yerelden küresele doğru bir dönüşümden dolayı şehirler turist çekebilme ve turizm açısından kalkınabilmek, çalışma 

hayatı ya da kültürel zenginlik amacıyla birbirleriyle rekabete girmek zorunda kalmaktadırlar (Kotler ve Gertner 2002). Modern 

şehirler sürekli güncellenmek ve bunun için stratejiler geliştirmek ve piyasada kendi reklam ve satışlarını yapmak zorundandırlar 

(Rıza vd., 2012). Bunu yapabilmek için günümüzde kentler paydaşlarını yeni bir rekabetçi kimlik etrafında toplayabilmek ve 

mesajlarını hedef kitleye ulaştırabilmek için kent pazarlaması ve markalamasını kullanmaktadırlar (Gilboa vd., 2015).  

 

2. Literatür 

Son yıllarda dünya çapında gündeme gelmeye başlayan kent pazarlaması kavramına dair farklı tanımlamalar mevcuttur. Bu 

tanımlamalardan birinde Gilboa ve diğerleri (2015), kent pazarlamasının bir kentin dünya tüketicilerinin, turistlerinin, 

 
1  Öğr.Gör.Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, esra.guven@cbu.edu.tr  
2  Öğr.Gör., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, bahadiraycan@gmail.com 
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işletmelerinin, yatırımlarının, vasıflı çalışanların ve beyin gücü paylaşımları için rekabet avantajı sağlayabilmek için kenti geliştirme 

ve ön plana çıkarma adına yapılan pazarlama çalışmaları olduğunu ifade etmektedir. AMA (American Marketing Association) 

tarafından verilen bir diğer tanımda ise kent pazarlaması ‘kentin müşterileri ve sakinleri için bir değer ifade eden kentsel imkanları 

yaratmak, bu imkanları hedef kitleye iletmek ve bunları bir karşılıklı alışveriş döngüsüne dahil etme amaçlı pazarlama’ olarak 

tanımlanmaktadır.  

Kent pazarlaması konusunu farklı yönleriyle ele alan birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalardan birinde Richards ve Wilson 

(2004) kent imajını ve kentin potansiyel müşteriler gözündeki algısını etkileyen önemli bir faktör olan kültürel etkinlikler 

konusunu ele almıştır. Bu çalışmada kentlerde hayat geçirilen kültürel etkinlik konusunun kent imajında olumlu etkiler yarattığı 

ve bunun da kent pazarlaması için yönetime avantaj sağladığı dile getirilmektedir.  Kent pazarlamasında kültürel aktiviteler, spor 

ve eğlence etkinliklerinin kent imajı ve pazarlamasına katkıları konusunda yapılan bir diğer çalışmada Mihalis (2005) kentlerin 

ekonomik kalkınmalarında kültürel, spor ve eğlence etkinliklerin son derece önemli role sahip olduğuna işaret etmektedir. 

Çalışmada bu tür etkinliklerin kent gelişiminde ve bunun sonucu olarak da kent markası yaratmada önemli araçlar olduğuna 

vurgu yapılmaktadır. Kültürel etkinlik ve kent pazarlaması konusunu ele alan bir diğer çalışmada Ooi ve Pedersen (2010) film 

festivallerini ve kent markasına katkısını incelemiştir. Bu çalışmada film festivallerinin kentte hareketliliği sağlayan önemli 

aktiviteler olduğuna ve düzenlendiği kentin imajına büyük katkı sağladığına vurgu yapılmıştır. Bu tür festivallere medyanın 

ilgisinden de hareketle kent tanıtımı ve pazarlaması konusunda avantaj sağlanacağına dikkat çekilmektedir.  

Kawaratzis (2004) kent pazarlaması konusunda yaptığı çalışmada önceliğin kentte yaşayan insanların kent için yapılan pazarlama 

faaliyetlerinin farkında olmaları ve bu faaliyetlerin onların hayatlarına katkı sunması gerektiğine vurgu yapmıştır. Araştırmacı 

bunun sonrasında dairenin genişleyeceğini yabancı yatırımın gelmeye başlayacağını, turizmin gelişeceğini ve kültürel mirasın 

korunması çalışmalarının hız kazanabileceğini ifade etmektedir. Kent pazarlaması konusunda kentte yaşayan insanları merkeze 

alan bir diğer çalışmada Braun ve diğerleri (2013) kent sakinlerinin kent pazarlaması konusunda üç önemli rolü olduğunu ortaya 

koymuştur. Çalışmada dikkat çekilen bu rollerden ilki kent sakinlerinin karakteristik özellikleri ve davranışları yoluyla kent 

markasının ayrılmaz bir parçası olmalarıdır. Çalışmada belirtilen ikinci rolde kent sakinlerinin kentin tanıtımı ve iletişiminde 

gönüllü elçiler olduğuna dikkat çekilmektedir. Üçüncü rolde ise  kent sakinlerinin vatandaş ve seçmen olmaları ve bu yönleriyle 

de kent pazarlamasında etkili bir güç olan politik otoriteleri belirleme gücüne sahip olmalarından bahsedilmektedir.  

Kent imajı ve pazarlaması alanında yapılan bir diğer çalışmada Mujihestia (2018) kent pazarlaması konusunda kent imajının, 

kentin rakiplerinden farklılığının ve otantik yapısının tüketici algıları üzerinde ve bu özelliklerin kentin yeniden ziyaret edilmesi 

noktasında önemli bir gücü olduğu nu ifade etmektedirler.  Kenti farklılaştırmada önemi bir faktör olan bina ve yapılar üzerine 

yapılan bir çalışmada  Rıza ve diğerleri (2012) kent pazarlamasını ikonik binalar yönüyle ele almış, kentlerdeki bu tür binaların 

kent imajına katkısını değerlendirmiştir. Yapılan çalışmada ikonik mimarinin kent kimliği ve imajına olan etkisi yönüyle kent 

pazarlamasında önemli yer tuttuğuna dikkat çekilmiş ve bu yüzden de ikonik mimaride kentin karakteristik özelliklerinin 

yansıtılmasının pazarlama gücünü artıracağı vurgusu yapılmıştır. 

Bu alanda yaptıkları çalışmada Shirvani ve Luca (2019), kent imajını geliştirme sürecinin tüm paydaşların dinamik şekilde katkısını 

gerektiren kompleks bir süreç olduğuna dikkat çekmektedir. Bu açıdan da uzun dönemli bir stratejiyle bir kent markası 

yaratmanın ekonomiden, kültüre ve ordan da politika ve kent planlamasına kadar kapsamlı bir alanda hem devletin hem özel 

sektörün katkılarına ihtiyaç duyulacağına vurgu yapılmaktadır.  

Kent markası ve pazarlaması konusunda dünyanın önde gelen kentlerinden birisi olan Barcelona konusunda çalışma yapan 

Belloso (2011) Barcelona kentini bir marka haline getiren ve her yıl milyonlarca ziyaretçi çekmeyi başaran özelliklerin kentin 

kozmopolitan yapısı, yaratıcı tasarımları, inovasyonu kültürel dokusu ve yaşam kalitesi olduğuna dikkat çekmektedir. Bir kentin 

tüketici gözünde markalaşması noktasında etkili olan faktörlerin incelendiği bir diğer çalışmada da Merrilees ve diğerleri (2009) 

iklim, güvenlik, sürdürülebilir gelişmenin yanında kültürel etkinlikler ve sosyal dokunun da önemli faktörler olduğunu  ifade 

etmektedir. 

 

3. Yöntem 

Manisa’nın Gördes ilçesinin kent imajına yönelik algıyı tespit etmek amaçlı örenklem grubu olarak üniversite öğrencileri 

seçilmiştir. Üniversite öğrencileri farklı şehirlerden geldikleri için eleştirel ve aynı zamanda farklı bakış açılarına sahip olarak daha 

objektif değerlendirmeler de bulunmaları beklenmektedir. Araştırma için öğrencilere elektronik ortamda anket uygulaması 

yapılmıştır. Anket soruları Cop ve Akpınar’ın (2014) çalışmasından alınmıştır. Anket üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde 

demografik sorular, ikinci bölümde şehir ile bilgilerini ölçen iki şılı ve çoktan seçmeli olmak üzere toplam 14 soru yer almaktadır. 

Son bölümde ise şehirlerin markalaşmalarına yönelik likert tipi 37 ifade bulunmaktadır. Cop ve Akpınar çalışmalarında 

kullandıkları ölçeği “Şehir İle İlgili Planlar, Öneriler ve Farkındalıklar”, “Şehir Yönetiminden Beklentiler”, “Şehirdeki Etk inlikler 

ve Alışveriş İmkanları”, “Şehrin Markalaşmasına Destek”, “Şehir Halkı”, “Şehrin Doğası” ve “Şehir Düzeni” olmak üzere 7 

faktöre ayırmışlardır. Bu çalışmada sadece şehrin doğası faktörü çıkarılarak toplam 6 faktör kullanılmıştır.  
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3.1. Bulgular 

Öğrencilerden elde edilen 146 anket değerlendirmeye alınmıştır.  

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Yapısı 

Cinsiyet Frekans Yüzde Aylık Harcamanız Frekans Yüzde 

Kadın 102 69,9 500tl ve Altı 50 34,2 

Erkek 44 30,1 501-750tl 54 37,0 

Sınıf Bilgileri Frekans Yüzde 751-1000tl 17 11,6 

1.Sınıf 92 63 1001-1250tl 8 5,5 

2.Sınıf 54 37 1251-1500tl 9 6,2 

Aile Yaşam Yeri Frekans Yüzde 1501tl ve Üzeri 8 5,5 

Büyük Şehir 3 0,5 Gördes’te İkamet Yeri Frekans Yüzde 

İl 121 19,3 Ev 9 6,2 

İlçe 84 13,4 Yurt 134 91,8 

Köy 191 30,5 Pansiyon-Apart 1 0,7 

 Aile Veya Akraba Yanı 2 1,4 

Katılımcıların Tablo 1’de demografik özelliklerine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Katılan öğrencilerin çoğunluğunu kadın, 1. sınıf 

ve köyden gelen öğrenciler oluşturmaktadır. Ayrıca öğrencilerin büyük bir çoğunluğu da yurtta kalmaktadır. Ancak bu durum 

katılımcıların çoğunluğunu 1.sınıf öğrencilerinden oluşmasına bağlanabilir.  

 

Tablo 2. Katılımcıların Şehir İle İlgili Bilgileri 

Gördes İle İlgili Daha Önceden Bilginiz Var mıydı? Gördes İlk Gelişte Şehir İle İlgili Hangi Özellik 

Dikkatinizi çekti? 

 Frekans Yüzde  Frekans Yüzde 

Evet 22 15,1 Görüntüsü 39 26,7 

Hayır 124 84,9 Şehir Halkı 63 43,2 

   Doğası 44 30,1 

Gördes İle İlgili Bilgiye Nereden Ulaştınız? Gördes İle İlgili Şuandaki Düşünceleriniz 

 Frekans Yüzde  Frekans Yüzde 

İnternet 86 58,9 Olumlu 53 36,3 

Medya 15 10,3 Olumsuz 93 63,7 

Tanıdıklar 23 15,8  

Ziyaret 22 15,1 

Gördes İle İlgili Bilgiler Üniversite Tercihlerinizi 

Etkiledi Mi? 

Gördes İle İlgili Gelişmeler İlginizi Çekiyor Mu? 

(2. Sınıf İseniz Cevaplayınız) 

 Frekans Yüzde  Frekans Yüzde 

Evet 26 17,8 Evet 21 38,9 

Hayır 70 47,9 Hayır 33 61,1 

Kısmen 50 34,2  

Gördes İle İlgili Hangi Bilgilere Sahipsiniz? Gördes İle İlgili Gelişmeleri Olumlu Buluyor 

musunuz? (2. sınıf iseniz cevaplayınız) 

 Frekans Yüzde  Frekans Yüzde 

Coğrafik Özellikler 11 7,5 Evet 23 42,6 

Doğal Güzellikler 6 4,1 Hayır 31 57,4 

Üniversite 126 86,3  

Diğer 3 2,1 

Gördes İlk Geldiğinizdeki İzlenimleriniz 

 Frekans Yüzde 

Olumlu 26 17,8 

Olumsuz 120 82,2 

Öğrencilerin şehir ile ilgili verdikleri cevaplarda Gördes’i daha önceden bilmedikleri ve bilgiye internetten ulaştıkları 

gözlenmektedir. Gördes ile ilgi en çok üniversite konusunda bilgileri oldukları dikkat çekmektedir. Ayrıca Gördes’e ilişkin i lk 

izlenimleri olumsuz iken mevcut izlenimlerindeki olumsuzluk sonrasında azalma gösterse de çoğunluk hala olumsuz olarak 

değerlendirmektedir.  
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Ankette kullanılan ölçeğin cronbach’s alpha testi sonuna göre güvenirliliği 0,929 olarak ölçülmüştür. Bu ölçekte Cop ve 

Akpınar’ın (2014) çalışmalarında  kullandığı “Şehir İle İlgili Planlar, Öneriler ve Farkındalıklar”, “Şehir Yönetiminden 

Beklentiler”, “Şehirdeki Etkinlikler ve Alışveriş İmkanları”, “Şehrin Markalaşmasına Destek”, “Şehir Halkı” ve “Şehir Düzeni” 

olmak üzere 6 faktör kullanılmıştır. Faktörlerin kadın ve erkek öğrenciler açısından farklılıklarını kıyaslamak için bağımsız 

örneklemler t-testi yapılmıştır. Yapılan testin sonuçlarına göre sadece “Şehir Yönetiminden Beklentiler” faktörüne ilişkin olarak 

cinsiyetler arasında (kadınlarda M=4,3480 SD= 0,80977 erkeklerde M=3,8561 SD= 1,19570; t(144)= 2,896 p=0,004) anlamlı 

farklılık bulunmaktadır. Bu sonuca göre, kadınların şehir yönetiminden beklentilerinin erkeklere göre daha yüksek olduğu 

söylenebilir.  Diğer faktörlerde ise cinsiyete göre anlamlı farklar bulunmamaktadır. Faktörlere ve demografik özelliklere ilişkin 

olarak yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 3’de görülmektedir. Anlamlı ilişki bulunan sonuçlar yorumlanmıştır. 

 

Tablo 3. Faktörler ve Demografik Özellikler Arasındaki Varyans Analizi Sonuçları 

FAKTÖRLER SORULAR ANOVA 

F DEĞERİ ANLAMLILIK 

Şehir İle İlgili Planlar, Öneriler ve 

Farkındalıklar 

Aile Yaşam Yeri 4,424 ,005 

Aylık Harcamanız 2,746 ,021 

Gördes’te İkamet Ettiğiniz Yer 6,971 ,000 

Şehir Yönetiminden Beklentiler Aile Yaşam Yeri 1,434 ,235 

Aylık Harcamanız 1,088 ,370 

Gördes’te İkamet Ettiğiniz Yer 4,065 ,008 

Şehirdeki Etkinlikler ve Alışveriş 

İmkanları 

Aile Yaşam Yeri 4,273 ,006 

Aylık Harcamanız 1,895 ,099 

Gördes’te İkamet Ettiğiniz Yer ,438 ,726 

Şehrin Markalaşmasına Destek Aile Yaşam Yeri 1,935 ,127 

Aylık Harcamanız 1,633 ,155 

Gördes’te İkamet Ettiğiniz Yer 2,217 ,089 

Şehir Halkı Aile Yaşam Yeri 2,424 ,068 

Aylık Harcamanız 1,378 ,236 

Gördes’te İkamet Ettiğiniz Yer 1,455 ,229 

Şehir Düzeni Aile Yaşam Yeri ,717 ,543 

Aylık Harcamanız 2,430 ,038 

Gördes’te İkamet Ettiğiniz Yer ,488 ,691 

 

✓ “Şehir İle İlgili Planlar, Öneriler ve Farkındalıklar” faktörüne ilişkin varyans analizinde aile yaşam yerine göre anlamlı 

farklılıklar bulunmuştur. Tukey testi sonuçlarına göre büyük şehir ve köyden gelen öğrenci grupları anlamlı bir şekilde 

farklıdır. Köyden gelen öğrencilerin diğer öğrencilere göre “Şehir İle İlgili Planlar, Öneriler ve Farkındalıklar” faktörüne 

daha ilgili oldukları söylenebilir.  Aylık harcamalar yönünden anlamlı farklılık 500 altı harcaması olan öğrenci grubu ve 

501-750 tl harcama yapan öğrenci grubu arasında görülmektedir. 501-750 tl arası harcama yapan öğrencilerin şehre 

ilişkin farkındalıkları daha yüksek olarak tespit edilmektedir. Ayrıca Gördes’te İkamet Ettiğin Yer açısından evde kalan 

öğrencilerin bu faktöre ilişkin anlamlı fark oluşturduğu söylenebilir.  

✓ Şehir Yönetiminden Beklentiler faktörü ve Gördes’te İkamet Ettiğin Yer arasında anlamlı fark bulgulanmıştır. Evde 

yaşayan öğrencilerin şehir yönetiminden beklentileri daha yüksek olarak görülmektedir.  

✓ “Şehirdeki Etkinlikler ve Alışveriş İmkanları” faktörüne ilişkin varyans analizinde aile yaşam yerine göre anlamlı 

farklılıklar bulunmuştur. Tukey testi sonuçlarına göre büyük şehir ve köyden gelen öğrenci grupları anlamlı bir şekilde 

farklıdır. Köy ve ilçeden gelen öğrencilerin diğer öğrencilere göre “Şehirdeki Etkinlikler ve Alışveriş İmkanları” 

faktörüne daha duyarlı oldukları söylenebilir. 

✓ Şehir düzeni faktörü ve aylık harcama arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuç bulunmaktadır. Ancak Tukey testi 

sonuçlarına göre gruplar arasında anlamlı bir fark gözlenememiştir.  

 

4. Sonuç 

Kentlerin imajları ve pazarlanması konusunda kentte sürekli ya da geçici süre yaşayan bireylerin memnuniyetlerinin son derece 

önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Birçok kentte belirli yıllar arasında kent sakini olarak yaşayan ve kentin tüm imkan 

ya da imkansızlıkları ile iç içe olan üniversite öğrencilerinin kente dair algıları kent pazarlamasına doğrudan etki edebilmektedir. 

Bu noktada kent imajı ve öğrencilerin algıları konusu çift yönlü ele alınması gereken bir konu olarak dikkat çekmektedir. Zira 
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kent imajında ve pazarlamasında büyük etkisi olan sosyal ve kültürel imkânlar, kentin temizlik, ulaşım ve altyapı hizmetleri, doğal 

güzellikleri ve kent halkının karakteristik özellikleri kente öğrenci akışında etkili olan faktörler olarak göze çarpmaktadır. Öte 

yandan kente gelen öğrencilerin yaşamları sırasında edindikleri izlenim ve kent imajı mezuniyet sonrasında öğrencilerin gittikleri 

yerlerde kentin algılanış tarzlarına etki etmektedir. 

Gördes ilçesinde de kente gelen öğrencilerin kent hakkında yeterli bilgileri olmadığı ve var olan bilgilerin de internet üzerinden 

edinildiği dikkat çekmektedir. Öte yandan öğrencilerin kent hakkındaki genel izlenimlerinin olumsuz olduğu ve belirli bir süre 

yaşadıktan sonra da bu izlenimin yeterince değişmediği görülmektedir. Bu noktada Gördes’in kent imajı konusunda kat etmesi 

gereken önemli mesafeler olduğu değerlendirilmektedir. Bu bağlamda başta sosyal imkânlar olmak üzere, spor ve kültürel 

aktiviteler konusunda kent yönetiminin etkili adımlar atması gerektiği söylenebilecektir. Benzer şekilde, öğrencilerin kent 

algılarında önemli yer tutan kent sakinleri ile öğrenciler arasındaki iletişimin de güçlenmesi ve halk öğrenci etkileşimlerinde 

olumlu adımlar atılması gerektiği görülmektedir. Bunlarla birlikte kent altyapısı ve ulaşım noktasında atılacak adımlar da 

öğrencilerin gözündeki olumsuz kent imajını değiştirmede yararlı olabileceği değerlendirilmektedir. Kent yönetiminin tüm bu 

konularda imaja katkı sağlayacak çalışmalar yapması sonraki yıllarda gerek öğrenci gerekse de ziyaretçi ve yatırım konusunda 

kente avantajlar sağlayabilecektir.   
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KARANLIK HAVUZLARIN (DARK POOLS) TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR 
DEĞERLENDİRME 

Selçuk KENDIRLI1 - Semanur COŞKUN2 - Fatih CINGÖZ3 - Mustafa NAL4 

 

GİRİŞ 

Birbirleriyle rekabet içinde olan borsalar piyasadaki likiditeyi artırmak için çeşitli yollara başvururlar. Bunun sonucunda, karanlık 

havuzların ve geleneksel borsaların özelliklerini taşıyan yarı şeffaf diyebileceğimiz çeşitli uygulamalar ortaya çıkmaktadır. Her 

ülke farklı şeffaflık politikaları uygulayabilmekte ve düzenlemeler yapabilmektedir. Normalde piyasa düzenleyiciler genellikle 

daha açık bir sistemi tercih ederler ve dünyanın her yerinde düzenleyiciler daha şeffaf bir piyasa yaratmak için yeni uygulamaların 

arayışına girerler. Fakat piyasa oyuncuları da piyasanın fazla şeffaf olmasından rahatsızlık duyabilirler. Özellikle büyük 

yatırımcılar blok halinde alış veya satış yapmak istediklerinde niyetlerin tüm piyasa katılımcıları tarafından görüldüğünü ve 

istedikleri fiyattan istedikleri miktarda işlemi gerçekleştiremediklerinden yakınırlar. Böyle bir durumda işlem maliyetleri 

artacağından bu tarz işlemlerden kaçınabilirler ve bu durum piyasadaki likiditenin azalmasına yol açabilir. Çeşitli ülkelerdeki bazı 

piyasalar bu yatırımcıların taleplerini dikkate alarak işleme taraf olan kurumun gözükmemesi seçeneğini sunmuşlardır. İşlemlerde 

anonimite diyebileceğimiz bu kavram, ülkemizde de karanlık veya kör havuz (darkpools) uygulaması adı altında uygulanmıştır.   

Nasdaq, LondonStock Exchange, DeutscheBörse gibi önde gelen borsalar yatırımcı profillerini göz önüne alarak şeffaflık 

derecelerini azaltmışlar ve işlemlerde anonimiteyi ön plana çıkarmışlardır. Birçok borsa, yatırımcıların kimliklerini gizlemeden ya 

da kimliklerini gizleyecek bir şekilde istedikleri seçenekle işlemlerini gerçekleştirebilecekleri hybrid işlemler diyebileceğimiz 

sistemleri de sunmaktadır. Öte yandan piyasadaki anonimite, sadece işlem gerçekleşmeden önce emir defterinde kimliklerin 

gözükmemesi şeklinde olabilir ya da işlemler gerçekleştikten sonra bile taraf bilgilerinin gözükmemesi şeklinde karşımıza 

çıkabilmektedir. 

8 Ekim 2010 tarihinde Borsa İstanbul’da işlemi yapan taraf bilgileri gösterilmemeye başlanmıştır. Bu uygulama tam olarak 

karanlık havuz gibi çalışmasa da uygulamanın ismi bu şekilde telaffuz edilmektedir. Uygulamada yatırımcılar piyasadaki emir 

miktarını ve fiyat bilgisini görebilmekte fakat emrin hangi aracı kurum tarafından verildiğini görememektedir. İşlemlerde taraf 

bilgisini görmek isteyen yatırımcılar T+1 günü sonunda bu bilgiye erişebilmektedir. Yapılan anketlerde uygulamanın kaldırılması 

yönünde çoğunluk oluşmuştur ve bu uygulama 2017 Nisan ayından başlanarak BİST30 içerisinde yer alan firmalar üzerinde 

denenen 6 aylık iki test döneminin ardından yürürlükten kaldırılmıştır. 

Çalışmada, test dönemi boyunca BIST30 içerisine yer alan 30 firmanın işlem hacimleri incelenmiştir. Her bir firmanın işlem 

hacimlerinin iki gözlenemeyen bileşene sahip olduğu varsayılmıştır. Bu bileşenlerden biri BIST içerisindeki tüm firmaları aynı 

oranda etkileyen yaygın etkiyi yansıtan ortak bileşendir. Diğer bileşen ise firmaya özgü olan bileşendir. Firmanın toplam işlem 

hacmi bu iki bileşenin toplamından oluşmaktadır. Gözlenemeyen bu bileşenlerin ayrıştırılmasında Kalman Filtre yöntemi 

kullanılmıştır.  

 

LİTERATÜR  

Ampirik yazında taraf bilgisinin kapatılması uygulamasının etkileri üzerine çalışmalar bulunmaktadır. Genellikler yurtdışı yazında 

incelenen bu konu üzerine yurtiçi yazında çalışmalara ulaşılamamıştır. Ampirik yazından elde edilen sonuçlara göre, işlem taraf 

bilgilerinin kapalı oluşunun piyasa likiditesi ve işlem hacmi üzerinde etkileri belirsizdir. Boulatovand George(2013) ve 

Rindi(2008) çalışmalarında, bilinçli yatırımcıların piyasada şeffaflık hakim olmadığında işlem yapma konusunda daha istekli 

olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Fakat Huddart vd. (2001) andCao vd. (2015) yaptıkları çalışmalarda işlemlerdeki anonimliğin 

asimetrik bilgi sorununu daha da kötüleştirdiğini, yatırımcıların işlem yapmaktan kaçınmalarına sebep verdiği dolayısıyla 

piyasadaki işlem hacmi ve likiditenin azaldığını savunmuşlardır.   

 

VERİ VE YÖNTEM 

Çalışmamızda ilk test döneminde yer alan BIST30 içerisindeki firmalara ait 03.04.2017 ile 03.04.2019 tarihleri arasındaki günlük 

işlem hacim verileri kullanılmıştır. Her bir firmanın işlem hacmi genel ekonomiden de etkileneceği için bu etkinin Kalman 

Filtreleme kullanılarak ayrıştırılması amaçlanmış ve bütün firmaları etkileyen ortak bir faktör çıkarılmıştır. Daha sonra çalışmaya 
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sadece firmaya özgü etkilerle devam edilmiştir. Tablo 2’de her bir hissenin hangi ay uygulamaya dahil edildiği görülmektedir. 

Borsada işlem gören bir firmanın hisseleri için işlem hacmi 𝑣’nin iki ölçülemeyen bileşenin toplamından oluştuğu varsayılacaktır.  

𝒗𝒕 = 𝜶𝒕
𝒔 + 𝜶𝒕

𝒄(1) 

𝛼𝑐bileşeni borsadaki tüm firmaları aynı oranda etkileyen ortak bileşendir. 𝛼𝑠ise firmaya özgü olan bileşendir. Ampirik 

çalışmalarda 𝛼𝑐 bileşeni sıklıkla BIST100 ile ölçülmektedir. BIST 30 firmaları için bu modelin durum-uzay gösterimi şöyledir. 

𝑽𝑡 = 𝑩𝜶𝒕 + 𝜺𝒕                                                                                                                                       (2) 

𝜶𝒕 = 𝑨𝜶𝒕−𝟏 + 𝜸𝒕                                                                                                                                  (3) 

 

 

𝑽 =

[
 
 
 
 
 
𝑣1

𝑣2

.

.

.
𝑣30]

 
 
 
 
 

 

Burada 𝑽 gözlem vektörüdür. 

𝜶gözlenemeyen bileşenler vektörüdür. 𝛼1:30 = 𝛼1:30
𝑠 değişkenleri BIST 30 firmalarının her biri için firma özel etkileri ve  𝛼31 =

𝛼𝑐 ortak etkiyi göstermektedir. 

𝜶 = (

𝛼1

⋮
𝛼31

) 

𝑩,(30𝑥31) boyutlu ve 𝑨 ise (31𝑥31) boyutlu katsayı matrisleridir.  

𝑩 = (
1 ⋯ 0 1
⋮ ⋱ 0 1
0 ⋯ 1 1

) 

𝑨 = (
1 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 1

) 

Hata terimleri vektörleri ise şöyledir. 

𝜺 = (

𝜀1

⋮
𝜀30

) 

𝜀𝑖𝑡 ∼ 𝑁(0, 𝑬) 

 

𝜸 = (

𝛾1

⋮
𝛾30

) 

𝛾𝑖𝑡 ∼ 𝑁(0, 𝚪) 

Kovaryans matrisleri ise 

𝑬 = (
1 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 1

) 

𝚪 = (
1 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 1

) 

şeklindedir. Bu matrisler ile gözlem ve ölçüm denklemlerinde hata terimlerinin ilişkisiz olduğunun ve hata terimleri varyansının 

bir olduğu varsayılmaktadır. 𝑩, 𝑨,𝑬 𝑣𝑒 𝚪matrisleri modelde katsayı tahmininin olmadığını göstermektedir.  

Denklem sistemi 2-3’te yer alan gözlenemeyen bileşenlerin Kalman Filtre ile tahmin edilebilmesi için başlangıç değerlerin (𝒙0
0 =

𝝁0 ve 𝜋0
0 = Σ0) tahmin edilmesi gerekmektedir. Bu değerler; 

𝒙𝟎,𝒊
𝟎 = �̅�𝒊 − �̅�𝒃𝒊𝒔𝒕           𝒊 = 𝟏, … , 𝟑𝟎                                                                                                   (𝟒) 

𝒙𝟎,𝟑𝟏
𝟎 = �̅�𝒃𝒊𝒔𝒕                                                                                                                                           (𝟓) 

𝝅𝟎
𝟎 = 𝟏                                                                                                                                                     (𝟔) 
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formüllerinden elde edilmiştir. Denklem 4 ve 5’da üst çizgi ortalamayı ifade etmektedir. Denklem sistemi 2-3 sisteminin denklem 

4-5’daki başlangıç koşullar ile tahmin edilmesinden elde edilen 𝛼𝑡,𝑖
𝑠 ve 𝛼𝑡

𝑐 serileri aşağıdaki grafiklerde sunulmuştur. Grafikler 

kırmızı çizgi eğilim çizgilerini göstermektedir.Aşağıda ilk grafikte ortak faktör 𝛼𝑡
𝑐 ve BIST100 işlem hacminin benzer yapıda 

olduğu görülmektedir. Bu iki seri arasındaki korelasyon katkısı 0,78 olarak hesaplanmıştır. Bu benzerlik, modelimizin doğru 

kurulduğunu ve Kalman filtresinin doğru çalıştığını göstermektedir.  

 

Grafik 1 Kalman Filtre ile elde edilen firma özgü bileşenler gösterilmektedir. Grafiklerde, gri renk aralığı ilk test dönemin i; 

kırmızı renk aralığı ise ikinci test dönemini temsil etmektedir. Bu grafiklerde, uygulamanın olduğu aylarda her bir firma için 

oluşan işlem hacminin diğer aylardan farklı bir seyir izleyip izlemediği ve kırılmaların varlığı incelenmiştir. 

 

Grafik 1: Kalman Filtre ile Elde Edilen Firma Özgü İşlem Hacimleri 
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SONUÇ 

Grafikler incelendiğinde, bazı firmalarda, test dönemine denk gelen kırılmalar görülmüştür fakat bunların tesadüfi mi yoksa 

karanlık havuz etkisi mi olduğunu anlayabilmek için daha geniş kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Bulduğumuz sonuçlarda 

genel olarak uygulamanın firmaların işlem hacimleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Bu bağlamdaki 

bulgular, Borsa İstanbul’un araştırması sonucu elde ettiği bulgularla tutarlılık göstermektedir. Etkin işleyen piyasalarda işleme 

taraf olan oyuncuların, piyasada oluşan fiyatlar üzerinde etkisinin olmaması gerektiği kabul edilmektedir. Borsa İstanbul için 

ortaya çıkan bu bulgular olumlu olarak algılanabilir.  
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YÖNETİM YAKLAŞIMLARININ ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA YENİDEN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Beyhan AKSOY1 - Mustafa BİROL 2 

 

Özet 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanı, siyaset bilimi, iktisat, hukuk, sosyoloji, psikoloji ve yönetim gibi çok sayıda 

disiplinle kesiştiği için alanın içinde çalışma ilişkileri olgusunun farklı perspektiflerden ele alınışı doğal olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu çalışmada yukarıda sayılan alanlardan biri olan Yönetim ve Örgüt alanı, çalışma ilişkileri bağlamında değerlendirilecektir. 

Çalışma, tüm yönetim kuramlarını yönetimi tek güç olarak gören ve kendi dışındaki toplumsal güçleri göz ardı eden tekilci bir 

perspektif içinde değerlendiren ve bu açıdan reddeden bakışa karşı çıkmaktadır. Bildirinin temel savı, yönetim kuramlarının 

sunduğu bilginin tüm paydaşların kullanımına açık ve faydalı olabileceğidir. Bu çalışmada, yönetim alanındaki yönetimci ya da 

bilimci perspektifteki temel kuramların, çalışma ilişkileri olgusunu anlamaya nasıl katkıda bulunabileceğine dair bir çerçeve 

çizilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Çalışma İlişkileri, Yönetim Kuramları. 

Jel Kodları: J50, M54. 

 

A REVIEW OF MANAGEMENT APPROACHES IN THE CONTEXT OF LABOR RELATIONS 

Abstract 

The field of Labor Economics and Industrial Relations intersects with many disciplines such as political science, economics, 

law, sociology, psychology and management. Therefore, working relationships in the field are treated from different 

perspectives.  In this study, Management and Organization area is evaluated in the context of labor relations. We oppose the 

view that takes all management theories as unitarist. The main argument of the study is that the information provided by 

management theories is open and may be useful for all shareholders. In this study, some selected theories in the managerial or 

scientist perspectives in the field of management are examined. A framework is drawn on how these theories can contribute to 

understanding and explaining the phenomenon of labor relations. 

Keywords: Labor Relations, Management Theories 

Jel Codes: J50, M54. 

 

1.Giriş 

Ülkemizde 80 yılı aşkın bir geçmişi olan Çalışma İlişkileri alanı, sosyal politika temelinde, sanayi toplumu düzeninin ortaya 

çıkardığı sosyal sorunlara sosyal ve ekonomik boyutları ihmal etmeden çözüm arayan (Yorgun, 2009) bir akademik alandır. Alan 

-siyaset bilimi, iktisat, hukuk, sosyoloji, psikoloji ve yönetim gibi çok sayıda disiplinle kesiştiği için alanın içinde çalışma ilişkileri 

olgusunun farklı perspektiflerden ele alınışı doğal olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada yukarıda sayılan alanlardan biri olan 

Yönetim ve Örgüt alanı, çalışma ilişkileri bağlamında değerlendirilecektir. 

Çalışma, tüm yönetim kuramlarını yönetimi tek güç olarak gören ve kendi dışındaki toplumsal güçleri göz ardı eden tekilci bir 

perspektif içinde değerlendiren ve bu açıdan reddeden bakışa karşı çıkmaktadır. Çalışmanın temel savı, yönetim kuramlarının 

sunduğu bilginin tüm paydaşların kullanımına açık ve faydalı olabileceğidir. Bu sebeple bu çalışmada, yönetim alanındaki 

yönetimci ya da bilimci perspektifteki temel kuramların, çalışma ilişkileri olgusunu anlama ve açıklamaya nasıl katkılarda 

bulunabileceğine dair bir çerçeve çizilmektedir.  

Örgütleri açık sosyal sitemler olarak ele alan yaklaşımlar, örgütlerin basit teknik sistemler olmadığı, üyelerinin daha geniş çaplı 

bir sistemin normlarını ve değerlerini taşıyan politik ve sosyal sistemler olduğunu vurgulayarak örgütsel yaşama yeni bir bakış 

sunmuşlardır. Bu anlamda örgütlere dair akademik ilgi yalnızca yönetici/ işveren bakış açısıyla değil birçok ortak aktörün olduğu 

ayırt edici bir sosyal sistem temelinde sürdürülebilir. Dolayısıyla yönetim anlayışı sadece işveren odaklı bir bakış açısı ile değil, 

tüm paydaşların çalışma ilişkilerine olan etkileriyle değerlendirilerek daha geniş bir perspektiften ele alınabilir.  

Bu anlamda Klasik ve Neo-Klasik Kuramlardan başlayarak günümüzde çalışma ilişkilerinin nasıl olması/olmaması gerektiği 

konusundaki bu çoklu bakış açısını geliştirmeyi sağlamak üzere örgüt kuramlarını çalışma ilişkileri ekseninde yeniden 

değerlendirmek bu bildirinin amacını oluşturmaktadır.  

2. Bürokrasi Yaklaşımı 
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Birlikte yaşamanın bir sonucu olarak gelişen beşerî ilişkiler ve iş bölümü zamanla bürokratik örgütlenme ihtiyaçlarını ortaya 

çıkarmıştır. Weber bürokrasiyi büyük ölçekli idari görevler ve örgütsel hedeflere ulaşmada çok sayıda kişinin işini koordine etmek 

için rasyonel olarak tasarlanan hiyerarşik bir örgütsel yapı olarak tanımlamaktadır (Slattery, 2003; 28). Weber, örgütleri yönetirken 

yöneticilerin mevkilerinden gelen yetkilere,  kural ve düzenlemelere dayanmaları durumunda örgütlerin daha rasyonel ve verimli 

olduklarını vurgulamıştır (Dyck ve Neubert; 2008).  

İş bölümü, yetki hiyerarşisi, formel seçim, yazılı kurallar ve düzenlemeler, gayrişahsilik ve kariyer yönelimi Weberyen ideal 

bürokrasinin başlıca özelliklerindendir. İşbölümüyle işler basit, tekrarlanabilir ve iyi tanımlanmış görevlere bölünürken otorite 

hiyerarşisi, makam ve mevkileri hiyerarşik bir biçimde düzenlenmektedir. Formellik, eylemlerin örgütsel kurallara bağlı olma 

zorunluluğuna işaret eder ve işe alım da bu haliyle sınav, eğitim gibi süreçlerle tanımlanan teknik niteliklere dayalıdır. Kurallar 

ve denetim kişilik ya da kişisel tercihlerden uzak bir biçimde uygulanır. Yöneticiler belirli bir maaş için çalışarak kariyerlerinde 

yükselirler (Robbins ve Coulter, 1996). 

Demir kafes metaforuna rağmen Preston, (1987) “bürokrasi bağlamında önemli ölçüde bir özgürlüğün mümkün olduğunu ve 

özgürlük ve bürokrasi arasındaki varsayılan çatışmanın, yetersiz bir özgürlük anlayışını kullanmak ve bürokrasinin aşırı katı bir 

görüşünü benimsemekten kaynaklandığını” savunmaktadır. Yazara göre özgürlük kasıtlı seçimler yapma yeteneği olarak 

alındığında, bürokratik bir bağlamda bireyler teknik, resmi ve maddi temel seçimler bakımından daha özgür olmaktadır.  

Bürokratik yönetimin çalışma ilişkileri alanındaki konuları ele alırken temel faydalarından biri, ilişkilerin şahsi olmamasından 

ötürü,  kayırmanın önüne geçme ve işle rasyonel olarak ilgisi olmayan kriterler yerine personel seçim ve terfi sürecinde evrensel 

kriterlere önem vermesidir. 

3. Taylorizm ve Fayol’un Yönetim Yaklaşımı 

Bilimsel Yönetim Yaklaşımıyla tanınan Frederick Taylor, üretim tekniklerinin verimlilik açısından bilimsel olmadığı düşüncesi 

ile yola çıkmıştır. İşlerin tasarımı ve yapılma şeklinin bilimsel olarak incelenerek yeniden düzenlenmesi ile verimliliğin artacağını 

ve bunun sonucunda işletme ve işçilerin daha fazla pay elde edeceklerini savunmuştur (Asunakutlu ve Coşkun, 2005).  1911’de 

yayınlanan The Principles of Scientific Management (Bilimsel Yönetimin İlkeleri) isimli çalışmasında Taylor, zaman ve hareket 

etütlerini ile araştırmalarının sonuçlarını açıklamıştır.  

Taylor’a (2016: 17) göre “işveren ve işçinin birbirine bağlı olarak maksimum refahlarının sağlanması, ancak insan gücü, doğal 

kaynaklar, makine, bina vs. anlamındaki sermayenin maliyetinin en az giderle oluşturulması ile mümkün olacaktır.” Böylece 

maksimum refah, makine ve işgücü verimliliğinin en üst düzeye çıkarılmasıyla sağlanabilir. Bu temel savlardan yola çıkarak 

Taylor, her iş için en iyi tek yöntemi bilimsel bir temele oturtma çabalarına girişmiştir.  İşçinin bilimsel olarak seçilmesi ve 

yetiştirilmesi ile yönetimin işlerin bilimsel olarak belirlenmiş yöntemlere uygun şekilde yapılması için işçilerle işbirliği içinde 

olması gerektiğine dair temel bazı prensipler tanımlamıştır. 

Taylor verimliliği artırmak için standart iş usullerinin ve sürelerinin belirlenmesi, alet ve teçhizatın geliştirilmesi ve 

standartlaştırılması gibi önlemlerin alınması gerektiğine inanmıştır. Endüstriye uygulanan bu yöntemlere ve anlayışa sonradan 

Taylorizm adı verilmiştir (Asunakutlu ve Coşkun, 2005). Bu çerçevede de aslında bir yönetim yaklaşımı olmanın ötesinde 

kapitalist bir araç olarak bir ideolojiyi barındırdığı savunulmaktadır. Bununla birlikte bir araç olarak Taylorist yönetim farklı 

amaçlarla kullanılarak farklı ideolojiler (sosyalizm) tarafından da meşrulaştırılmıştır (Şener, 2013).   

İnsanın araçsallaştırıldığı ve sosyal yönünün göz ardı edildiği klasik yönetim yaklaşımlarının temeli, maksimum verim elde edecek 

örgütlenmenin yolunu teknik süreçlere odaklanarak çözümlemeye dayanmaktadır. Çalışanlar örgütsel düzenlemelerde söz 

hakkına sahip olmadıkları gibi örgütte kişiler değil, konumlar ve yöntemler önemlidir.  

Taylor’un, işçiyi yalnızca ekonomik olarak güdülenen ve işyerindeki düzenlemelerin bir parçası olarak ele alan yaklaşımı çalışma 

ilişkileri alanında yoğun şekilde eleştirilmektedir. Temel bir değer olarak rasyonalite üzerine inşa olan modernizmin bir ürünü 

olan bu tür yaklaşımlar insanın emeğinden bağımsız olarak değerlendirilmesi ve emeğine verilen önemin insanın kendisine 

verilmemesine dair eleştirilerle karşılaşmıştır. Sonuç olarak verimliliği tek çıkış noktası olarak gören Taylorist yaklaşımların altını 

çizdiği ilkeler, çalışma ilişkilerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi için önemli bir referans çerçevesi sunmaktadır.  

Taylor’un çağdaşı Henri Fayol da benzer şekilde en iyi tek yol arayışı ile ilkeler – işlevler yaklaşımının bir temsilcisidir. Fayol 

yönetimi planlama örgütleme, komuta etme, koordinasyon ve kontrol olmak üzere fonksiyonlarına ayırarak bugünde yönetim 

kitaplarında tanımlanan sınıflamanın ilk taslağını oluşturan kişidir. Bununla birlikte yönetimde esnek ve uyumlaştırılabilir olarak 

tanımladığı on dört ilke önermiştir (Robbins ve Coulter, 1996).  Bunlardan işbölümü, amaç birliği, diplin, komuta birliği, genel 

çıkarların üstünlüğü, denetim alanı, ücretlendirme,  otorite, merkezileşme, personel sürekliliği ve düzen ilkeleri mekanik bir 

örgütsel tasavvura denk gelmekte ve onu tekilci bir bakışa çekmektedir. Bununla birlikte klasik kuramların insan unsurunu 

dikkate almama eleştirilerine Fayol diğer üç ilkeyle karşı koymaktadır. Bu üç ilkede Fayol yöneticilere astlarına karşı hakkaniyetli 

olmalarını, personele yeni fikir ve yöntemler vermeyi sağlayacak şekilde inisiyatif tanınmasını ve uyum ve birlik oluşturacak takım 

ruhunu desteklemelerini önermektedir. 
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4. Neo Klasik Yönetim: İnsan İlişkileri Ekolu ve Davranışçı Yaklaşımlar 

İlerleyen süreçte (1930-1950) neo-klasik ve davranışçı yönetim modelleri yayılmaya başlamıştır. Neo klasik yaklaşım, klasik 

yönetim yaklaşımının birçok görüşünü desteklemekle birlikte klasik teorinin göz ardı ettiği beşeri ilişkilerin önemine vurgu 

yapmaktadır. Her iki yaklaşım da örgütü çevresel faktörlerden izole, kapalı bir sistem olarak ele alırken, klasik yaklaşımın akılcı 

ve hesap verebilir niteliği ile neo klasik yaklaşımların beşeri ilişkiler vurgusunu bir araya getirmenin uygun bir bakış açısı 

sunacağına dair bir inançtan bahsedilebilir.  

İşin mekanik ve fiziksel yönlerine aşırı vurgu yapan ve insan unsurunun göz ardı edildiği klasik yaklaşımın bu eksiğinin neo-

klasik yaklaşımlar tarafından tadil edildiğine dair yazında genel bir görüş birliği söz konusudur. Hawthorne çalışmalarıyla 

başladığı kabul edilen yaklaşımda Elton Mayo tarafından yapılan deneyler sonucunda çalışanların artık Taylorizm tarafından 

öngörülen ekonomik olarak motive edilmiş makineler olarak kabul edilemeyecekleri, sosyal ihtiyaç ve menfaatlere sahip oldukları 

görüşü öne çıkmaktadır. Önceleri endüstride insan ilişkileri veya endüstri sosyolojisi olarak adlandırılan yaklaşım günümüzde 

genel olarak örgütsel davranış adıyla bilinmektedir (Whyte, 1987;487 ). İnsan faktörüne önem verilmesi, sosyal ve psikolojik 

faktörlerin dikkate alınması, çalışanların kararlara katılması, çalışanlar arası iletişim, grup çalışması, iş zenginleştirmeye önem 

verilmesi, yetki ve sorumluluk devri bu yaklaşımın başlıca konuları arasında sıralanabilir.   

Modernizmin bilim sanat, kültür, politika kısaca insanın ürettiği her şey üzerinde çarpıcı etkileri olmuştur. 20YY’da temel hak 

ve özgürlüklerde olduğu kadar psikoloji alanında da önemli gelişmeler yaşanmış ve bu gelişmeler insanın nasıl bir varlık olduğuna 

dair anlayışlardan kişinin benlik algısına kadar uzanan pek çok şeyi değiştirmiştir. İnsan ilişkileri yaklaşımının ortaya çıkması 

sürecini bu anlayış değişikliklerinden ayrı düşünmek mümkün değildir. İnsan ilişkileri yaklaşımı, bilimsel yönetimde bulunanla 

aynı resmi veya araçsal rasyonelliğin ayak izini taşımakla eleştirilmektedir. Bu görüşe göre bilimsel yönetim ile insan ilişk ileri 

teorisi arasındaki fark “taktik”tir (Rose, 2005: 48-49). Çalışanların işyerindeki ilişkileri ile ilgili yalnızca yöneticilerinin idare 

edebileceği bir psikolojik danışmanlığa ihtiyaç duyduğunu iddia etmenin onları kontrol etmelerinin yeni bir yolu olduğunu 

belirten görüşler söz konusudur. Bruce ve Nyland (2011), insan ilişkileri yaklaşımının çalışanların  bilişi ve duygularıyla bu gücü 

zihinsel olarak kullanmanın daha ince ve etkili bir yolunu sunduğunu savunmaktadır. 

Öte yandan çalışan davranışlarının yönetim tarafından yönlendirilmesi, çalışma ahlâkı boyutunda başka tartışmalara neden 

olmuştur. Çalışanın amaçlarını işletmenin amaçlarına uygun hale getirmek için çalışanların sosyal yönünün desteklenmesi, bireyin 

özgürlüğü noktasında etik sorunları beraberinde getirmektedir. Bununla birlikte çalışanların sosyal ve psikolojik yönlerini göz 

ardı eden bir yönetsel yaklaşımla çalışanın fiziksel ve maddi yönlerinin dikkate alındığı yönetim uygulamalarının sunduğu çalışma 

ortamları aynı olmayacaktır. İş ahlâkı konusunda ortaya çıkan bu tartışmalar yeni araştırmaların ve yeni çözüm önerilerinin de 

doğmasına yol açmıştır.  

 

5. Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı 

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından sayısal yöntemlere dayalı yönetim yaklaşımları gündeme gelmiştir. İstatistiksel yöntemler, 

optimizasyon modelleri, bilgisayar simülasyonları gibi çözümler yönetim yaklaşımları içinde yer almaya başlamıştır. 1960’lardan 

sonra ise örgütleri birbiriyle ilişkili ve karşılıklı bağımlı unsurlardan oluşan bir bütün olarak ele alan Sistem Yaklaşımının etkileri 

görülmeye başlanmış ve daha önceleri göz ardı edilen örgüt - çevre ilişkisinin üzerinde durulmaya başlanmıştır. Örgütün içinde 

bulunduğu koşulların yapı ve süreçler üzerindeki etkisini açıklayan Durumsallık Yaklaşımı ise Sistem Yaklaşımını takip etmiştir. 

Durumsallık Yaklaşımında, örgüt büyüklüğü, görevlerin rutinlik seviyesi, çevresel belirsizlik düzeyi ve örgüte özgü farklılık lar 

gibi değişkenlerin yönetim uygulamalarını belirleyeceğini savunulmaktadır.  

Sistem Yaklaşımının çıkış noktası biyoloji olmakla beraber her türlü sisteme uygulanabilecek genel ilke ve prensipleri bulmayı ve 

geliştirmeyi amaçlayan disiplinler arası bir çalışma alanı olarak bir bakış açısı sunmaktadır (Koçel, 2013, 247). Bertalanfy (1972; 

410), bilimsel çalışmaların gözlemlenebilir olguları araştırılabilir ve birbirinden bağımsız alt değişkenlere ayırarak ele almanın 

bütünlüğü yitirmeye yol açabileceğini ifade etmiştir. Böyle olduğunda yüksek düzeyde konfigüre durumlar içinde açıkça 

davranışsal farklılıkları olanlara odaklanırken bunlar arasında izole olmuş parçaların ya da kolayca ayrıştırılamayan unsurların 

gözden kaçması sorunu söz konusudur.  Yaklaşım, sadece temel parçaların toplamı kadar değil, bir olguyu bir bütün olarak analiz 

eden teorik bir perspektiftir ve bir örgütün, işleyişini ve sonuçlarını anlamak için etkileşimler ve parçalar arasındaki ilişkilere 

odaklanır. Bu yaklaşım, bütünleşme ve indirgemecilik arasında köprü kurmaktadır (Mele vd., 2010).  

Sistem yaklaşımı yöneticilere insan kaynakları yönetimi ile ilgili faaliyetler arasında sebep sonuç ilişkileri kurmayı, iç ve dış çevre 

ile bağlantılar oluşturmayı, çıktı ve iş veya insanı  birbirinden bağımsız unsurlar olarak değil  bütüncül ve birbirleriyle i lişkilerine 

odaklanarak bakma imkanı sunabilir.   

İşlevselci sosyolojik paradigma içinden gelen Durumsallık Yaklaşımına göre örgütlenmenin en iyi yolu örgütün ilişkili olduğu 

çevrenin doğasına bağlıdır (Scott, 1998). Sistem Yaklaşımını takip eden Durumsallık Yaklaşımının iki temel varsayımına göre 

örgütlenmenin en iyi tek yolu yoktur ve örgütlenmenin farklı yolları eşit derecede etkili değildir (Galbraith, 1973). Weill ve Olson 

(1989),  durumsallık yaklaşımının önemli varsayımlarından birinin uyum olduğunu ifade etmiştir. Buna göre durumsal değişkenler 

arasındaki uyum (örn. teknoloji ve örgüt yapısı arasındaki) örgütte daha iyi bir performansa yol açacaktır. Öte yandan rasyonalite 
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temelinde karar vericiler arasında amaçlar konusunda her daim uzlaşma vardır. Durumsal determinizm varsayımına göre de örneğin 

çevre verilidir, yani yöneticiler ve buna bağlı olarak örgütler çevreyi etkileyemez.  

Görüldüğü üzere durumsallık yaklaşımının diğer yaklaşımlardan en önemli farkı yönetime ve örgütün gücüne dair biçtiği roldür. 

Yönetici etkileyebilen, değiştirebilen yönleriyle öne çıkan değil, koşullara uygun seçimleri yapması gereken kişidir. Dolayısıyla 

kurallar, iletişim şekli, kararlara katılma gibi çalışanları doğrudan etkileyen yapısal unsurların tasarımında yöneticilerden , 

personelin niteliği, işin özellikleri, kullanılan teknoloji ya da rekabet gibi durumlara uygunluğu sağlaması beklenmektedir. 

 

6. Örgüt - Çevre İlişkisinde Diğer Yaklaşımlar  

Örgüt -çevre etkileşimi 1960’ların sonundan günümüze kadar devam eden bir şekilde örgüt kuramındaki temel konulardan birini 

oluşturmaktadır (Scott, 1998). Popülasyon Ekolojisi, Koşul Bağımlılık, Kaynak Bağımlılık ve Kurumsal Kuram örgüt çevre 

ilişkisinin incelendiği ana akım örgüt kuramlarıdır. Açık ve sosyal sistem modellerin ortaya çıkışıyla örgütler üzerinde çevrenin 

etkileri daha çok ele alınmaya başlamıştır.  

Bu kuramlardan ilki olan Kaynak Bağımlılığı Kuramına göre örgütler üretimlerini gerçekleştirmek üzere gerekli kaynakları tedarik 

etmede yapıyı ve davranışları değiştirebilmektedirler (Pfeffer ve Salancik, 1978). Yani Durumsallık Yaklaşımında belirlenimcilik 

söz konusuyken Kaynak Bağımlılığı yaklaşımı iradeci bir anlayıştadır.  Kuramda dış faktörlerin örgütsel davranış üzerindeki etkisi 

kabul edilir ve yöneticiler bağlamları tarafından sınırlandırılmış olmalarına rağmen, çevresel belirsizliği ve bağımlılığı azaltmak 

için hareket edebilirler. Bu eylemlerin merkezinde hayati kaynaklar üzerindeki kontrol olan güç kavramı yer almaktadır (Ulrich 

ve Barney, 1984).  

Popülasyon Ekolojisi Yaklaşımı (Hannan ve Freeman, 1977),  örgütlerin hayatta kalmasında çevrenin rolünü açıklamaktadır. 

Yaklaşımda, yeni ve farklı örgütsel formların hayatta kalmaları ya da ölmeleri, değişim yokluğundan doğan yapısal atalete 

bağlanmaktadır. Kuramın savunucuları “Neden bu kadar çok örgüt var?” sorusuna, yani örgütsel çeşitliliğe, örgüt 

popülasyonlarının doğum ve ölüm oranlarını kullanarak yanıt vermişlerdir. Ölmek ya da hayatta kalmak değişme yeteneğinden 

kaynaklanmaz, çevrenin belirli örgütleri seçme ve diğerlerini devre dışı bırakma yeteneği ile ilişkilidir.  Çevre ile olan ilişkiler 

bakımından Astley ve Van de Ven’in (1983) yaptığı sınıflamada iradeci yönelimde insan, proaktif, çevreyi oluşturabilen,  

değiştirebilen, özgür irade ile donatılmış olarak kabul edilir. Populasyon ekolojisinin kabul ettiği  deterministik varsayımda ise 

insanların dış dünyada karşılaştıkları durumlara mekanik bir şekilde yanıt verdiği görülmektedir.  

Kurumsal kurama göre örgütler, yalnızca çevrelerindeki diğer örgütlerle ekonomik bir uygunluk sağlamak üzere teknik 

verimliliklerini artırmak amacıyla değil, aynı zamanda sosyal uygunluk sağlayan “politik güç” ve “kurumsal meşruiyet” için de 

rekabete girmektedirler (DiMaggio ve Powell, 1991). Dolayısıyla örgütler, aynı anda hem teknik hem de kurumsal çevrenin 

taleplerini yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Teknik çevreler, bir ürün ya da hizmetin üretildiği ve el değiştirdiği bir piyasada, 

örgütleri kendi üretim sistemlerinin etkili ve verimli kontrolü ile ödüllendiren çevrelerdir. Kurumsal çevreler ise, destek ve 

meşruiyet kazanmak amacıyla örgütlerin uymaları gereken kural ve gerekliliklerden oluşan çevrelerdir (Scott ve Meyer, 1991:123). 

Çevresel yaklaşımların çalışma ilişkileri bağlamında genel bir değerlendirilmesi yapıldığında örgüte, daha geniş çaplı bir sistem 

içinde işleyen “ortaklaşa aktör” olarak odaklanılmaktadır (Scott, 1998: 16). Bu düzeyde araştırmacı belirli bir örgüt ya da örgütler 

sınıfı ile çevre arasındaki ilişkiyi inceleyebileceği gibi, karşılıklı bağımlı bir sistem olarak görülen bir grup örgüt arasında gelişen 

ilişkileri de inceleyebilmektedir. 

 

7. Kültür, Toplumsal Etki ve Küreselleşme  

Kültürel yaklaşım örgütsel çalışmalarda analiz düzeyini topluma çıkararak toplumun kültürel özelliklerini de içine almıştır. 

Kroeber ve Kluckhohn (1952)  kültürü çekirdek kısmında kanıksanmış, sorgulanmadan kabul edilmiş bazı olguların, daha 

sonraki katmanında değerler ve inançların, bunları sarmalayan son katmanda ise yapay oluşumlar, davranışlar ve sembollerin  

olduğu bir sistem olarak tarif etmiştir. Bu düşünceyle bağlantılı olarak değerlerin bir biçimde ekonomik, politik, tarihi 

oluşumlardan etkilenerek yapılandırılmış bir olgu olduğu da söylenebilir.  

Kültürel yaklaşım, ulusların köklerini kendi tarihlerinden aldıkları farklı kurumlara sahip olmaları, milliyetin bir ülke vatandaşı 

için hem sembolik, hem de kişisel kimliklerinin bir parçası olması ve ortaklaşa mental programlama (Hofstede, 1996) olarak 

adlandırılan ve insanların düşüncelerinin ulusal olarak belirli bazı kültürel unsurlarla kısmen koşullandırıldığına dair iddialar 

ortaya koymaktadır. Ortak bir kültürün bazı yapıları ve süreçleri daha benzer hale getireceği düşüncesi, kültürel yaklaşımın 

temelini oluşturmaktadır.  Ulusal ve hatta kimi zaman bölgesel farklılıkların varlığı, özellikle çok uluslu ya da çok kültürlü 

örgütlerin yönetimi için önemli bir konudur. Farklı kültürlerde -farklı düzeylerde olsa da-  ortaya çıkan bazı değer, inanç ya da 

anlamlara işaret eden çeşitli olgular,  özelikle yönetim alanında yapılan araştırmalara bilgi sağlayacak sonuçlar üretebileceği gibi, 

bu sonuçlardan kültürlerarası farklılaşmalardan doğan meselelerin çözümünde faydalanılabilir.  

Küreselleşme örgüt yapı ve süreçlerini etkileyen bir diğer unsurdur. Teknolojinin yayılmasının yanı sıra bilginin transferi bu 

etkileme sürecinde önemli rol oynamaktadır. Ülkelerin kendi majör normatif ve politik ayrılıklarının azalması, farklı ülkelerin 



VI. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
VI. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

25 – 29 Ekim/October 2019 – Antalya/Türkiye 
 

 

254 

  

ekonomik ve mali politikalarının birbiriyle yakınlaşması veya ortaklaşması, ülke yönetimlerinin kamu yönetimi ile ilgili çeşitli 

kararları alırken diğer ülkeleri örnek edinmesi gibi hususlar bu ülkelerdeki örgütlerin birbirlerine daha çok benzemesiyle 

sonuçlanmaktadır. 

Çokuluslu işletmelerin kendi iş yapış süreçleri ve niteliklerini faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki diğer örgütlere tanıtması  

kaçınılmazdır. Teknoloji ve bilginin yanı sıra, örgütler arasında kıyaslama yapma yoluyla en iyi uygulamaların yayılması ve küresel 

üretim stratejilerinin benimsenmesi örgütsel etki olarak adlandırılmaktadır (Mueller, 1994).  

Örgütsel ve küresel etki işletmelerin daha büyük kurumların bir parçası olduğunu göstermektedir ve örgütler adapte olmak 

zorunda oldukları dünya pazarına bağımlılıkları ya da standart karşılıklar gerektiren teknolojik bir yörünge üzerinde olmalarından 

ötürü bu benzerlik kaçınılmazdır. Her örgüt kendini oluşturan bireylerin ve paydaşlarının içinde bulunduğu kültürün izlerini 

taşır. Küreselleşmenin etkisi ne kadar az ya da çok olsa da çalışma ilişkileri etkilendiği kültürden bağımsız değerlendirilemez.  

 

8. Sonuç Yerine: Yönetimin Sorumlulukları  

İş hayatının, tüm tarafların çıkarlarını gözeten çoğulcu bir anlayış yerine tekilci bir özellik göstermesinin neden olduğu ahlâki 

sorunlardaki çoğalma, yönetimlerin sorumluluklarını ahlâki bir çerçevede ele almay daha fazla gerektirmektedir. Verimlilik 

baskısı, rekabet, sonuç odaklı ve bireyselci değerler ve yöneticilerin artan gücü bir araya geldikçe örgütlerde ahlâki sorumluluklar 

daha fazla zarar görmeye başlamıştır. Dolayısıyla çalışma yaşamında birçok tarafın (paydaş) olduğu ve bu tarafların her birinin 

farklı amaçları olabileceğini savunan yaklaşımlar önem kazanmaktadır.  

Freeman (1984) paydaşı bir örgütün amaçlarına ulaşmasını etkileyebilecek veya etkilenebilecek herhangi bir grup veya birey 

olarak tanımlamaktadır. Çalışanlar, müşteriler, hissedarlar, rakipler, devlet ve toplum bu bakımdan örgütün etkilediği ve 

etkilendiği paydaşlar olarak ele alınmaktadır. Dolayısıyla bu görüş çalışanlara karşı yerine getirilmesi gereken sorumlulukların 

altını çizen çoğulcu bir perspektif sunmaktadır. Bu çerçevede yönetimler çalışma ilişkilerini çalışanlarına karşı ahlâki 

sorumlulukları yerine getirdikleri, katılımcı,  adil ve insan haklarını gözeten bir anlayış ve uygulamalar bütünüyle ele almalıdırlar.   

Yönetim literatüründe örgütsel amaca hizmet eden uygulamalara odaklanan yaklaşımların yanı sıra örgütsel yaşamın daha geniş 

bir bağlamda ele alınması gereğine dikkat çeken yaklaşımlar da vardır. Bu görüşler geniş bir bağlam tasviri ve yönetim 

uygulamalarından etkilenen ve onları etkileyen çok sayıda aktörün yer aldığı çevrelere dikkat çekmektedirler. Bu çevrenin içinde 

aldıkları mal ve hizmetlere dair kalite beklentileri olan tüketicileri, çalışanları temsil eden sendikal örgütlenmeleri, belirli 

beklentiler içinde olan tedarikçileri, işletmeleri benzer şekilde davranmaya zorlayan rakipleri, eylemlere yön veren 

düzenlemeleriyle devleti, inanç ve değerler sistemi sunarak aktörlerin eylemlerini biçimlendiren kültürü ya da küreselleşmeyi 

görmek mümkündür. Bahsettiğimiz bu çevresel unsurların her biri farklı örgüt kuramlarının odağında kendine yer bulmaktadır. 

Dolayısıyla bu unsurların yönetim ve örgütten beklentiler ile sunduğu zorluk ya da sınırlılıkları değerlendirmeksizin çalışma 

ilişkilerini anlamak mümkün değildir.   
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İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OLMAK İSTEDİKLERİ MESLEKLERE İLİŞKİN 
GÖRÜŞLERİ  

Levent YAKAR1 - Mustafa Enes YILMAZ2  

 

Özet 

Yetişkin bir insanın günlük yaşamının önemli bir kısmını meslek yaşantısı oluşturmaktadır. İlkokul kademesinde öğrencilere 

verilecek mesleki rehberlik çalışmaları bu yaşın mesleki gelişim görevlerinin yerine getirilmesini sağlayarak gelecekte başarılı bir 

meslek çalışanının oluşması açısından önem taşımaktadır (Yeşilyaprak, 2013).  Bu çalışmada bireylerin meslek edinme 

süreçlerinde ilk aşama olan çocukluk döneminin bir kesiti olan 4. sınıf çağında çocukların edinmek istedikleri mesleklere 

yönelmelerindeki bilgi düzeyleri ve bilgi kaynakları araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim 

yılında Hatay ili, Merkez İlçesindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ilkokul 4. sınıfa devam eden 33 öğrenci 

oluşturmaktadır. Araştırmanın alt amaçları doğrultusunda araştırmacı tarafından yarı yapılandırılmış görüşme formu 

oluşturulmuştur. Toplanan veriler nitel veri analiz yöntemlerinden içerik analizi ile çözümlenmiştir. Bulgularda öğrencilerin 

ilerde seçmek istedikleri temel meslekler doktor , polis , okul öncesi öğretmeni, sınıf öğretmeni , veteriner, bilgisayar mühendisi 

, asker, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak sıralanmıştır. Öğrenciler meslek tercihinde bireysel ve toplumsal faktörlerin 

etkin olduğunu ifade ettikleri gözlenmiştir.  Öğrencilerin mesleklere yöneklik bilgi kaynaklarına bakıldığında ise medya ve yakın 

çevre kategorilerinin ortaya çıktığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler : meslek, mesleki yönelim, dördüncü sınıf. 

Jel Kodları  : I2. 

 

1. Giriş  

Yetişkin bir insanın günlük yaşamının önemli bir kısmını meslek yaşantısı oluşturmaktadır. Meslek yaşantısı insanın hayatındaki 

diğer faaliyetleri olumlu ya da olumsuz olarak etkilemektedir. Meslek; belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere 

dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş olarak 

tanımlanmaktadır (TDK, 2019). Meslek kavramıyla yakın ilişki içinde olan iki kavram dikkat çekmektedir. Bu kavramlardan ilki 

olan iş; bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma olarak sözlükte yer 

almaktadır (TDK, 2019). Diğer kavram olan kariyer ise; bir meslekte zaman ve çalışmayla elde edilen aşama, başarı ve uzmanlık 

olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2019). Çoğunlukla birbiri yerine kullanılan meslek kavramının ilişkili olduğu iş ve kariyer 

kavramlarının birbiriyle ilişki olduğu ama aynı anlamlar ifade etmediği görülmektedir.  Meslek daha genel bir standardı, iş onun 

alt bir alanını, kariyer ise meslekteki aşamalığı ifade etmektedir. Meslek ve meslek kavramıyla ilişkili olan kavramların daha iyi 

anlaşılması için alanda çalışma yapan kişilerin tanımlamaları incelendiğinde kavramlar arasındaki farklılıkların net olarak uzmanlar 

tarafından da ortaya konulduğu görülmektedir. Kuzgun (2014) mesleği, bireylerin yaşamlarını kazanmak için yaptıkları, diğer 

insanlara faydalı bir netice oluşturan, normları toplum tarafından belirlenmiş ve belirli bir eğitim sonucu elde edilen bilgi ve 

becerilere yönelik oluşan faaliyetler toplamı olarak ifade etmektedir. İş kavramını Yeşilyaprak (2014); meslek içerisinde özel bir 

çalışma alanı olup uygulanan görev ve aktiviteler olarak ifade etmiştir. Kariyer ise; hayatı yapılandıran olaylar sistemini oluşturan 

bir yapı olarak ifade edilmiştir  (Super, 1953). Bu tanımlamalardan yola çıkarak mesleğin bir seçim olduğu kariyerin ise 

oluşturulduğu belirtilmiştir (Yeşilyaprak, 2014). Genellikle bir günün belli bir zaman diliminde yapılan meslekler insanların 

geçimlerini temin etmelerine aracı olmaktadır. Meslek seçimi ve kariyer oluşumunu içeren bu süreç kişiden kişiye farklılık 

göstermektedir. 

Bu farklılıkları ortaya koyan meslek seçimi ve kariyer oluşturma süreçleri ile ilgili pek çok kuram bulunmaktadır. Bu kuramlardan 

bazıları Özellik Faktör Kuramı, Ginzberg ve arkadaşlarının Gelişim Kuramı, Super’in Öz Benlik Kuramı, Holland’ın Kişilik 

Kuramı, Roe’nun İhtiyaç Kuramı, Karar Kuramları, Gottfredson’un Daraltma ve Uzlaşma Kuramı olarak ifade edilmektedir 

(Kuzgun, 2014). Bu kuramlar içerisinde Ginzberg ve arkadaşlarının Süreç Kuramı (1951), Super’in meslek seçimi sürecini gelişim 

dönemlerine ayıran Kavramsal modeli (1953) ve Tiedeman ve O’hara’nın Kimlik kuramı (1959) meslek seçimini gelişim 

psikolojisinin süreçlerine göre olarak ele alınmaktadır (Yeşilyaprak, 2016). Ginzberg, Ginsburg, Axelrad ve Herma meslek 

seçimini sadece bir anda olan bir olay olarak değil, çocukluktan başlayan yetişkinliğe kadar devam eden bir süreç olarak ele 

almışlardır. Bu kuramda üç temel ilkeye dikkat çekilmiştir. Mesleki seçimin süreç olduğu, geri dönülemez bir süreç olduğu ve 

her zaman bu sürecin “uzlaşma” içerdiği olmak üzere kuram üç temel sav öne sürmektedir (Ginzberg ve ark. 1951: Akt. 

Yeşilyaprak, 2013).  Meslek seçiminde gelişim süreci ilk defa bu kuramda vurgulanmıştır. Mesleki gelişimini bir süreç olarak 
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vurgulanmış ve meslek seçiminin belirli dönemlerden geçtiği (fantezi, geçici, gerçekçi) ifade edilmiştir (Ginzberg, 1970). Super 

Öz Benlik kuramında; bireyin meslek seçimini kendisi ile çevresi arasındaki bağlantı neticesinde bireyin benlik tasarımını (Self-

Representation) seçmek istediği mesleğe yansıtması olarak ifade etmektedir (Super, 1953). Super’e göre bireyin bir meslekte 

karar kılması onun benliğinin bir ifadesidir ve bu durum yıllar içerisinde farklılaşabilir (Güven, 2008).   Mesleki gelişim yaşam 

boyu devam eden bir süreçtir. Super’e göre mesleki gelişim dönemleri büyüme (4-14 yaş), araştırma (14-18 yaş), yerleşme (25-

44 yaş), devam ettirme (45-64 yaş) ve çöküş (65 yaş ve sonrası) olmak üzere 5 aşamadan oluşmaktadır (Kuzgun, 2011). Bir diğer 

mesleki gelişim kuramcılarından olan Tiedeman ve O’hara’nın Kariyer Gelişimi, Seçim ve Uyum kuramına göre; kariyer 

gelişiminde süreç içerisinde mesleki bir kimlik oluşturmak, kişiliğin farklılaşması ve bütünleşmesi kavramları üzerinde 

durulmakta ve kariyer gelişiminde süreç içerisinde yer alan çabaya dikkat çekilmektedir (Grande, 1964). Mesleki gelişim 

kuramlarında belirtilen dönemlerin ilk kısmı olan çocukluk dönemi mesleğe ilk adım olarak söylenebilir. 

4-14 yaşları arası çocukta hem fiziksel hem de psikolojik büyüme yaşanırken bu yaştaki çocuklar çevrelerini inceleme 

içerisindedirler. Bu dönemin mesleki gelişim ödevleri arasında geleceğe ilgi duymak, bireyin kendi hayatındaki denetimini 

artırması, bireyin okula ve işe dair başarıya olan inancının artması ve bu duruma uygun çalışma alışkanlıkları ve gerekli tutumların 

elde edilmesi yer almaktadır. Çocuklar fantezilerle ve oyunlarla yetişkinlere ait rolleri yapmaya çalışırlar. Bu durum iş yaşamına 

ilişkin çocuklarda bilgi dağarcıkları oluşmasına neden olur (Yeşilyaprak, 2014). Bu yaş dönemi içerisinde çocuklara verilecek  olan 

eğitim, insanın yaşamında kritik bir öneme sahiptir. Günümüzde eğitim; çağdaş temellere dayalı bir sistem içerisinde hedeflerine 

ulaşmada okulun yapısını değiştirmiş Öğretim ve Yönetim olan 2 temel hizmet grubunun yanına Öğrenci Kişilik Hizmetleri 

grubunu da eklemiştir (Tan, 1992).  Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin temel amacı bireylerin eğitim sürecinden faydalanmalarında 

gelişimlerini bütünüyle kazanmasında ve sağlıklı bir kişilik yapısının oluşmasında gerekli ortamı sağlamak olmuştur. Bu grup 

içerisinde özel bir alt alanı oluşturan Rehberlik Hizmetleri bütün yaştaki bireylere yönelik olarak kişinin kendini tanıması, kendini 

olduğu gibi kabul etmesi ve geliştirmesi süreçlerinde gereken hayati donanımları kazandırmada bireylere profesyonel kişilerce 

verilen psikolojik destektir. Rehberlik hizmetlerinin nihai amacı bireyin kendisini gerçekleştirmesini sağlamaktır  (Yeşilyaprak, 

2013). Rehberlik hizmetinin bireyin kendini gerçekleştirmesi sürecinde profesyonel kişilerce verilmesi vurgulanmaktadır 

(Kuzgun, 1992).  

Rehberlik hizmetleri kendi içerisinde problem alanına göre mesleki, eğitsel ve kişisel rehberlik olmak üzere üç ana gruba 

ayrılmaktadır. Mesleki rehberlik kavramını ilk defa kullanan Parsons; mesleki rehberliği bir mesleğe hazırlanmada, mesleğe girme 

yöntemlerini araştırmada, mesleğe karar vermede ve başarılı bir meslek personeli olmada verilen yardım süreci olarak 

belirtmektedir (Kepçeoğlu, 1978). Başka bir tanımda ise mesleki rehberliği; bireylerin farklı mesleklerin özelliklerini ve kendi 

özelliklerini tanıyarak kendine uygun mesleği seçebilmesi konusunda bireylere verilecek olan yardımlar olarak ifade etmektedir 

(Kepçeoğlu, 1993). Yeşilyaprak (2013) ise mesleki rehberliğin gelişimsel yönüne vurgu yaparak; bireylerin farklı meslekleri 

tanımaları, kendilerine uygun meslekte karar kılmaları, karar kıldıkları mesleklere hazırlanmaları ve mesleki gelişim kazanmaları 

için yapılan profesyonel yardım hizmeti olarak ifade etmektedir. Gelişim dönemleri göz önünde bulundurularak eğitimin her 

kademesinde profesyonel bir şekilde mesleki rehberlik çalışmalarının yapılması bireylerin sağlıklı bir mesleki süreçten geçmelerini 

sağlayabilir.  Mesleki rehberlik çalışmaları okul öncesi dönemden başlamak üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul, ortaokul, 

ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında yapılmaktadır. Mesleki rehberlik çalışmalarında tüm eğitim kademelerinde ortak 

amaç; bireyin kendi özelliklerini tanıması, meslekler hakkında bilgi sahibi olması, bireylerin yetenek, ilgi, ihtiyaç, değer ve 

kişilikleri ışığında mesleki kararlar vermesi, mesleklere hazırlık süreci, mesleğe adım atma, mesleğinde ilerleme sağlaması ve hayat 

boyu öğrenme boyunca kendini geliştirebilmesine yönelik bireye ve ailesine destek verilmesi olarak ifade edilebilir (ORGM, 

2019). Mesleki rehberlik çalışmalarında ilkokul düzeyi için temel amaç; çocukların iş dünyasına yönelik dikkatlerini çekmek, 

çocuklarda mesleklere karşı heves ve ilgi oluşmasını sağlamak, yaşam içerisinde herkesin bir iş yaptığı düşüncesini oluşturmak, 

çocuğun ailesinin ve yakın çevresindekilerin yapmış olduğu işleri daha yakından incelemesini sağlamak, mesleklerin çeşitliliğini 

öğrencilere yansıtmak ve velilere çocuğun mesleki gelişimi konusunda bilgilendirilmesini sağlamaktır (Tan, 1992). İlkokul 

kademesinde öğrencilere verilecek mesleki rehberlik çalışmaları bu yaşın mesleki gelişim görevlerinin yerine getirilmesini 

sağlayarak gelecekte başarılı bir meslek çalışanının oluşması açısından önem taşımaktadır (Yeşilyaprak, 2013).   

Günümüz milli eğitim politikaları incelendiğinde 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında yeni hedefler belirlenmiştir. Bu kapsamda 

mesleki rehberlik çalışmalarının önemi vurgulanarak kariyer rehberlik sisteminin bütün öğretim kademelerinde oluşturularak 

öğrencilere hizmet sunulmasının planlandığı ve öğrencilerin bu sistem doğrultusunda mesleklere yönlendirileceği ifade 

edilmektedir (MEB, 2019). İlkokul döneminde yapılacak olan mesleki yönlendirmelerle beraber çocukların ilkokul kademesinden 

itibaren ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilecekleri meslek alanına ilişkin eğitim alınmasına olanak sağlanacaktır. Bu 

durum ilkokul öğrencilerinin mesleki yönelim süreçlerinde ilkokul kademesinin önemini daha da artıracak bir duruma 

dönüşmektedir. Bu çalışmanın önemi burada ortaya çıkmaktadır. İlkokul öğrencilerinin mesleki yönelimleri hakkında neleri göz 

önünde bulundurduklarını bilmek verilecek eğitimlerin niteliğini etkileyecek bir unsurdur. İlkokul öğrencilerinin mesleklere 

ilişkin bilgi düzeyleri ve bilgi kaynakları hakkında fikir sahibi olmak planlanacak ve uygulanacak çalışmaları etkileyecektir .      

Yapılan bu çalışmada bireylerin meslek edinme süreçlerinde ilk aşama olan çocukluk döneminin bir kesiti olan 4. sınıf çağında 

çocukların edinmek istedikleri mesleklere yönelmelerindeki bilgi düzeyleri ve bilgi kaynakları araştırılmıştır. Çalışmanın alt 

amaçlarını ise şu şekildedir: 
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1) İlkokul 4. sınıfa giden öğrencilerin olmak istedikleri meslekler nelerdir? 

2) İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin olmak istedikleri meslekleri seçme/seçmeme nedenleri nelerdir? 

3) İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin olmak istedikleri meslekler hakkındaki bilgi düzeyleri nedir?  

4) İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin olmak istedikleri meslekler hakkındaki bilgi kaynakları nelerdir? 

2. Yöntem 

Bu araştırma; ilkokul 4. sınıfa giden öğrencilerin olmak istedikleri meslekler, neden o mesleği seçmek istedikleri, olmak istedikleri 

meslek ya da meslekler hakkındaki bilgi düzeyleri ve bu mesleklere ilişkin bilgi kaynaklarını incelemek amacıyla düzenlenmiş 

açıklayıcı bir çalışmadır. Açıklayıcı çalışmada amaç; bir olaya, duruma ya da koşula sebep olan güçleri açıklamak ve bunları 

biçimlendiren akla uygun nedensel ağları ifade etmektir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2015). 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Hatay ili, Merkez İlçesindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) 

bağlı ilkokul 4. sınıfa devam eden 33 öğrenci oluşturmaktadır. Sosyo-ekonomik farklılıkların daha iyi temsil edilmesi adına iki 

farklı okulda çalışmalar yürütülmüştür. Öğrenciler seçiminde özel bir kriter yer almayıp rast gele seçilmiştir. 19 öğrencinin yer 

aldığı okul merkeze uzak mahallede yer alırken 14 öğrencinin yer aldığı okul merkez mahallede yer almaktadır. Öğrencilerin 18’i 

(%54) kız, 15’i (%45) erkek öğrencilerden oluşmaktadır.   

Veri Toplama Aracı ve Süreci 

Veri toplama aracı araştırmacı tarafından anlaşılabilir bir üslupla hazırlanmıştır. Çalışma kapsamında bulunan öğrencilere gerekli 

açıklamalar yapılmış ve katılım gönüllülük prensibine göre sağlanmıştır. Görüşme yapılan öğrencilerden görüşme formunda yer 

alan her bir soruyu samimi bir şekilde kendi görüşlerine göre  cevaplamaları istenmiştir.    

Görüşme Formu: Araştırmanın alt amaçları doğrultusunda araştırmacı tarafından yarı yapılandırılmış şekilde oluşturulmuştur. 

Formda öğrencilerin cinsiyeti, anne/baba mesleği, ilerde yapmak istediği mesleği/meslekleri, neden bu mesleği/meslekleri 

yapmak istedikleri, yapmak istediği meslek/meslekler hakkındaki bilgileri ve bu mesleğe/mesleklere ilişkin bilgilerin nerden 

öğrenildiği sorulmuştur. 

Verilerin İşlenmesi ve Çözümlenmesi 

Veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Yıldırım ve Şimşek (2016)’e göre betimsel analiz; “Elde edilen veriler daha 

önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Veriler araştırma sorularının ortaya koyduğu temalara göre 

düzenlenebileceği gibi görüşme ve gözlem süreçlerinde kullanılan sorular ya da boyutlar dikkate alınarak da sunulabilir” şeklinde 

ifade edilmektedir. 

3. Bulgular 

Çalışmada ilkokul 4.sınıf öğrencilerine mesleklere ilişkin bilgi kaynakları ve bilgi düzeyleri hakkında sorular sorulmuştur. Alınan 

cevaplar doğrultusunda veriler analiz edilmiştir. İlk olarak “İlerde yapmak istediğin meslek/meslekler nedir?” sorusuna verilen 

cevaplar analiz edilerek elde edilen bulgular Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. İleride Yapmak İstediğin Meslek/Meslekler Nedir Sorusuna İlişkin Görüşler  

Tema Kategori Kod f 

Hizmet Sağlık Doktor 12 

Veteriner 3 

Hemşire 1 

Eğitim Okul Öncesi Öğretmeni    5 

Sınıf Öğretmeni   4 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni                                  2 

Öğretmen 1 

Resim Öğretmeni 1 

Güvenlik Polis   8 

Asker 2 

Adalet Hakim 1 

Avukat 1 

Üretim Buluş Bilgisayar Mühendisi   3 

Tasarımcı 1 

Bilim Adamı 1 

Uçak Mühendisi 1 1 
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Tablo 1 incelendiğinde öğrenciler ilerde seçmek istedikleri meslekleri; doktor (n=12), polis (n=8), okul öncesi öğretmeni (n=5), 

sınıf öğretmeni (n=8), veteriner (n=3), bilgisayar mühendisi (n=3), asker (n=2), din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni (n=2), 

bilim adamı, uçak mühendisi, hakim, avukat, öğretmen, hemşire, tasarımcı, resim öğretmeni (n=1) olarak belirtmişlerdir.  

İkinci olarak “İlerde neden bu mesleği/meslekleri yapmak istiyorsun?” sorusuna verilen cevaplar analiz edilerek elde edilen 

bulgular ve bu durumlara ilişkin alıntılar aşağıda verilmiştir:  

Tablo 2. İlerde Neden Bu Mesleği/Meslekleri Yapmak İstiyorsun Sorusuna İlişkin Görüşler 

Tema Kategori Kod f 

Bireysellik Kişisel İstek 
 

Sevme 5 

İlgi Duyma 5 

Merak 3 

Çocukları Sevme    2 

Mutlu Olma   1 

Kendini Kanıtlama 1 

Uygulama Yapma 2 

Kişisel 
Beklenti 

Maddi Kazanç 1 

İşe Başlama 1 

Toplumsallık Sağlık 
Faktörü 

İyileştirme 9 

Hayat Kurtarma 3 

Yardım Etme 1 

Besleme   2 

Güvenlik 
Faktörü 

Kötülükleri Engelleme 6 

Hırsızları Yakalama 5 

İnsanları Koruma 1 5 

  Operasyon 1 

Çevre 
Faktörü 

Yakınlara Fayda 1 

Aile İsteği 2 

Mutlu Etme 2 

Eğitim 
Faktörü 

Öğretme 8 

Rol Model 2 

Tablo 2 incelendiğinde, öğrencilerin belirttikleri meslekleri neden olmak istedikleriyle ilgili cevaplar kodlar oluşturularak 

belirtilmiştir. Öğrencilerin ilerde neden bu mesleği/meslekleri yapmak istiyorsun sorusuna yönelik örnek olabilecek alıntılar 

aşağıda ifade edilmiştir: 

G1. Bizim buradaki (Sağlık Ocağı) doktor gibi olmak istiyorum.  

G21. Bu mesleği seviyorum, bence güzel bir meslek, hastalarla konuşmak onları muayene etmek bana güzel geliyor. 

G33. İnsanların hayatını kurtarmak hoşuma gider.  

G25. İnsanları iyileştirmek için. 

G28. İnsanlara zarar verenler var. Diğer insanları bunlardan korumak için. 

G7. Polisler hırsızları yakalıyorlar, kötülük yapmasınlar diye. Büyüyünce ben de polis olup hırsızları yakalayım kötülük 

yapmasınlar. 

G11. Bazı hırsızlar bir şeyler çalıyor. Polis olup bu hırsızları yakalayıp mahkemeye sevk edeceğim.   

G17. Öğrencileri mutlu etmek için.   

G23. Origami yapmayı ve çocukları çok seviyorum.     

G15. Çünkü çocuklara, öğrencilere bir şeyler öğretmek için, çocuklar eğitimli olsunlar diye. Eğer eğitimli olmazlarsa 

büyüdüklerinde mesleklerini gerçekleştiremezler.   

G6. Bazı çocuklar okula gelemiyor. Afrika’da televizyonda gördüm. Bir de öğretmenim anlatıyor. Bu çocukların derslerinde 

başarılı olmalarını istiyorum. 

G16. Çünkü hayvanları çok seviyorum. Hayvanları beslemek istiyorum. Hayvanları korumak istiyorum. Onlara iyi bakmak 

sağlıklı bakmak istiyorum. 

G20. Bu mesleği çok seviyorum. Bilgisayarı seviyorum. Bilgisayarla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bazen format atıyorum. 

G27. Format atmayı, diski temizlemeyi, RAM’a bakmayı biliyorum. Bilgisayarı biliyorum. Anasınıfından beri kasalı bilgisayarımız 

vardı, ben bunun parçalarını söküp takabiliyorum. Hem bilgisayara hem tablete flaşlık yer yapmıştım. Bunları seviyorum. 
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G29. Düşmanları, kötüleri öldürmek için. 

G21. Din dersinde çok iyiyim. Bu dersi çok seviyorum. 

Üçüncü olarak “Yapmak istediğin meslek/meslekler hakkında bilgi verir misin?” sorusuna verilen cevaplar analiz edilerek elde 

edilen bulgular ve bu durumlara ilişkin alıntılar aşağıda verilmiştir:  

Tablo 3. Yapmak İstediğin Meslek/Meslekler Hakkında Bilgi Verir Misin Sorusuna İlişkin Görüşler 

Tema Kategori Kod f 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sağlık 

İyileştirme 6 

Ameliyat etme 5 

Muayene etme 4 

Reçete yazma    4 

İğne yapma   3 

Serum takma 2 

Hastalara bakma 2 

Sakinleştirme 2 

Hayat Kurtarma 2 

İlaç verme 1 

Hayvanlara iğne vurma 2 

Hayvanları muayene etme 2 

Nazik davranma 1 

Hasta hayvanlara bakma 1 

 Hırsızları Yakalama 4 

Suçluları yakalama  3 

 
 

Hizmet 

 
 
 

Güvenlik 

Kötüleri hapse atma 1 

Rehinleri kurtarma 1 

İnsanları koruma 1 

Devriye gezme 1 

Vatanını koruma 1 

Kötüleri öldürme 1 

Savaşma 1 

İyilere yardım 1 

Vatan sevgisi 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eğitim 

Etkinlik yapma 2 

Film izletme 2 

Ders anlatma 2 

Oyun oynama 1 

Geleceğe hazırlık 1 

Hayal gücü oluşturma 1 

Harfleri öğretme 1 

Sohbet etme 1 

Bedene çıkarma 1 

Çocuklara yardımcı olma 1 

Çocukları eğlendirme 1 

Meslek seçimi 1 

Okulda çalışma 1 

Bilgi verme 1 

Derse girme 1 

Peygamber efendimizi anlatma 1 

Dini öğretme 1 

Ahlaklı olma 1 

 
 

Üretim 

 
 

Teknik 

Bilgisayar tasarlama  1 

Bilgisayar düzeltme 1 

Bilgisayar öğrenme 1 

Bilgisayar tamir etme 1 

Kod yazma 1 
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Tablo 3 incelendiğinde, öğrencilerin yapmak istedikleri meslek/meslekler hakkındaki bilgileri kodlar oluşturularak belirtilmiştir. 

Öğrencilerin ilerde yapmak istedikleri meslek/meslekler hakkında bilgi verir misin sorusuna yönelik örnek olabilecek alıntılar 

aşağıda ifade edilmiştir:  

G1. Başka kişileri muayene eder. Reçete yazar. Ateşimize bakar. O aletle sırtımızı dinler, kulaklarına koyar.   

G5. İnsanları muayene etmek ve iyileştirmekle görevlidir. 

G25. Hastaları tedavi eder. Ameliyata girer. Hastalara bakar. Hastalara ilaç yazar. 

G28. İnsanları iyileştirir, onlara bakarlar, hangi hastalık var onları söylerler. Tedavi ederler. Hastalığın sebeplerini söylerler. 

G9. Hırsızları yakalarlar. Yakaladıkları hırsızları operasyona götürür tuzağa düşürmek için sonra da çatışmaya başlarlar. Sonra da 

yakalayıp hapse atarlar.  

G11. Polisler suçluları yakalamak için çabalar. O suçluları zar zor yakalarlar. Teröristleri zar zor yakalarlar. Polisler sabah akşam 

didinirler yani çok uğraşırlar yakalamak için. Sabah akşam çalışırlar, para kazanırlar, devriyedeler sabah akşam. 

G6. Bilgi verir. Çalışmaları için çocuklara ödev verir. Derste anlattıklarını öğrenciler not eder. Çocuklar bir şeyden koktuklarında 

onlara yardımcı olur. 

G24. Çocuklara harfleri öğretmek, çocukları eğlendirmek, onları eğlendirmek, onları mutlu etmek, onların iyi bir meslek 

seçmelerini sağlamak, iyi birey olmalarını sağlamaktır. 

G4. Çocuklarla beraber etkinlikler yapar. Boyama kitapları, resimli hikaye kitapları öğrencilerine verir. Fotokopi dağıtır çocuklara. 

Resim çizerler, fikirlerini anlatırlar. 

G16. Hayvanlara iğne vurur. Hayvanları muayene eder. Onlara besinli ilaçlar verir. Onlara sağlıklı yemekler verir. Hasta olunca 

onlara ilaçlar verir. Hayvanlara iyi bakar. 

G27. Bilgisayarda kod yazar. Oraya gelen bilgisayarlara bakar. Bilgisayarlara yeni şeyler bulur. Oradaki parçaları kontrol eder. 

İçini açıp kontrol eder. 

G22. Dağa çıkar, vatanını korur, kötüleri öldürür. Bayrağını indirmez. Vatanı için ölür. Bordo bereli olmadan önce testler yapılır, 

bu testlerde başarılı olunca bordo bereli olunur.     

G21. Peygamber efendimizi anlatıyor. Bilgi veriyor. Okulda çalışır. Derse girer. 

Son olarak “Yapmak istediğin mesleğe/mesleklere ilişkin bilgileri nerden öğrendin?” sorusuna verilen cevaplar analiz edilerek 

elde edilen bulgular ve bu durumlara ilişkin alıntılar aşağıda verilmiştir: 

Tablo 4. Yapmak İstediğin Mesleğe/Mesleklere İlişkin Bilgileri Nerden Öğrendin Sorusuna İlişkin Görüşler 

Görüşler                                                            f * 

Akraba                                   17 

TV/Dizi/Film       14 

İnternet          8 

Okul          8 

Gözlem          8 

Kitap/Dergi         3   

Toplam                                                                                                     58 

                                                       

Tema Kategori Kod f 

 
 
Kolay 
Ulaşılabilirlik 

 
Medya 

TV/Dizi/Film 14 

İnternet 8 

Kitap/Dergi    3 

 
Yakın Çevre 

Okul   8 

Akraba 17 

Gözlem 8 

Tablo 4 incelendiğinde, yapmak istediğin mesleğe/mesleklere ilişkin bilgileri nerden öğrendin sorusuna ilişkin görüşleri kodlar 

oluşturularak belirtilmiştir. Öğrencilerin ilerde yapmak istedikleri meslek/meslekler hakkında bilgi verir misin sorusuna yönelik 

örnek olabilecek alıntılar aşağıda ifade edilmiştir: 

G1.Bir tane akrabam var. Bir de sağlık ocağında doktor var. Bir de diş merkezinde bir doktor var. Bu bilgileri doktordan 

öğrendim. 
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G2. Televizyonda mucitlerin tasarladığı şeyleri görüyorum. Bir kere haberde görmüştüm. Bilgisayarda mucitlerin tasarladığı 

şeyleri araştırdım. Robot tasarlamışlar, otomatik kumandayla kapanan pencere tasarlamışlar. 

G6. Dizide izledim. Doktorlar dizisinden öğrendim. Oradan ilham aldım. 

G9. Televizyon izliyordum. Çatışmayı gördüm. Ben de polis olmak istedim. Bu bilgileri Arka Sokaklar dizisinde öğrendim. 

G15. Anasınıfında okurken yaptığımız şeylerdi. İnternetten nasıl öğrettiklerine bakmıştım. Şu an kardeşim anasınıfında okuyor. 

Onun etkinliklerine bakarak bilgiler topladım. 

G17. Ailemden öğrendim. Annemler bana ne olmak istiyorsun dediklerinde ben anasınıfı öğretmeni diyorum. 

G19. Bu bilgileri iki diziden öğrendim. Bir de internetteki videolarda öğrendim. 

G20. Bilgileri Youtube’dan öğrendim. Nasıl etkin kullanılır, nasıl format atılır. Bir de amcama sordum. 

G22. Filmde izledim. Dizide izledim. ‘Söz’ dizisinde izledim. 

G24. Babam bize bildiklerini aktarıyor. Ayriyeten okuldan da öğreniyorum. 

G25. Bilgileri annnemden öğrendim. Bir de babaannemden öğrendim. Annem hastaneye gittiği zaman anlatıyor doktorların 

neler yaptığını. 

G29. Bilgileri internetten,babamdan ve televizyondaki haberlerden öğrendim. Dayımdan ayrıca dergilerden öğrendim. 

G33. Annem ve babama sorduğum zaman öğrendim. İnternette araştırarak öğrendim. Kitaplardan öğrendim. Ablalarım ve 

abilerimden de öğrendim. 

4. Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmanın bulguları incelediğinde ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin ifade edilen 59 meslek içerisinde 16’sının sağlık, 13’ünün 

eğitim, 10’unun güvenlik, 2’sinin adalet ve 6’sının buluş mesleklerini seçtikleri belirtilmiştir. Bu meslek gruplarından ifade 

edilenlerin 39’unun hizmet sektörü, 6’sının üretim sektörü olduğu görülmektedir. 33 öğrencinin 59 mesleği ifade etmesinin 

sebebi bir öğrencinin ilerde birden fazla mesleği olabileceğini ifade etmesidir. Bu durumu Tracay (2002); çocukların mesleki 

kararlılıklarının netleşmesinin zaman geçtikçe olgunlaşacağını belirterek açıklamıştır. Çocukların ilerde ne olmak istediklerine 

ilişkin daha net ve daha az meslek sayısına ilerleyen yıllarda rastlanabilir. Ayrıca bu bulguya dayanarak araştırmaya katılan 

öğrenciler tarafından hizmet sektörüne dahil mesleklerin, üretim sektörüne ait mesleklere göre daha fazla tercih edilmek istendiği 

görülmektedir. Bu duruma şehir nüfuslarının köy nüfuslarına göre son yıllarda daha fazla artmasının etkili olduğu söylenebilir.  

Çalışmanın bir diğer bulgusu incelendiğinde ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin ilerde olmak istedikleri mesleği/meslekleri neden 

yapmak istediklerine verdikleri yanıtlarda bireysel ve toplumsal beklentilerin ön plana çıktığı görülmektedir. Kişinin kendi istek 

ve beklentileri bireyselliği vurgularken sağlık, güvenlik, eğitim ve çevresel beklentiler toplumsal rollerin ve normların ilkokul 4. 

sınıf öğrencilerinin mesleklere neden yöneldikleri hakkında fikir verebilir. Çalışmada ulaşılan bulgulardan biri de ilkokul 4. sınıf 

öğrencilerinin yapmak istedikleri meslek/meslekler hakındaki bilgi düzeyleri olmuştur. Elde edilen bulgular öğrencilerin 

cevaplarının sağlık, güvenlik ve eğitim konularında verilen bilgilerin hizmet perspektifini yordadığı, teknik konularda verilen 

bilglerin ise üretim perspektifini yordadığı ifade edilebilir. Verilen bilgilerde dikkat çeken bir husus da öğrencilerin bu bilgilere 

kendi gözlemleri veya kendi uygulamaları yoluyla ulaşılan bilgiler oldukları dikkat çekmektedir. Bu yaş grubu öğrencilerinin 

olmak istedikleri mesleklere yönelik çevrelerinde dikkat ve algı düzeylerinin yüksek olduğu ifade edilebilir. 

Çalışmanın ulaşmış olduğu bir diğer bulgu incelendiğinde ise ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin ulaşmış oldukları bu bilgileri nerden 

öğrendikleri ile ilgili olmuştur. Öğrencilerin bu bilgileri edinmelerinde medyanın ve yakın çevrelerinin önemli etkenler olduğu 

görülmektedir. Özellikle bazı dizilerin, akrabalar ile olan görüşmelerin etkisi bu bilgilerin kolay ulaşılabilir olmasını yordayabilir. 

Sonuç olarak bireylerin hayatını önemli ölçüde etkileyen bir mesleğe sahip olmasında küçük yaşlardan başlayarak genç yetişkinlik 

dönemine kadar geçirmiş olduğu dönemlerin etkili olduğu mesleki gelişim kuramları tarafından vurgulanmaktadır (Ginzberg, 

1988, Grande, 1964, Super, 1953, Yeşilyaprak, 2016). Elde edilen bulgular ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin ilerde olmak istedikleri 

meslek/mesleklere yönelik bir farkındalık içerisinde olduklarını gösterebilir. Bu bulgular ışığında ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin 

bilgi düzeylerinin ve ulaşılabilen bilgi kaynaklarının geçerlik ve güvenirliğinin artırılabilmesi için; 

1) Okullarda okul psikolojik danışmanı koordinesinde sınıf rehber öğretmenlerinin mesleki rehberlik çalışmaları yapılması, 

2) Mesleklerin sağlıklı bir şekilde anlatıldığı dizi/film/belgesellerin televizyon, bilgisayar aracılığıyla aktarılması, 

3) Gelişen internet ağı ile birlikte ulaşılabilirliği ve toplum üzerinde önemli etkilerinin gözlemlendiği sosyal medya ortamlarında 

meslek çalışmalarının yapılması ve bu çalışmaları denetleyen uzmanlardan oluşan bir mekanizmanın kurulması, 

4) MEB 2023 vizyon belgesinde ifade edilen kariyer rehberlik sisteminin uygulanmasında ilkokul 4. sınıf öğrencilerine gözlem 

ve uygulama yapabilecek ortamların sağlanması, 

5) Yapılan bu çalışmanın belirtilen bir grupla sınırlı olması ayriyeten ilkokul kademesine yönelik mesleki rehberlik çalışmalarının 

literatürde yeterli sayıda olmaması sebebiyle ilkokul kademesine yönelik mesleki rehberlik çalışmalarının artırılması, 

bundan sonraki yapılacak çalışmalar için ifade edilebilir.  
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EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİLERİNİN KENDİLERİNE ATIFLARI 

Levent YAKAR1 - İsmail YELPAZE2  

 

Özet 

Akademik makalelerin niceliksel etkileri aldıkları atıflarla ölçülmektedir. Benzer şekilde bu makalelerin yayınlandığı dergilerin de 

etkileri ve tanınırlıkları atıf sayıları ile değerlendirilmektedir. Atıfların niceliklerinin yanı sıra niteliklerinin de göz önünde 

bulundurulmaktadır. Atfın niteliğini ortaya koyan faktörlerden biri derginin kendine atfıdır. Bu çalışmada Ulakbim TR-Dizin’e 

kayıtlı Eğitim Fakültesi Dergilerinin son sayılarında yer alan çalışmalarda derginin ne kadar kendine atıf yaptığı sorusu  

araştırılmıştır. Çalışma kapsamında 26 akademik derginin son sayısındaki 488 makalede yer alan kaynakçalar incelenmiştir. 

Yapılan tarama sonucunda bu makalelerin 84’ünün çalışmanın yayınlandığı dergideki çalışmalara toplamda 100 kez atıfta 

bulunulduğu görülmüştür. Makalelerin %17’sinin dergisine atıfta bulunması genel olarak Eğitim Fakültesi dergilerinin olumsuz 

bir  performans sergilemediği görülmüştür. Ancak bu oran dergiler için tek tek incelendiğinde 8 derginin %25’i, 2 derginin ise 

%50’yi aştığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler : atıf, dergi iç atıf, dergi etki faktörü 

Jel Kodları  : I2. 

 

1. Giriş  

Bilim politikalarının belirlenmesinde ve izlenmesinde bibloyometriden yararlanılabilmektedir. Bibliyometri, belirli bir alan, 

dönem ve bölgede kişiler ya da kurumlar tarafından üretilmiş yayınların ve bu yayınlar arasındaki ilişkilerin sayısal olarak analizi 

olarak değerlendirilmektedir (Ulakbim, 2019). Bibliyometrik analizler, belirlenen bir yılda yayımlanan yayın sayılarını içeren 

tanımlayıcı veya bir yayının kendisinden sonra yayımlanan çalışmaları nasıl etkilediğini belirlemek için atıf analizi niteliğinde de 

olabilmektedir (McBurney ve Novak, 2002; Akt: Karadağ vd, 2017).  

Bibliyometri alanında yapılan çalışmaların bir kısmını atıf analizleri oluşturmaktadır. Atıf analizi, bilimsel dokümandaki atıfların 

kime, nereye, ne kadar, ne sıklıkla yapıldığı gibi soruların yanıtlarını bulmaya yarayan bir analiz olarak düşünülebilir. Bir başka 

deyişle atıfların sayısal olarak incelenmesi olarak ele alınabilir. 

Atıf yapmanın temel işlevi atıf yapan dokümanla atıf yapılan doküman arasında bağ kurmaktır (Smith, 1981). Bu sayede bilgiler 

bağlantılı hale gelmektedir. Yazarların kendi çalışmalarına atıf yapmaları kendine atıf veya iç atıf olarak adlandırılmaktadır. Buna 

ek olarak yayımlanan makalelerin ilgili dergide yayımlanan makalelere yaptıkları atıflar ile kurum ve kuruluşların kendi yayınlarına 

yaptıkları atıflar da iç atıf olarak kabul edilmektedir. Bu durum kişi, dergi veya kurum/kuruluşun uzmanlık alanın yaptığı yoğun 

çalışmaların veya tecrübenin eseri olabileceği gibi, kimi dergilerin etki faktörünü artırmak adına makale yazarına dergideki 

makalelere atıf yapma tavsiyesi sunması (Tighe, Rice, Gravenstein ve Rice, 2011) gibi atfın getirilerinin kötüye kullanımının 

sonucu da olabilir. Bu iki uç durum arasındaki farkın görmek adına atıf analizlerine başvurulabilir. 

Akademik makalelerin niceliksel etkileri aldıkları atıflarla ölçülmektedir. Etki büyüklükleri akademik dergilerin en önemli kalite 

göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Benzer şekilde bu makalelerin yayınlandığı dergilerin de etkileri ve tanınırlıkları atıf 

sayıları ile değerlendirilmektedir. Bir makalenin aldığı atıf sayısı bu makalenin kalitesinin ve yaygınlığının bir göstergesi  olarak 

düşünülmektedir. Ancak kaliteyi tam olarak ortaya koyabilmek adına sadece atıfların niceliklerinin değil niteliklerinin de göz 

önünde bulundurulması gerekmektedir.  

Atfın kim tarafından hangi dergide yapıldığı gibi durumlar atfı niteliklerine ilişkin bilgi sunamaktadır. Atfın niteliğini ortaya koyan 

faktörlerden biri de derginin kendine atfıdır. Bu çalışmada Ulakbim TR-Dizin’e kayıtlı Eğitim Fakültesi Dergilerinin son 

sayılarında yer alan çalışmalarda derginin ne kadar kendine atıf yaptığı sorusu araştırılmıştır. 

 

2. Yöntem 

Bu çalışmada Ulakbim TR-Dizin’e kayıtlı Eğitim Fakültesi Dergilerinin son sayılarında yer alan çalışmalarda derginin ne kadar 

kendine atıf yaptığı incelenmiştir. Bu amaçla ilgili çalışma gurubuna giren dergiler için tarama deseninde bir çalışma 

gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma Grubu  

Çalışma kapsamında 2019 yılında Ulakbim TR-Dizin’e kayıtlı Eğitim Fakülteleri tarafından yayınlanan dergiler hedef kitleyi 

oluşturmuştur. Dergilerin nitelik ve yaşı açısından kabul edilebilir durumda olmalarını sağlamak adına Ulakbim TR-Dizin’de 

 
1 Dr. Öğr. Üyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 0 344 300 44 41, l_yakar@hotmail.com 
2 Dr. Öğr. Üyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 0 344 300 44 34,ismailyalpaze@gmail.com 
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indekslenmesi benimsenmiştir. Ulakbim internet sitesindeki arama motoru yardımıyla kriterlere uyan 26 akademik dergi tespit 

edilmiştir. Bu dergilerin yayındaki son sayıları çalışma grubunu oluşturmuştur. 

Veri Toplama Aracı ve Süreci 

Öncelikle tespit edilen 26 derginin internet sayfaları ziyaret edilerek son sayılarına ulaşılmıştır. Varsa dergi tam sayısına yoksa 

sayıdaki makalelere tek tek erişilmiştir. Bu aşamada toplam 488 makaleye erişimi sağlanmıştır. Ulaşılan 488 makalenin 

kaynakçalarındaki yayının bulunduğu dergi isimleri bilgisayar ortamında taranmış, bazı dergilerin sahip olduğu için kısaltmalar 

için de tarama işlemi gerçekleştirilmiştir. Kendine atıf yapan dergideki atıf sayıları not edilmiş, aynı makale içindeki birden fazla 

kendine atıf sayıları da ayrıca kaydedilmiştir.  

Verilerin İşlenmesi ve Çözümlenmesi 

Elde edilen kendine atıf sayıları her bir derginin son sayısındaki makale sayıları eşliğinde betimsel olarak analiz edilmiştir. 

Derginin yaşının büyüklüğü kendine atıf için bir faktör olarak düşünüldüğünden yorumlarda bu faktör göz önünde tutulmuştur. 

3. Bulgular  

Yapılan tarama sonucunda görülen 26 dergideki kendine atıf sayıları Tablo 1’de verilmiştir. 

Dergi Toplam Sayı 

Sayıdaki 

Makale 

Sayısı İç Atıf Sayısı 

Toplam 

Oran 

Kez 

Oran 

Bayburt EFD 21 10 0 0 0 

Mehmet Akif Ersoy ÜEFD 51 16 0 0 0 

Başkent ÜEFD 12 19 0 0 0 

Yaşadıkça Eğitim (İstanbul Kültür) 132 13 0 0 0 

Gazi EFD 55 20 1 0,05 0,05 

Ahi Evran Ü Kırşehir EFD 49 15 1 0,07 0,07 

Erzincan ÜEFD 38 15 1 0,07 0,07 

Pamukkale ÜEFD 47 23 2 0,09 0,09 

İnönü ÜEFD 35 21 2 0,10 0,10 

Ege Eğitim D 34 20 2 0,10 0,10 

Abant İzzet Baysal ÜEFD 46 18 2 0,11 0,11 

Ondokuz Mayıs ÜEFD 34 17 2 0,12 0,12 

Uludağ ÜEFD 38 16 2 0,13 0,13 

Çukurova ÜEFD 15 31 4 0,13 0,13 

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim D 30 15 2 0,13 0,13 

Marmara Ü Atatürk EF Eğitim Bilimleri D 50 12 2 0,17 0,17 

Mersin ÜEFD 37 17 2+2*1 0,24 0,18 

Necatibey EF EFMED 24 21 3+2*1 0,24 0,19 

Bartın ÜEFD 19 15 2+2*1 0,27 0,20 

Trakya ÜEFD 20 15 2+2*1 0,27 0,20 

Ankara Ü EBFD 79 12 2+2*1 0,33 0,25 

Yüzüncü Yıl ÜEFD 15 56 10+2*3+3*1 0,34 0,25 

Afyon Kocatepe Ü Kuramsal Eğitimbilim D 41 11 3 0,27 0,27 

Kastamonu Eğitim D 48 37 14+2*2 0,49 0,43 

Hacettepe ÜEFD 73 15 5+2*1+3*1 0,67 0,47 

Ankara Ü EBF Özel Eğitim D 49 8 4+2*1 0,75 0,63 

 Tablo 1’deki toplam sayı sütunu derginin internet üzerinden erişilebilen toplam sayısını, sayıdaki makale sayısı sütunu son 

sayıdaki makale sayısını, iç atıf sayısı sütunu dergideki makaleye atıf yapan makale sayısını, toplam oran sütunu kendine atıf 

sayısının son sayıdaki makale sayısına oranını, kez oran sütunu ise kendine atıf yapan makale sayısının son sayıdaki makale 

sayısına oranını temsil etmektedir. Tablo incelendiğinde taranan 488 makalenin 84’ünün çalışmanın yayınlandığı dergideki 

çalışmalara atıf yaptığı görülmüştür. İç atıf sayısı sütunundaki + işaretinden sonraki rakamlar birden fazla kendine atıf yapana 

makalenin varlığını göstermektedir. Örneğin 2*3 ifadesi 2’şer kez kendine atıf yapan 3 makalenin olduğunu göstermektedir. Bu 

durumda bazı makalelerin kendi dergisine birden fazla atıf yapması nedeniyle toplamda 100 kez atıfta bulunulduğu görülmüştür.  
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4. Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışmada Ulakbim TR-Dizin’e kayıtlı Eğitim Fakültesi Dergilerinin son sayılarında yer alan çalışmalarda derginin ne kadar 

kendine atıf yaptığı sorusu araştırılmıştır. Yapılan tarama sonucunda 26 derginin 488 makalesi incelenmiştir. Bu makalelerin 84’ü 

kendi dergisine toplam da 100 atıf yaptığı gözlenmiştir. Bu açıdan makalelerin %17’sinin dergisine atıfta bulunmaktadır. Bu 

sonuç atıflarının %94’ünün kendi dergisinden kaynaklanan dergilerle (Al ve Soydal, 2012)  karşılaştırıldığında genel olarak Eğitim 

Fakültesi dergilerinin olumsuz bir performans sergilemediği görülmüştür. Yapılan benzer çalışmalarda da dergilerdeki 

makalelerin  (Al ve Soydal, 2010) %20’sinin kendine atıf yapması Eğitim Fakültesi dergilerinde genel bir sorun olmadığı 

yorumunu beraberinde getirmektedir. 

Dergiler için tek tek incelendiğinde 8 dergideki makalelerin %25’i, 2 dergideki makalelerin ise %50’yi aşan oranda kendine atıf 

yaptığı görülmüştür. Bu dergilerden Ankara Ü EBF Özel Eğitim Dergisi spesifik alana hitap etmesi ve alanda tek olması 

nedeniyle kendine atfının yüksek olması beklenen bir durumdur. Hacettepe ÜEFD bu listedeki dergiler arasında geçmişte 

SSCI’de indekslenen tek dergi olması, bu nedenle nitelikli yayınlara sahip olduğ düşüncesi kendine olan atıfların yüksekliğinin 

sebebi olarak görülebilir. Kendine atıf oranına açısından en yüksek üçüncü, kendine atıf sayısı açısından ise en yüksek ikinci 

sırada olan Kastamonu Eğitim Dergisinin durumu yüksek kendine atıf listesinde dikkat çekmektedir. 

Bu çalışmada kendine atıf yapan makale oranı ele alınmıştı, öneri olarak araştırmacılar atıfların ne kadarının kendi dergilerinden 

geldiğini araştırabilir. Dergi listesi tüm Eğitim dergilerini içerecek şekilde genişletebilir. Yüksek kendine atfa sahip dergilerdeki 

makale yazarlarına ulaşarak bu atıfların makalenin ilk halinde mi yoksa sonradan öneri ile mi eklendiği üzerinde bir çalışma 

yapılabilir.  
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İŞE İADE DAVALARININ VERGİ VE SOSYAL GÜVENLIK KURUMU ÇERÇEVESİNDE 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Aslıhan ÖZEL ÖZER1 - Kayhan ÖZEL 2 

 

Özet 

İş Hukukumuzda iş güvencesine ilişkin esaslar yürürlüğe konularak otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde işverenin en 

az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş akdini feshinin geçerli bir sebebe dayanmak zorunda olduğu hükme bağlanmıştır. 

Aykırı bir fesih durumunda ilgili mahkeme yapılan feshin geçersizliğine karar verecek ve işçinin bir ay içinde işe başlatılması 

gerekecektir. İşçinin işe başlatılmaması durumunda “işe başlatmama tazminatı” ödenecektir. Ayrıca kararın kesinleşmesine kadar 

işçinin çalıştırılmadığı süre için de “boşta geçen süre” ücreti ödenmesi gerekmektedir. Çalışmamızda işçinin işe başlatılması ve 

başlatılmaması durumlarında vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu kesintilerinin tahakkuk ve ödenmesine ilişkin hususlar 

incelenerek bilgi verilecektir. 

Anahtar Kelimeler : İş Hukuku, İşe İade Davası, Sosyal Güvenlik Kesintileri, Vergi Kesintileri 

Jel Kodları  : K310, H20 

 

Abstract 

The Turkish Labor Code regulates for firms operating with staff of 30 or more employees a legitimate pretext has to emerge 

for those with six-month seniority for the termination of labour contract for an ambiguous time interval. In the contrarily 

regulated cases termination of cases will be invalidated cases and employees shall be allowed to commence to work in one-

month period. In cases which employees are not able to get back to work the employers shall pay “compensation for not getting 

back to work. In those cases where verdicts have not been granted, employers have to pay an extra compensation for the void 

periods that employee cannot work within. Given the work’s perspective, the attempt shall light upon the cases where employees 

can get back to work and where they cannot get back to work with different deductions of Social Security Institution and other 

regulation related to the processes. 

Keywords  : Labor Law, Reemployment, Tax, Social Security Witholding, Tax Deductions  

Jel Codes  : K310, H20 

 

1. Giriş  

İş Hukukumuzda ilk kez 15.03.2003 tarihinde 4773 sayılı Kanunla 10 işçi; 4857 sayılı Kanunla da 10.06.2003 tarihinden itibaren 

30 işçi çalıştıran işyerlerinde iş güvencesine ilişkin esaslar yürürlüğe konulmuş ve yine 4857 sayılı Kanunun Feshin Geçerli Sebebe 

Dayandırılması Başlıklı 18 inci Maddesine göre otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde işverenin en az altı aylık kıdemi 

olan işçinin belirsiz süreli iş akdini feshinin ya işçinin yeterliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin 

gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorunda olduğu hükme bağlanmıştır. Bu  esaslara aykırı bir fesih 

durumunda anılan Kanunun 21 inci Maddesine göre ilgili mahkeme yapılan feshin geçersizliğine karar verebilecek ve işveren de 

işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorunda kalacaktır. 

Başvurusu üzerine işçiyi işe başlatmayan işveren, mahkemenin belirlediği en az 4, en çok 8 aylık ücret tutarında “işe başlatmama 

tazminatı” ödeyecektir. (4857 sayılı İş Kanunu, md. 21) Bu ödeme son giydirilmiş ücretin brüt tutarı esas alınarak yapılacaktır. 

Uzun süren tartışmalardan sonra varılan sonuca göre bu ödeme “tazminat” sayıldığından ve en son 7162 sayılı Kanunla 

değiştirilen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin 1 numaralı bendi ile  Sayılı kanunla da vurgulandığı üzere 

gelir vergisine tabi olmayıp damga vergisine tabi olacaktır. Damga vergisinin ödemenin yapıldığı aya ilişkin beyanname ile beyan 

edilip ödeneceği tabiidir. Bu ödemeden Sosyal Güvenlik Kurumu primi de kesilmeyecektir. 

Diğer yandan 21 inci maddenin amir hükmüne göre, kararın kesinleşmesine kadar işçinin çalıştırılmadığı süre için de, en çok 4 

aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarının kendisine ödenmesine hükmedilir. Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu 

açısından sorun yaratan husus ise bu “boşta geçen süre” ücretidir. İşçi ister işe başlatılsın, isterse başlatılmasın bu ücretin 

kendisine ödenmesi zorunlu olduğundan niteliği itibariyle “ücret” olan bu ödemeden vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu 

kesintisinin yapılarak ilgili idareye ödeneceği tabiidir. Çalışmamızda bu ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumu ve vergi kesintileri 

çerçevesinde değerlendirilecektir. 

 
1  Dr. Öğr. Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Ahmetli Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, 

236-7683344, aslihanozel@yahoo.com. 
2  Avukat, 532-2677816, kayhanozel@gmail.com.  
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2. SOSYAL GÜVENLIK KURUMU KESİNTİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME  

İşine iadesine karar verilen işçinin mahkeme kararında veya 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunuyla yapılan düzenleme ile 

01.01.2018 tarihinden sonra uygulanmaya başlanan ve dava şartı sayılan arabulucu aşamasındaki anlaşma halinde, tutanakta 

belirtilen boşta geçen süre ücretinden kesilmesi gereken Sosyal Güvenlik Kurumu primleri “ek” bildirge ile kuruma bildirilecek 

ve ödenecektir. Esasen işçiye çalışmadığı süre için ödenmesi gereken en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarından kısa vadel i 

sigorta kolları ile işsizlik sigortası primi de dahil  olmak üzere  tüm sigorta kolları üzerinden prim kesilmesi gerekmektedir. 

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar 

Hakkında Tebliğe göre Sosyal Güvenlik Kurumu işe iade kararları nedeniyle verilecek bildirge ve prim ödemelerinde, mahkeme 

kararının kesinleştiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar bildirgelerin verilerek primlerin ödenmesini esas almakta idi. Bu 

uygulamanın fazlaca eleştiri alması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumunun çeşitli tereddütlerden sonra 21.08.2013 tarihinde 

yaptığı düzenleme ile halen yürürlükte olan uygulamayı kabul etmiş bulunmaktadır. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102  

ve 108 inci maddesi uyarınca:  

...4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen kararlar uyarınca, 

göreve iadesine karar verilen sigortalı personelin kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on 

işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunması ve işverenin usulüne uygun daveti üzerine işe başlaması halinde, 

davete ilişkin tebligatın alındığı tarihin veya işverenin işçiyi işe başlatmaması halinde, sigortalı personelin işe başlamak için 

işverene yaptığı başvurusuna ilişkin tebligatın alındığı tarihin içinde bulunduğu ayı takip eden aybaşından, 

...Kamu kurumlarında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için mahkeme 

kararları veya idarece verilen kararlar gereğince geriye yönelik ücret ve ücret niteliğinde ödeme yapılması halinde, mahkeme 

kararının idareye tebliğ edildiği tarihi takip eden günden veya idarenin karar tarihinden itibaren, bildirgelerin verilerek primlerin 

ödenmesi kabul edilmiştir. 

İşveren Uygulama Tebliğinin 7.3 numaralı “Hizmet Akdinin Feshinin Geçersizliği Halinde Yapılacak Ödemeler” başlıklı 

kısmında; “İşçinin işe iadesi için kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının kendisine tebliğinden itibaren on iş günü içinde 

işe başlamak için başvurmuş olması kaydıyla, işe başlatılsın veya başlatılmasın bu nitelikteki işçilere çalıştırılmayan süre için 

ödenen en çok dört aya kadar ücret ve diğer haklar akdin feshedildiği aydan başlanılarak ilgili ayların prime esas kazançlarına 

dahil edilerek işsizlik sigortası primi de dahi olmak üzere tüm sigorta kollarına ait primler kesilecek ve bu süreler hizmetten 

sayılacaktır. İşçi işe başlatıldığında bildirim süresine ait (ihbar) ücreti ile kıdem tazminatı peşin olarak ödenmiş ve işçiye ödenecek 

en çok dört aya kadar olan ücret ve alacaklarından mahsup edileceğinden, Kanunun 80 inci maddesi uyarınca bildirim süresine 

ait (ihbar) ücreti ile kıdem tazminatının prime tabi tutulmaması nedeniyle işçiye işe başlatılması halinde  ödenecek en çok dört 

aya kadar olan ücret ve diğer hakları mahsup edilmemiş haliyle prime tabi tutulacak ve bu süreler prim ödeme gün sayısından 

sayılacaktır.” Denilmektedir. Görüldüğü üzere  işçi kesinleşen mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren 10 işgünü içinde 

işverene başvurmaz ise işverenin işçiyi işe alma ve kararda söz konusu edilen ödemeleri yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.  

İşine iadesine karar verilen işçinin Sosyal Güvenlik Kurumu kesintileri açısından değerlendirilmesi sigortalının işe başlaması ve 

işverenin işçiyi işe almaması halinde değişiklik göstermektedir. 

2.1. Sigortalının İşe Başlaması Durumunda Uygulama : 

İş mahkemelerince işine iadesine karar verilen işçi kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden itibaren 10 gün içinde işe başlamak 

dileği ile işverene başvuracak ve işveren de bunu takiben 1 ay içinde işçiyi eski işine eski koşulları ile işe davet edecektir. 

Sigortalının davete icabet etmesi halinde de sigortalının işe davet tebligatını aldığı ayı takip eden ayın 23 üne kadar ek aylık prim 

ve hizmet belgesi kuruma verilecek ve primler de o ayın sonuna kadar ödenecektir.  Bu kurallara uyulması halinde de herhangi 

bir ceza ve gecikme zammı uygulanmayacaktır. Ancak işveren işçi için ilk fesih tarihinde verilen sigortalı işten ayrılış bildirgesini 

iptal ederek sigortalının hizmetinin devamını sağlamak zorundadır. İşçinin bildirge verilen aya ait çalışma süresinin 30 günden 

az olması halinde eksik gün nedeni olarak da 22 (Diğer) seçeneği tercih edilmelidir. 

2.2. İşverenin İşçiyi İşe Almaması Halindeki Uygulama: 

Mahkemenin kesinleşen kararına ve işçinin bu kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde işverene başvurmasına rağmen işveren 

tarafından işçi işe alınmaz ise, sigortalının işe alınma başvurusunun işverene tebliği tarihini takip eden ayın 23 üne kadar ek prim 

ve hizmet belgelerinin Kuruma verilmesi ve  ayın sonuna kadar da primlerin yatırılması halinde herhangi bir idari para cezası 

uygulanmayacaktır. Burada işverene düşen bir başka görev de, ilk fesih tarihinde verilen ve sigortalı işten ayrılış bildirgesini iptal 

ederek yukarıda sözü edilen 4 aylık ücret ödemesinin son günü itibariyle yeniden igortalı işten ayrılış bildirgesi verilmesidir. 

Çünkü işçinin iş akdi ancak bu 4 aylık süre sonunda feshedilmiş sayılacak ve eski belgenin iptali ile prim ödenen günlerin 

sigortalının sigortalılık süresine eklenmesi sağlanacaktır. Son olarak da bildirgede işten çıkış kodunun 04 (Belirsiz süreli iş 

sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi) olarak bildirilmesi gerekmektedir. Her iki halde de Sosyal 

Güvenlik Kurumuna kağıt ortamında verilecek bildirgelerle birlikte mahkeme kararının ve kesinleşme tarihinin, işçinin işverene 
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yaptığı başvurunun örneğinin eklenmesi gerekmektedir. İşe iade kararı verilen işçi bu süre içinde emekli olursa bildirgelerin 

sosyal destek primine tabi olarak (2) numaralı bildirge olarak verilmesi gerekecektir.  

 

3. VERGİ KESİNTİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME  

İş mahkemesince işçinin eski işine iadesine karar verilerek en çok 4 aya kadar boşta geçen süre ücretine hükmedilmesi veya 

arabulucu aşamasında taraflarca varılan anlaşma sonucu arabulucu tutanağında yazılı boşta geçen süre ücretinin niteliğinin tam 

anlamı ile “ücret” olması nedeniyle Gelir Vergisi Kanunu uyarınca bu tutarlardan gelir vergisinin işverence kesilerek ilgili vergi 

dairesine yatırılması zorunlu bulunmaktadır. Burada da iş mahkemesi kararının kesinleştiği tarih veya arabulucu tutanağının tarihi 

önem kazanmaktadır. İşverenlikçe bu tarihler itibariyle hesaplanan vergilerin Gelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesi uyarınca 

kararın kesinleştiği ayın 23 üne kadar Muhtasar Beyanname ile beyan edilmesi ve yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.  

Diğer yandan işçinin işe başlatılması halinde 4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre fesih sırasında ödenen ihbar ve kıdem 

tazminatı boşta geçen süre ücretinden mahsup edileceğinden muhasebeleştirme sürecinde bu hususa da dikkat edilmelidir. 

Bunun gibi, daha önce fesih sırasında ihbar tazminatından kesilen gelir ve damga vergileri ile kıdem tazminatından kesilen damga 

vergisinin iade işlemleri de işçi tarafından yapılabilecektir.  Bunun gibi işe iadesine karar verilip de işe başlatılmayan işçinin iş 

akdi işe alınmama tarihi itibariyle feshedilmiş sayılarak mahkemece ve arabulucu aşamasında karar verilen en çok dört aya kadar 

olan boşta geçen süre, ilk fesih tarihine eklenerek işlem yapılacağından bu ekleme nedeni ile ihbar tazminatı ile yıll ık izin 

ücretlerinde doğacak farka ait gelir ve damga vergileri ile kıdem tazminatından doğacak fark damga vergisinin de yukarıda 

belirtilen sürede ilgili vergi dairesine yatırılması gerekmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

4. SONUÇ  

4857 Sayılı İş Kanunu ile birlikte iş güvencesine ilişkin esasların yürürlüğe konulmuş olması işçi lehine getirilen hükümlerden en 

önemlisi sayılabilir. Mahkemece ya da arabulucu tarafından işe iade kararı verilmiş olmasına rağmen yine kanunda belirtildği 

üzere işveren işçiyi işe başlatmama hakkına -kanunca belirlenen tutarlara katlanmak suretiyle- sahip olduğu görülmektedir.  İster 

işe başlatılsın ister başlatılmasın İş Kanununun 21 inci maddesine göre iş mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen 

kararlar uyarınca işverenden on işgünü içerisinde işe iadesini isteyen işçiye, işverenince ödenecek en çok dört aya kadar olan 

ücret ve prime tabi olması gereken diğer ödemelerin, düzenlenecek prim belgeleri ile Kuruma zamanında bildirilmesi önemli bir 

husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu aylık prim ve hizmet belgelerinin ait olduğu sürenin başlangıcı iş sözleşmesinin 

feshedildiği tarih olacaktır. Dolayısıyla, en çok dört aya kadar ödenecek olan ücret ve prime tabi diğer ödemeler için bu fesih 

tarihinden itibaren ileriye doğru dönem için aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi gerekmektedir. Bu hususlar dikkate 

alınarak, çalışılmayan sürelere ilişkin olmak üzere geriye yönelik olarak sonradan düzenlenmesi gereken aylık prim ve hizmet 

belgelerinin kanuni süreler içinde verilmesi ve prim tutarlarının da belirtilen süreler içinde ödenmesi halinde idari para cezası ve 

gecikme zammı uygulanmayacaktır. Çalışmamızda uygulamada yaşanan sorunların azalması ve gerek idari kuruluşların 

alacaklarını zamanında alabilmeleri, gerekse işletmelerin cezai işlemlerle muhatap olmaması adına yapılacak düzenlemelere ilişkin 

bilgiler verilmiştir. Konuya ait uygulama örneklerinin incelenmesi veya istatistiki bilgilerin eksikliğine dair getirilen eleştirilere 

ilişkin değlendirmeler ise bir başka çalışmanın konusunu oluşturacaktır. 
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MANİSA’NIN TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRETİMDEKİ YERİ 

Umut Burak GEYİKÇİ1 - Fatma İZMİRLİ ATA2 

 

Özet 

Manisa ili tarım ve hayvancılık konusunda Türkiye’nin en önemli illeri arasında yer almaktadır. Zeytin, üzüm, domates gibi sekiz 

farklı tarımsal üründe Türkiye’de üretim miktarı bakımından ilk sıradadır. Bu durumun temel nedeni içinde bulunduğu iklim 

koşulları ve verimli arazileridir. Özellikle çekirdeksiz kuru üzüm üretimi ve satışında Dünya’da ilk sırada yer alan şehir yaş üzüm 

üretiminde de önemli bir ihracat merkezi konumundadır. Benzer şekilde canlı hayvan yetiştiriciliğinde, Türkiye’de altıncı 

sıradadır. Kanatlı hayvan sıralamasında ise Türkiye’de ilk sırada yer almaktadır. Bu çalışma ile amaçlanan Manisa’nın tarım ve 

hayvancılık potansiyelini ortaya koyarak pek çok kaynakta dağınık şekilde verilen bu potansiyelin kısa ancak can alıcı noktalarını 

bir araya getirmektir. Böylece hem şehrin tanıtımına hem de tarımsal ve hayvansal üretimde aldığı teşvik ve desteklere katkı 

sağlamaktır. Diğer yandan Manisa’nın özellikle 2000’li yıllardan bu tarafa tarımsal üretim değerinin GSYH’ya oranı bakımından 

gerileme gösterdiği tespit edilmiştir. Tarımsal ekipman bakımından Türkiye’de ilk sırada olan şehirde tarımsal ürün gelirinde 

meydana gelen bu azalma önemle dikkate alınarak nedenleri irdelenmesi gereken bir konudur. 

 

AGRİCULTUREL AND LİVESTOCK PRODUCTİON IN MANİSA 

Abstract 

Manisa on agriculture and livestock are among the most important provinces of Turkey. Olives, grapes, agricultural products 

such as tomatoes in eight different ranks first in terms of production volume in Turkey. The main reason for this situation is 

the climatic conditions and fertile lands. The city, which ranks first in the production and sales of seedless raisins in the World, 

is also an important export center in the production of fresh grapes. Likewise, Manisa is the sixth in Turkey  for livestock 

breeding and the first rank in the poultry. The aim of this study is to reveal the agricultural and animal husbandry potential of 

Manisa and to bring together the short but crucial points of this potential given in many sources. Thus, to contribute to both 

the promotion of the city and the incentives and supports it receives in agricultural and animal production. On the other hand, 

it is found that the ratio of agricultural production income to GDP  has been decreased.  The decrease of agricultural income 

in Manisa where is in the first place for agricultural machinery should take into consideration and the reasons for that must be 

investigated. 

 

1. Giriş 

Tarım sektörü artan nüfus ve azalan kaynaklar nedeniyle gün geçtikçe daha çok ihtiyaç duyulan yaşamsal bir sektör haline 

gelmiştir. Bu sektörde dünyada olduğu kadar ülkemizde de mevcut arazi ve hayvan varlığının artırılarak sürdürülmesi önemli bir 

husustur. Türkiye coğrafi konumu nedeniyle orta iklim kuşağında bulunmakta bu yönüyle de çok çeşitli bitkisel ürünlerin 

yetiştirilebildiği, hayvancılığın rahatlıkla yapılabildiği bir konumdadır. Artan tarımsal ürün ve hayvan ihtiyacının karşılanabilmesi 

için öncelikle iyi bir tarımsal arazi ve hayvansal varlık tespiti elzemdir. Tarımsal arazilerin durumu, mevcut toprak yapısı, su 

kaynaklarının tespiti planlı bir organizasyon için son derece önemlidir. Sonrasında mevcut kaynakların etkin ve verimli 

kullanımının yollarının araştırılarak uygulanması gelmektedir. Örneğin aşırı veya eksik sulama, yanlış yere ekilmiş bitkiler, iklimsel 

özellikler dikkate alınmadan gerçekleştirilmeye çalışılan üretim bir yandan emeklerin boşa gitmesine diğer yandan milli servetin 

heba edilmesine neden olacaktır. Önceki çalışmalar bu gibi durumlara dikkat edilmeden geleneksel yöntemlerle yapılmaya 

çalışılan tarımsal üretimin üretim veriminde önemli kayıplara yol açtığını göstermiştir.3 Gerek bitkisel üretimin gerek se hayvansal 

üretimin çağın koşullarına uygun şekilde yapılabilmesi mevcut durumun tespiti ile mümkün olabilecektir. Yapılan araştırmalar 

tarımsal alanların ekonomik olarak sulanabilmesi için eğimin %6’yı geçmemesi gerektiğini göstermiştir4. Bu açıdan Manisa ovaları 

ile önemli bir avantaja sahipken, yer altı ve yerüstü su kaynaklarının bolluğu Manisa’yı Türkiye’nin en önemli birkaç tarım 

kentinden biri haline getirmektedir.   

Manisa ili 38 derece 04‘ kuzey enleminde, 27 derece 08‘ doğu boylamında yer alan Doğuda en uç noktası Selendi-Kürkçü 

mahallesi, Batıda en uç noktası Merkez-dizel mahallesi olan Ege Bölgesinin ve Türkiye’nin en önemli tarım kentlerinden bir 

tanesidir. Merkez ile Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerinde Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü şehirde doğuya doğru gidildikçe geçiş 
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3 Tekinel, O., (20049, „Sulu Tarımda Problemler ve Çözüm Yolları. 21. Yüzyılda Su Sorunu ve Türkiye (Fırsatlar-Zorluklar, 
Güçlü ve Zayıf Yanlarımız)“, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Vakfı, Ankara. 
4 Okçu, Melih (2012), “Gümüşhane İlinin Tarımsal Yapısı”, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt.2, 
Sayı.2, ss.93-103. 
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iklimi ile birlikte karasal iklimin özellikleri görülmektedir. Bu yönüyle de Türkiye’de görülen tüm iklimleri bünyesinden 

barındırması nedeniyle geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Manisa ili tarımsal potansiyeli ve tarımsal üretimi ile Türkiye toplam 

tarımsal üretim değerinin yaklaşık % 6’sını karşılamaktadır5. 

Manisa ili sınırları içerisinden toplam uzunluğu 386 km olan Gediz ve 118 km olan Bakırçay nehirleri geçmektedir. Her iki nehir 

de tarımsal sulamada oldukça önemli birer kayak niteliğindedir. Bu nehirlerin yanında yeraltı suları konusunda da oldukça zengin 

olan Manisa gün geçtikçe artan ortalama sıcaklıklar karşısında bu su varlığını devam ettirebilmek için en uygun sulama metotlarını 

seçerek son derece ekonomik davranmak zorundadır6. 

Kentte ortalama sıcaklık 17,2ᵒ C, en sıcak ay ortalaması temmuzda 28,9 ᵒ C en soğuk ay ortalaması ise Ocak’ta 0,9ᵒ C’dir7. 

Literatürde tarımsal yapının tespiti ile ilgili yapılmış çalışmalardan; Benek (2006)8 çalışmasında Şanlıurfa ilinin tarımsal yapısını 

incelemiştir. Benek çalışmasında Şanlıurfa ilinin mevcut tarım potansiyeli itibariyle zengin ve elverişli olduğunu ancak modern 

tarım açısından yeterli ve bilimsel değerlendirmeden uzak durumda olduğunu ve ciddi yapısal sorunları bulunduğunu 

bulgulamıştır. Özellikle sulama, sermaye, kredi kullanımı, çiftçi örgütlenmesi gibi yetersizlikler olduğunu bildirmiştir. Yılmaz vd. 

(2006)9 çalışmalarında Isparta İlinin tarımsal yapısı ve gelişme potansiyelini incelemişlerdir. Gerçekleştirdikleri çalışmalarında 

Isparta ilinde parçalı arazi yapısının azalma gösterdiği, işlenen arazi parçalarının büyüdüğü, ilin Türkiye’deki bitkisel üretim değeri 

içindeki payının 1,45, hayvansal üretim içindeki payının da %0,58 olduğunu bulgulamışlardır. Ayrıca tarla tarımından sebze ve 

meyve üretimine yöneliş olduğunu, tarım üretiminde maliyetin azaltılması için etkin teknoloji kullanımı ile rekabet gücünün de 

artırılması gerektiğini bildirmişlerdir. Özgüven Vd. (2010)10 çalışmalarında Türkiye’nin tarımsal yapısı ve mekanizasyon durumu 

üzerinde durmuşlardır. Çalışmalarında Türkiye’deki mekanizasyon düzeyinin dünya ortalamasının çok gerisinde olduğunu, 

tarımsal bölgeler arasındaki yapısal farklılık olduğunu, mekanizasyonun Ege ve Marmara gibi bölgelerde ortalamanın üzerinde, 

doğu ve güneydoğu Anadolu gibi bölgelerde ortalamanın altında olduğunu bunun da tarımsal verimi düşürdüğü sonucuna 

ulaşmışlardır.  Okçu (2012), Gümüşhane ili ile ilgili yaptığı çalışmasında bölgenin tarımsal ve hayvansal yapısını tespit ettikten 

sonra bölgede hububat  ve yem bitkileri yetiştiriciliğinin ön plana çıktığını, nadas alanlarında yem bitkilerinin yetiştirilmesinin 

uygun olacağını, sulama sistemlerinde basınçlı sulamaya geçilmesi gerektiğini bulgulamıştır. Tarımsal yapı ile ilgili literatürde 

yapılmış diğer bazı çalışmalar da şunlardır; Erkan ve Aşkın (2000)11, Karakuyu ve Özçağlar (2005)12, Sessiz vd. (2006)13, Şahin 

ve Yılmaz (2008)14, Gökdoğan (2012)15, Yeşilyurt vd. (2013)16, Keleş ve Hacıseferoğulları (2016)17, Kayhan vd. (2017)18. 

Literatürde konu ile ilgili yapılmış çalışmaları artırmak mümkündür bunun temel nedeni de önemli bir tarım ülkesi olan 

Türkiye’de tarımsal üretim ve hayvancılığın istenilen düzeyden oldukça aşağıda olmasıdır. Bu çalışma ile de Manisa ilindeki tarım 

ve hayvancılık ele alınacak, durum tespiti yapıldıktan sonra geliştirilmesi gereken noktalar üzerinde durulacaktır. Şehrin bu derece 

 
5 Geyikçi, U.B. (2013), “Manisa İlinin Üzüm Üretimindeki Durumunun Tespitine Yönelik Alan Araştırması ve GZTF 
Analizi”, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.11, Sayı.3. 
6 Tekinel, O., (1973), „Tarımda Uygun Sulama Metodunun Seçimi“, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 30, 
Ankara. 
7 Manisa Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü 
8 Benek, Sedat. (2006), “Şanlıurfa İlinin Tarımsal Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Coğrafi Bilimler dergisi, Cilt.4, Sayı.1, 
ss.67-91. 
9 Yılmaz, H.,Demircan V.,Dernek Z., (2006), “Isparta İlinin Yapısı, Üretimi ve Gelişme Potansiyeli”, Süleyman Demirel 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt.1, Sayı.2, ss.1-16. 
10 Özgüven M.M.,Türker U., Beyaz A., (2010), “Türkiye’nin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu”, GOÜ, Ziraat 
Fakültesi Dergisi, Cilt.27, Sayı.2. 
11 Erkan C., ve Aşkın Y., (2000), “Van İli Bahçesaray İlçesi’nde Arıcılığın Yapısı ve Arıcılık Faaliyetleri, Yüzüncü Yıl 
Üniveristesi, Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt.11, Sayı.1. ss.19-28 
12 Karakuyu M. ve Özçağlar A., (2005), “Alaşehir İlçesinin Tarımsal Yapısı ve Planlamasına Dair Öneriler, Coğrafi Bilimler 
Dergisi, Cilt.3, Sayı.2, ss.1-17. 
13 Sessiz A., Turgut M.M.,Pelitkan G.F.,Esgici R., (2006), “Diyarbakır İlinin Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve 
Mekanizasyon Özellikleri”, Tarım Makinaları Bilim Dergisi, Cilt.2, Sayı1. Ss.87-93. 
14 Şahin K. Ve Yılmaz İ.H. (2008), “Van İlindeki Yem Bitkileri Tarımı, Mera Kullanımı ve Sosyo Ekonomik Yapı Üzerine Bir 
Araştırma, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt.14, Sayı.4, ss. 414-419. 
15 Gökdoğan O., (2012), “Isparta İlindeki Tarımsal İşletmelerin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Özellikleri, “Adnan 
Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt.9, Sayı.2, ss.13-17. 
16 Yeşilyurt M.K., Eryılmaz T., Gökdoğan O.,Yumak B., (2013), “Kırıkkale İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyi”, Adnan 
Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt.10, Sayı.2, ss.7-13. 
17 Keleş İ. v Seferoğulları H., (2016), “Konya İli Çumra İlçesi Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon 
Özelliklerinin Belirlenmesi, “Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, Cilt., Sayı.1. 
18 Kayhan İ.E., Aydın B., Baran M.F., (2017), “Kırklareli İli Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapıpsı ve Mekanizasyon Düzeyi”, 
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, Cilt.4, Sayı., ss.263-270. 
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önemli bir tarımsal potansiyeli olmasına rağmen tarımsal açıdan tanınırlığının da düşük olduğu düşünüldüğü için tanıtım 

açısından da katkı sağlanmış olacaktır. 

Çalışmanın bundan sonraki 2. bölümünde materyal ve yöntem, 3. bölümde bulgular, 4. ve son bölümde de sonuç ve tartışma 

yer alacaktır.  

 

2. Materyal ve Yöntem 

Çalışmada Manisa’nın tarım ve hayvancılık alanındaki durumunu tespit edebilmek maksadıyla ikincil verilerden yararlanılmıştır. 

Özellikle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Kooperatifçilik Örgütleri ile çeşitli 

kaynaklardan derlenen verilerden elde edilen bilgiler ile çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Verileri kaynaklarının çeşitliliği, her bir kaynaktaki verinin kapsadığı zaman diliminin tıpatıp aynı olmaması ve güncellik 

tarihlerindeki farklılıklar nedeniyle bazı tablolarda 2018 bazılarında ise biraz daha eski tarihli veriler karşılaştırılmak zorunda 

kalınmıştır. 

 

3. Bulgular 

Manisa ili toplam 13.201 hektar alanının %38,9’luk kısmına denk gelen 5.139 hektarlık tarımsal araziye sahiptir. Mevcut tarımsal 

arazilerinde üzümden, zeytine, domatesten, susama kadar pek çok tarımsal ürün yetiştirilebilmektedir. Manisa toplamda 513.921 

Ha tarımsal arazisinin %47’sine denk gelen 241.300 Ha arazi sulanabilir niteliktedir. 

 

Tablo 1. Manisa Topraklarının Dağılımı 

 Alan (HA) Toplam İçerisindeki Payı (%) 

Tarım Alanları Toplamı 5.139 38,9% 

Çayır ve Meralar 325 1,5% 

Ormanlık Alanlar ve Fundalıklar 5.346 40,5% 

Diğer Alanlar 2.390 18,1% 

Toplam Yüzölçümü 13.201 100,0% 

Kaynak: Manisa Tarım (2018)19 

 

Manisa’da dört önemli ova bulunmaktadır. Bu ovalar 600km2 büyüklüğünde Salihli ovası, 300km2 büyüklüğünde Turgutlu ovası, 

450km2 büyüklüğünde Manisa ovası ve 300km2 büyüklüğünde Bakırçay ovalarıdır.  

İlde 6 adet baraj (Demirköprü, Afşar, Buldan, Sevişler, Gördes ve Güneşli), 1 adet göl (Marmara Gölü) ile 22 adet çeşitli 

büyüklüklerde gölet ile birlikte Demirköprü’de 1 adet hidroelektrik santrali bulunmaktadır. Bunların yanında çeşitli ilçelerde 28 

adet baraj ve gölet inşaatı da devam etmektedir20. 

 

TARIMSAL ÜRETİM 

Topraklarının çoğu tarıma elverişli bir ülke olan Türkiye için tarım sektörü hayati bir konuma sahiptir. Giderek artmakta olan 

ve şehirleşme sonucunda spesifik bölgelerde toplanmış olan popülasyonun verimli bir şekilde gıda ihtiyacının karşılanması , 

üretimin daha etkin hale getirilmesi, mevsimsel faktörlerden daha az etkilenir hale gelmesi ve sonuç olarak Türk tarım ürünlerinin 

uluslararası pazarlarda bir marka haline gelerek kendilerine kalıcı yer edinmeleri tarım sektörünün hedefleri arasındadır21.  

Bağcılık dünyadaki en önemli tarımsal aktivitelerden bir tanesidir22. Ülkemizde toplam bağ alanlarının %23’lük kısmı ve Toplam 

üzüm üretiminin %44’ü Ege Bölgesinde yer almaktadır23. Manisa çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde dünyada ilk sıradadır. 

Özellikle A.B.D ve İran’ın önemli rakipler olduğu sektörde iklimsel şartlara bağlı olarak değişen üretim miktarları yıllara göre 

farklılık göstermektedir. Gerek ulusal gerekse yerel olarak önemli bir ihracat kalemi olan çekirdeksiz kuru üzüm üretimi Manisa 

 
19 Manisa Tarım (2018), Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü (2018) 
20 DSİ Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü 
21 Metin, İ. ve Çelik, A.A. (2015). Türk Tarım Ürünlerinin Markalaşarak Küresel Pazarlanmasında Agroparkların Rolü, 
uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi, 5(2015), s.72-86.    
22 Geyikçi, U.B. (2015)), “Predictive Model For The Added Value of Sultana Seedless Grape Production”, International 
Jounral of Social Science and Humanity Studies”, Vol.7, No.2. 
23 Altındişli, A., (2003), „An overview on Turkish Sultana Production and Recent Developments“, International Dried Grapes 
Production Countries Conference, 23-24 October 2003, Izmir, Turkey. 



VI. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
VI. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

25 – 29 Ekim/October 2019 – Antalya/Türkiye 
 

 

273 

  

ili için en önemli tarımsal ürün ürünlerinin başında gelmektedir. Tablo 2.‘de görüleceği gibi 2017/2018 sezonunda 310 bin ton 

üretim ile Türkiye tek başına dünya çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin yaklaşık %30’unu gerçekleştirmiştir.  

 

Tablo 2. Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretim Miktarları 

ÜLKELER 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Türkiye 249 269 310 186 328 209 313 310 

A.B.D. 259 270 248 305 276 388 238 216 

İran 135 135 135 125 145 145 155 80 

Şili 60 62 83 65 55 61 70 50 

Arjantin 30 40 26 29 27 40 30 25 

G.Afrika 29 19 19 35 46 40 33 51 

Avustralya 12 5 10,6 15 13 15 19 13 

Yunanistan 5 5 5 5 5 5 0 2 

Çin 130 120 150 150 180 120 130 190 

Hindistan 120 135 125 145 105 140 140 140 

Özbekistan 25 25 25 25 25 45 45 45 

TOPLAM 1054 1085 1136,6 1085 1205 1208 1173 1122 

Kaynak: Koop.Gen.Müd. (2017)24  

Çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde dünyanın en büyük üreticisi durumunda olan Manisa üretimin neredeyse tamamına yakınını 

gerçekleştirmektedir. Toplam ulusal üretimin yaklaşık %87’si Manisa’da gerçekleşmektedir. Manisa’yı sırasıyla İzmir ve Denizli 

takip etmektedir.   

 

Tablo 3. Türkiye Çekirdeksiz Üzüm Üretimi Sıralaması 

 Sofralık Üzüm, Çekirdeksiz (TON) Kurutmalık Üzüm, Çekirdeksiz (TON) 

 2004 2017 2004 2017 

Manisa 206888 385741 711285 1083710 

İzmir 54927 40826 86805 77119 

Denizli 102361 205788 69653 77092 

Uşak 5489 3042 5093 1660 

Antalya 8 295 0 104 

Aydın 10894 3507 2115 92 

Kaynak: TUİK (2019)25 

 

Dünya’da ve Türkiye’de önemli bir konumu bulunan Manisa’nın üzüm üretiminin ilçelere göre dağılımına bakıldığında en yüksek 

üretim miktarı 220.670 ton ile Alaşehir’de gerçekleşmektedir. Alaşehir’i sırasıyla Salihli, Saruhanlı ve Ahmetli takip etmektedir. 

 

 

  

 
24 : Koop.Gen.Müd. (2017) Çek. Üzüm Rap.- 2017 Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretici Ülkeler Konferansı Tutanakları) 
25 TUİK (2019), tuik.gov.tr 
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Tablo 4. Manisa İli Çekirdeksiz Üzüm Üretimi 

 Sofralık Üzüm Çekirdeksiz (TON) 

Kurutmalık Üzüm Çekirdeksiz 

(TON) 

 2004 2017 2004 2017 

Ahmetli 0 0 72620 104598 

Akhisar 0 0 25000 40274 

Alaşehir 128600 202796 124504 220670 

Demirci 135  675  
Gölmarmara 0 0 16500 47148 

Gördes 0 0 0 0 

Kula 95 134 15 27 

Köprübaşı 142 50 0 103 

Kırkağaç 8823 1114 90 396 

Merkez 11440 0 91780 0 

Salihli 8550 18174 32832 196601 

Saruhanlı  795 111804 170958 

Sarıgöl 45000 158218 155000 63702 

Selendi 0 0 0 0 

Soma 60 6 0 0 

Turgutlu 4043 3129 80465 100200 

Yunusemre 0 795 0 36819 

Şehzadeler 0 530 0 102214 

TOPLAM 206888 385741 711285 1083710 

Kaynak: TUİK (2019) 

 

Manisa’nın bir diğer önemli tarımsal ürünü ise tütündür. 2000’li yıllara kadar hem il hem de ülke için çok önemli bir tarımsa l 

ürün olan tütün, günümüzde ancak kotalı ekim ve dikimi yapılabilen durumdadır. Tablo 5.‘den de anlaşılacağı gibi 2017 yılında 

Manisa Türkiye’de üretilen toplam tütünün %22,5’lik kısmını üreterek Denizli’den sonra en büyük ikinci üretici durumundadır.  

 

Tablo 5. Türkiye‘nin Önemli Tütün Üreticisi İlleri 

 

2004 

(TON) 

2017 

(TON) 2017%  

Denizli 18154 22901 24,4% 

Manisa 37455 21035 22,5% 

Adıyaman 7874 12230 13,1% 

Uşak 5504 10048 10,7% 

Samsun 10606 6683 7,1% 

Aydın 3250 3761 4,0% 

Kaynak: TUİK (2019) 

 

Manisa’da üretilen tütün miktarı açısından 2017 yılındaki en büyük üretici Gördes’tir. Gördes’i sırasıyla Akhisar, Demirci, Selendi 

ve Kula izlemektedir.  
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Tablo 6. Manisa Tütün Üretimi İlçe Dağılımı 

  2004 2017 

Gördes 3431 2557 

Akhisar 9462 2533 

Demirci 2285 2499 

Selendi 1631 2413 

Kula 2031 2079 

Saruhanlı 3851 1762 

Köprübaşı 1276 1521 

Salihli 1392 1321 

Kırkağaç 4020 909 

Sarıgöl 1200 890 

Gölmarmara 1464 662 

Soma 2128 514 

Alaşehir 755 509 

Şehzadeler  354 

Yunusemre  288 

Ahmetli 868 214 

Turgutlu 121 10 

Merkez 1540  
Toplam 37455 21035 

Kaynak: TUİK (2019) 

 

Ulusal domates üretiminde Manisa önemli bir konumdadır. Özellikle Salçalık domates üretiminde 2017 yılında 2. sırada olan 

Manisa, toplam domates üretiminde ise Antalya, Bursa ve Mersin’den sonra 4. durumdadır. Yıllık toplam 975.142 ton domates 

üretilmektedir.  

 

Tablo 7. Türkiye’nin Önemli Domates Üreticisi İlleri 

 Domates (Sofralık) - Ton Domates (Salçalık) - Ton 

Toplam Domates Üretimi 

(TON) 

 2005 2017 2005 2017 2005 2017 

Antalya 1677059 2525805 2630 4324 1679689 2530129 

Bursa 208976 378986 841666 1070637 1050642 1449623 

Mersin 760783 1041511 600  761383 1041511 

Manisa 171155 184906 633524 790236 804679 975142 

İzmir 183127 240432 422080 725995 605207 966427 

Muğla 452629 648519 900 761 453529 649280 

Çanakkale 429500 393173 124018 215223 553518 608396 

Balıkesir 60026 73420 312290 445603 372316 519023 

Şanlıurfa 68166 233965 70250 237183 138416 471148 

Tokat 483255 435308 36114 21070 519369 456378 

Konya 120057 164703 151316 84302 271373 249005 

Kaynak: TUİK (2019) 

 

Domates üretiminin ilçeler bazında incelenmesi neticesinde en önemli üreticinin Akhisar olduğu görülmektedir. Akhisar’ı 

sırasıyla Salihli, Şehzadeler, Saruhanlı ve Turgutlu izlemektedir. 
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Tablo 8. Manisa Domates Üretimi İlçe Dağılımı 

 

Domates (Sofralık) -  

(TON) 

Domates (Salçalık) - 

(TON) Toplam Domates Üretimi (TON) 

 2005 2017 2005 2017 2005 2017 

Akhisar 440 6977 135000 176991 135440 183968 

Salihli 40000 42364 40000 120354 80000 162718 

Şehzadeler 0 18298 0 84652 0 102950 

Saruhanlı 35 7080 84000 93095 84035 100175 

Turgutlu 0 28319 100500 55626 100500 83945 

Kırkağaç 28000 33640 14000 40455 42000 74095 

Soma 0 48 23000 72819 23000 72867 

Gölmarmara 1290 6068 40000 64627 41290 70695 

Ahmetli 2500 7669 35200 41051 37700 48720 

Yunusemre 0 120 0 27611 0 27731 

Sarıgöl 7800 10923 0 0 7800 10923 

Selendi 44280 4830 1500 5727 45780 10557 

Kula 6000 5330 5250 4421 11250 9751 

Alaşehir 5790 5765 1050 1062 6840 6827 

Demirci 5450 4450 0 384 5450 4834 

Gördes 1212 2213 0 759 1212 2972 

Köprübaşı 108 812 24 602 132 1414 

Merkez 28250 0 154000 0 182250 0 

Kaynak: TUİK (2019) 

 

Tablo 9.‘dan de anlaşılacağı gibi Manisa Türkiye’de susam üretiminde ilk sırada yer almaktadır. Türkiye’nin toplam susam 

üretiminin yaklaşık %24’üne denk gelen üretim Manisalı üreticiler açısından da önemli bir geçim kaynağıdır. 

 

Tablo 9. Türkiye’nin Önemli Susam Üreticisi İlleri 

 Susam Tohumu - (TON) 

 2004 2017 

Manisa 1112 4354 

Antalya 5743 3374 

Muğla 3840 3077 

Uşak 647 2111 

Adana 95 1616 

Kaynak: TUİK (2019) 

 

Susam üretiminin ilçelere göre dağılımına bakıldığında 2275 ton ile Kula ilk sırada yer almaktadır. Sonrasında Köprübaşı, Selendi 

ve Salihli gelmektedir. Susam üretiminin bir başka özelliği ise karasal iklimde yetişebilmesidir. İlin batıya yakın ilçelerinde 

Akdeniz iklimi özellikleri görüldüğü ve ovalarla kaplı olduğu için üzüm gibi katma değeri yüksek ürünler yetiştirilebilirken, Kula 

ve Selendi gibi ilçelerde de tahıllardan farklı olarak yüksek katma değeri olan susam yetiştirilmesi bölge halkı ve tarımsal gelir 

açısından oldukça faydalıdır.  
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Tablo 10. Manisa Susam Üretimi İlçe Dağılımı 

  

Susam Tohumu - 

(TON) 

  2004 2017 

Kula 550 2275 

Köprübaşı 108 987 

Selendi  385 

Salihli 17 288 

Demirci 69 208 

Gördes 136 115 

Alaşehir 28 30 

Akhisar 39 26 

Sarıgöl 83 19 

Soma 19 8 

Ahmetli 37 5 

Turgutlu 15 5 

Yunusemre  2 

Şehzadeler  1 

Merkez 11  

Kaynak: TUİK (2019) 

 

Türkiye Dünya zeytin ve zeytinyağı üretiminde oldukça önemli bir konumdadır. Gerek iklim özellikleri gerekse kültürel yapısı 

itibariyle Akdeniz ikliminin görüldüğü sulama imkanları kısıtlı engebeli arazilerde yetişebilmesi zeytini önemli bir tarımsal ürün 

kalemi haline getirmektedir. Dünya zeytin üretim sıralamasında Türkiye 2016 yılında 4. Sırda yer almaktadır. 2004 yılı ile 

kıyaslandığında 2016 yılında yaklaşık %10’luk bir artış meydana gelmiştir ancak bu artış Fas, Portekiz ve Cezayir’deki artışla 

kıyaslandığında son derece düşük kalmaktadır.  

  

Tablo11. Dünya Zeytin Üretimi 

 Zeytin Üretimi (TON) 

 2004 2016 

İspanya 5200029 6559884 

Yunanistan 2204020 2343383 

İtalya 4534231 2092175 

Turkey 1600000 1730000 

Fas 500000 1416107 

Suriye 1027200 899435 

Tunus 650000 700000 

Cezayir 468800 696962 

Portekiz 311330 617610 

Kaynak: Fao (2019)26 

 
26 Fao (2019), fao.org 
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Zeytin ve zeytinyağı üretimi açısından Türkiye iller sıralaması Tablo 12.‘de gösterilmektedir. Tabloya bakıldığında Sofralık zeytin 

üretiminde Manisa’nın ilk sırada olduğu görülmektedir. Zeytinyağı üretimi açısından ise 5. Sırada yer alan Manisa, gerek zeytin 

gerek se zeytinyağı üretiminde önemli bir gelir elde etmektedir.  

 

Tablo 12. Türkiye’nin Önemli Zeytin Üreticisi İlleri 

 Yağlık Zeytinler (Zeytinyağı Üretimi İçin) - (TON) 
Sofralık Zeytinler - (TON) 

 2004 2017 2004 2017 

Manisa 46929 145666 57821 121066 

Bursa  51 48847 92706 

Aydın 366672 392196 105980 63182 

Mersin 21233 105478 46553 37391 

Balıkesir 137682 221436 19418 32764 

İzmir 203390 164756 29440 24752 

Muğla 152086 196180 5364 15929 

Tekirdağ 806 1821 2458 10203 

Kaynak: TUİK (2019) 

 

Türkiye ve Dünya zeytin üretiminde önemli bir yeri olan Manisa’da zeytinin en çok üretildiği ilçe Akhisar’dır. Akhisar tablodan 

da anlaşılacağı gibi sadece sofralık zeytin üretimi gerçekleştirmektedir. Yağlık zeytin üretiminde ilk sırada Kırkağaç ilçesi yer 

almaktadır. Diğer yandan 2004 yılı ile 2017 yılı arasında tüm ilçelerde önemli düzeyde üretim artışı meydana gelmiştir. Bu şekilde 

Manisa gerek Türkiye’de gerek se dünyada zeytin ve zeytinyağı üretiminde gittikçe güç kazanmakta ve payını artırmaktadır.  

 

Tablo 13. Manisa Zeytin ve Zeytinyağı Üretimi İlçe Dağılımı 

 

Yağlık Zeytinler (Zeytinyağı Üretimi İçin) 

- (TON) Sofralık Zeytinler - (TON) 

 2004 2017 2004 2017 

Akhisar   37463 72996 

Kırkağaç 10250 37994 5750 18827 

Salihli 2910 12061 1605 11220 

Soma 3839 36202 1014 3893 

Gölmarmara  2253 1260 3223 

Saruhanlı 12400 23566 3240 3038 

Şehzadeler  4202  1679 

Gördes 64 2013 113 1112 

Sarıgöl 607 2154 230 1111 

Köprübaşı 84 9045 342 988 

Demirci 30 499 1150 787 

Alaşehir 1235 1098 529 580 

Ahmetli 1403 4954 78 554 

Turgutlu 4095 7411 609 481 

Selendi 77 202 295 218 

Kula 200 760 498 207 

Yunusemre  1252  152 

Manisa(Merkez) 9735  3645  

Kaynak: TUİK (2019) 

 
 



VI. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
VI. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

25 – 29 Ekim/October 2019 – Antalya/Türkiye 
 

 

279 

  

Turşuluk hıyar üretimi Manisa yöresinde sık karşılaşılan bir tarımsal faaliyettir. Türkiye’nin toplam üretimi içerisinde yaklaşık 

%17’ye denk gelen bu miktar ile Manisa en çok turşuluk hıyar üreten 3. il konumundadır. 

 

Tablo 14. Türkiye’nin Önemli Hıyar Üreticisi İlleri 

 Hıyar (Sofralık) - (TON) Hıyar (Turşuluk) - (TON) 

 2005 2017 2005 2017 

İzmir 162778 146045 33505 36271 

Afyonkarahisar 6125 6514 37271 27179 

Manisa 15153 27258 14475 23921 

Balıkesir 13775 10719 13663 16207 

Uşak 3913 9650 3475 7336 

Eskişehir 10991 17582 165 5838 

Kaynak: TUİK (2019) 

 

Hıyar üretiminde Manisa ilçeleri arasında en önemlisi Turgutlu’dur. İlde üretilen toplam hıyar miktarının yaklaşık %30’luk 

kısmını tek başına karşılamaktadır. Turgutlu’yu sırasıyla Akhisar, Köprübaşı, Gördes ve Ahmetli izlemektedir.  

 

Tablo 15. Manisa Sofralık ve Turşuluk Hıyar Üretimi İlçe Dağılımı 

 Hıyar (Sofralık) - (TON) Hıyar (Turşuluk) - (TON) 

 2005 2017 2005 2017 

Turgutlu 8020 5000  7000 

Akhisar 1683 11728  4400 

Köprübaşı    3848 

Gördes  5000 4550 2700 

Ahmetli 400 480 600 2083 

Saruhanlı   25 1500 

Salihli 990 1000 2400 1215 

Kula 642 1350  900 

Sarıgöl 325 40  113 

Alaşehir 993 825 100 100 

Demirci 285 305  62 

Kırkağaç 380 435   
Merkez 1100  2250  
Selendi 195 250 4500  
Soma 140 570 50  
Yunusemre  125   
Şehzadeler  150   

Kaynak: TUİK (2019) 

 

Manisa ili 2017 yılı içerisinde toplamda 537 milyon dolarlık tarımsal ve hayvansal ürün ihracatı geçekleştirerek Türkiye’nin toplam 

14,5 milyar dolarlık tarım ve hayvansal ürün ihracatının % 3,7’lik kısmını gerçekleştirerek ülke ekonomisine önemli bir katkı 

sağlamıştır.  

 

Hayvansal Üretim 

Hayvansan üretim son yıllarda oldukça önemli bir hale gelmiştir. Sadece ülke ekonomisi ve ihtiyaçları açısından değil, aynı 

zamanda üreticiye sağladığı gelir açısından da üzerinde önemle durulan konular arasındadır. Türkiye’de mevcut canlı hayvan 

stoğu Tablo 16.‘da görülmektedir. Tabloya göre 2017 yılı için Manisa’da toplam 984.999 adet küçükbaş hayvan ve 230.890 adet 

büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Rakamlar 2004 ile karşılaştırıldığında yaklaşık %50 oranında artış göstermiştir. Diğer iller 
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açısından incelendiğinde ise artış bu oranı yakalayamamıştır. Bu açıdan Manisa hayvancılıkta da görece olarak gelişme gösteren 

iller arasında sayılabilir.  

 

Tablo 16. Türkiye’nin Büyük ve Küçük Baş Hayvan Varlığında Önemli İller 

 

Toplam Büyükbaş hayvan varlığı 

(ADET) 

Toplam Küçükbaş hayvan varlığı 

(ADET) 

 2004 2017 2004 2017 

Van 170999 186099 2696463 2738054 

Konya 342149 868551 1470961 2134897 

Şanlıurfa 127321 321940 1558820 1969120 

Diyarbakır 251154 538980 967864 1805644 

Ağrı 341012 352864 1671223 1494584 

Ankara 219792 464408 658501 1487209 

Mersin 83813 115120 628081 1321761 

Balıkesir 270019 525124 744628 1172899 

Antalya 119383 174002 774559 1131915 

Siirt 25203 28147 349553 1123116 

Muş 245487 306508 1479697 1049367 

Şırnak 28461 53188 283648 1037065 

Manisa 143871 230890 671031 984999 

Kaynak: TUİK (2019) 

 

Türkiye’nin tavukçuluk konusundaki en önemli ili Manisa’dır. 2017 yılında 30 milyondan fazla etlik tavuk üretimi ile ilk sırayı 

alan Manisa, yine 2017 yılında yaklaşık 13 milyon adetlik yumurta tavuğu sayısı ile de Türkiye’nin 3. Önemli üreticisi 

durumundadır. Et ve yumurta tavuğu üretimi beraberinde tavukçuluk sanayiini de getirmektedir. İlde Türkiye’nin en önemli 

entegre tesisleri bulunmaktadır. Bu sayede salt yetiştiriciler değil, tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteren fabrikalar ve bunların 

yan sanayileriyle birlikte önemli bir istihdam ve gelir sağlamaktadır. 

 

Tablo 17. Türkiye’nin Tavuk Varlığında Önemli İller 

 Et Tavuğu Sayısı Yumurta Tavuğu Sayısı 

 2004 2017 2004 2017 

Manisa 8499660 30075567 4441775 12930270 

Balıkesir 14780665 26875790 4506892 7379485 

Sakarya 16305310 26584222 900650 1832825 

Bolu 86158639 24248279 200250 593020 

Mersin 26720430 17107445 740200 1650882 

İzmir 4016900 12817978 3182620 5689198 

Uşak 1259100 10001956 135347 748044 

Ankara 4990000 6978322 2037655 5484269 

Düzce 15955564 6875565 280750 362820 

Zonguldak 3266374 6467760 220500 246037 

Kaynak: TUİK (2019) 

 

İlçe düzeyinde et ve yumurta tavuğu varlığı tablo 18.‘de gösterilmiştir. Tabloya göre et tavuğu sayısında Salihli ilk sırada yer 

alırken yumurta tavuğu sayısında ilk sırada Saruhanlı bulunmaktadır. Tablodan da anlaşılacağı gibi hemen tüm ilçelerde 

tavukçuluk yapılmaktadır.  
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Tablo 18. Manisa Tavuk Varlığı İlçe Dağılımı 

 Et Tavuğu Sayısı (ADET) Yumurta Tavuğu Sayısı (ADET) 

 2004 2017 2004 2017 

Salihli 1617360 5259225 500000 2150000 

Akhisar 505200 4215597 2060440 4770836 

Turgutlu 1000000 3509927 0 597786 

Köprübaşı 665000 2559330 2000 3780 

Gördes 2000000 2361000 12000 47810 

Kula 300000 2030000 0 21300 

Saruhanlı 123600 2005570 1448780 4786814 

Soma 120000 1653850 200 9300 

Alaşehir 620000 1090000 31000 6890 

Ahmetli 105000 1040000 0 56000 

Kırkağaç 25000 850966 40000 121254 

Yunusemre  800000  96000 

Demirci 729000 680000 25225 17200 

Sarıgöl 30000 542992 0 3800 

Şehzadeler  536000  183000 

Gölmarmara 60000 488610 10000 7900 

Selendi 44000 452500 23130 50600 

Merkez 555500  289000  

Kaynak: TUİK (2019) 

 

Manisa Türkiye’de üretilen keçi ve koyun sütü itibariyle 14. Sırada, manda ve sığır sütü üretimi ile de 29. sırada yer almaktadır. 

İlde mevcut bulunan canlı hayvan varlığı sayısı ile kıyaslandığında paralel bir netice elde edilmektedir. 

 

Tablo 19. Süt Üretiminde Önemli İller 

 Toplam manda ve sığır sütü üretimi (TON) Toplam keçi ve koyun sütü üretimi (TON) 

 2004 2017 2004 2017 

Van 98370 187589 76350 104048 

Şanlıurfa 62436 271972 51705 82688 

Konya 380032 1200488 51330 79340 

Diyarbakır 164025 485837 21015 72308 

Ağrı 187280 287831 50850 58657 

Ankara 164927 305259 18698 45160 

Iğdır 38599 160710 20748 40531 

Muş 195900 302212 26493 39626 

Balıkesir 333516 652969 18466 32318 

Batman 15515 105940 4551 30536 

Kayseri 205283 354345 16210 27156 

Şırnak 18980 40205 3342 26934 

Erzurum 351495 860625 17500 26799 

Manisa 133403 259293 14066 25522 

Kaynak: TUİK (2019) 

 

Manisa ilinde gerçekleştirilen süt üretiminin ilçelere göre dağılımdan ilk sırayı Kula ilçesi almaktadır. Kulayı sırasıyla Salihli, 

Demirci ve Gördes ilçeleri takip etmektedir.  
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Tablo 20. Manisa Süt Üretimi İlçe Dağılımı 

 Toplam manda ve sığır sütü üretimi (TON) Toplam keçi ve koyun sütü üretimi (TON) 

 2004 2017 2004 2017 

Kula 9710 47405 1379 5264 

Salihli 20558 43927 691 4457 

Demirci 13983 15279 4195 3580 

Gördes 9714 23263 2010 3467 

Yunusemre 0 10693 0 2263 

Alaşehir 8569 16364 2231 2230 

Kırkağaç 1692 6674 366 2153 

Selendi 17535 20135 2367 1762 

Saruhanlı 2078 7311 683 1731 

Akhisar 9956 12571 1065 1172 

Soma 2674 4624 238 1026 

Köprübaşı 1762 4486 399 988 

Gölmarmara 1690 1986 364 729 

Sarıgöl 8478 12813 377 704 

Şehzadeler 0 7321 0 573 

Turgutlu 5002 19655 259 356 

Ahmetli 1315 4787 108 197 

Merkez 18689 0 3435 0 

Kaynak: TUİK (2019) 

 

Bal üretimi katma değeri son derece yüksek aynı zamanda bir o kadar da zahmetli bir iştir. Türkiye bal üretim sıralamasında 

Manisa 29. sırada yer almaktadır.  

 

  



VI. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
VI. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

25 – 29 Ekim/October 2019 – Antalya/Türkiye 
 

 

283 

  

Tablo 21. Bal Üretiminde Önemli İller 

 Toplam bal üretimi (TON) 

 2004 2017 

Ordu 10196 16799 

Muğla 9878 15867 

Adana 2742 10729 

Aydın 2112 4357 

Mersin 2949 3864 

Sivas 2608 3715 

Balıkesir 1330 3261 

İzmir 2130 2836 

Antalya 2328 2475 

Van 347 1928 

Şanlıurfa 448 1876 

Bitlis 708 1792 

Siirt 265 1786 

Trabzon 1191 1770 

Çanakkale 779 1539 

Hakkari 527 1507 

Kahramanmaraş 842 1386 

Rize 1028 1368 

Diyarbakır 275 1312 

Erzurum 1364 1289 

Erzincan 1202 1282 

Kars 1059 1278 

Giresun 1364 1226 

Artvin 822 1073 

Bingöl 823 1029 

Konya 1038 1024 

Hatay 532 1015 

Samsun 1349 1006 

Manisa 1037 982 

Kaynak: TUİK (2019) 

 

TARIMSAL ALET VE MAKİNE VARLIĞI 

Manisa, Türkiye’de en fazla traktöre sahip il konumundadır. Gerek 2004 yılında gerek se 2017 yılında en fazla traktöre sahip il 

konumunu korumuştur. Traktör sayısının bu denli fazla olmasını ile genelinde üretilen tarımsal ürünlerin yüksek katma değere 

sahip olması olarak yorumlamak yanlış olmayacaktır. Diğer yandan sadece bir ya da birkaç çeşit değil önceki tablolardan da 

anlaşılacağı gibi çok fazla üründe Türkiye’de en fazla üretimi gerçekleştiren il konumundadır. Biçer döver sayısında ise oldukça 

gerilerde olan Manisa, biçerdöver ihtiyacı olan hububat gibi sulama istemeyen ve geniş arazilerde üretiminin gerçekleştirilmesi 

gereken ürünleri üretmemektedir.  
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Tablo 22. Traktör ve Biçer Döver Sayısında Önemli İller 

 Traktör Sayısı (Adet) Biçer Döver Sayısı (Adet) 

 2004 2017 2004 2017 

Manisa 58368 74433 6 17 

Konya 45206 71615 1013 1855 

Bursa 41220 49786 116 154 

Samsun 33421 42392 216 330 

Balıkesir 33811 40079 198 272 

Antalya 29731 35964 260 479 

İzmir 30888 34818 18 31 

Denizli 24239 32952 78 153 

Ankara 28836 32480 792 906 

Muğla 18306 32298 4 8 

Kaynak: TUİK (2019) 

 

Traktör sayısı itibariyle Akhisar ilçesi diğer ilçelere göre önemli bir traktör rezervine sahiptir. Sonrasında Salihli, Alaşehir ve 

Saruhanlı gelmektedir. Traktörlerin ilçelere göre dağılımları incelendiğinde, en fazla traktör sayısına sahip ilçelerin daha çok 

üzüm ve zeytin üretiminde ön plana çıkan büyük ilçeler olduğu görülmektedir. Bunun temel nedeni ise daha önceden de 

belirtildiği gibi üzüm ve zeytin gibi ürünlerin yüksek katma değerli ürünler olmasıdır.  

 

Tablo 23.  Manisa İlçeleri Traktör ve Biçerdöver Sayıları 

 Traktör Sayısı (Adet) Biçer Döver Sayısı (Adet) 

 2004 2017 2004 2017 

Akhisar 9111 11080 1 1 

Salihli 5152 9634 0 0 

Alaşehir 2560 6884 0 0 

Saruhanlı 6347 5627 0 2 

Turgutlu 2500 5446 0 0 

Yunusemre 0 5198 0 0 

Sarıgöl 2886 4687 0 0 

Soma 1974 4210 3 4 

Şehzadeler 0 3835 0 0 

Kula 2890 3711 0 2 

Demirci 2500 3177 0 3 

Gördes 1000 3030 0 0 

Kırkağaç 3165 2801 2 5 

Selendi 1174 2119 0 0 

Gölmarmara 1028 1210 0 0 

Ahmetli 1108 1069 0 0 

Köprübaşı 1030 715 0 0 

Merkez 13943 0 0 0 

Kaynak: TUİK (2019) 

 

Türkiye’deki illerin traktör ve biçerdöver hariç toplam tarımsal alet ve makine varlığı Tablo 24.‘de gösterilmiştir. Tablonun 

içeriğinde yer alan tarımsal alet ve makineler şunlardır;  Karasaban, hayvan pulluğu, kulaklı traktör pulluğu, ark açma pulluğu, 

diskli traktör pulluğu, diskli anız pulluğu, kulaklı anız pulluğu, toprak frezesi (rotovatör), kultivatör, merdane, diskli tırmık 

(diskarolar), dişli tırmık, kombikürüm (karma tırmık), ot tırmığı, hayvanla çekilen hububat ekim makinesi, traktörle çekilen 

hububat ekim makinesi, kombine hububat ekim makinesi, patates dikim makinesi, çiftlik gübresi dağıtma makinesi, kimyevi 

gübre dağıtma makinesi, orak makinesi, biçer bağlar makinesi, balya makinesi, tınız makinesi, döven, patates sökme makinesi, 

pancar sökme makinesi, traktörle çekilen çayır biçme makinesi, ot silaj makinesi, mısır silaj makinesi, pamuk toplama makinesi, 
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mısır daneleme makinesi, mısır hasat makinesi, selektör (sabit veya yarı sabit), yem hazırlama makinesi, sap parçalama makinesi, 

her türlü pulverizatör makineleri, tozlayıcı, atomizatör, santrifüj pompa, elektropomp, motopomp, derin kuyu pompa, 

yağmurlama tesisi, krema makinesi, kuluşma makinesi, civciv makinesi, süt  sağım makinesi, römork, su tankeri, dip 

kazan(subsoiler), rototiller, taş toplama makinesi, toprak tesviye makinesi, set yapma makinesi, toprak burgusu, araçapa 

makinesi, pnömatik ekin makinesi, üniversal ekim makinesi, anız ekim makinesi, fide dikim makinesi, sap döver ve harman 

makinesi (batöz), sap toplama ve saman yapma makinesi, saman aktarma-boşaltma makinesi, motorlu tırpan, ürün kurutma 

makinesi, meyve hasat makinesi, ürün sınflansırma makinesi, yem dağıtıcı romörk, damlama sulama tesisatı, yayık, kepçe (tarımda 

kullanılan).  

Bahsi gecen makine ve ekipmanların illere göre dağılımına bakıldığında en yüksek sayının Konya ilinde olduğu görülmektedir. 

Manisa ise 2. Sıradadır.  Manisa’yı sırasıyla Antalya, İzmir, Bursa ve Samsun izlemektedir.  

 

Tablo 24. Çeşitli Tarımsal Alet ve Makinelerin İllere Göre Dağılımı 

 Çeşitli Tarımsal Alet ve Makineler (Adet) 

 2004 2017 

Konya 393623 537909 

Manisa 395966 459974 

Antalya 310437 410333 

İzmir 325038 376292 

Bursa 293870 369695 

Samsun 230414 261760 

Aydın 220758 258392 

Balıkesir 212890 253648 

Ankara 213102 248457 

Mersin 148343 247016 

Denizli 174321 227051 

Edirne 192288 218829 

Afyonkarahisar 172910 211593 

Kaynak: TUİK (2019) 

 

Manisa ilinde mevcut bulunan traktör ve biçerdöver hariç, tarımsal makine ve ekipmanın ilçelere göre dağılımı tablo 25.‘de 

verilmiştir. Tabloya göre en fazla tarımsal alet ve makine Akhisar ilçesinde yer almaktadır. Akhisar’ı sırasıyla Saruhanlı, Salihli, 

Şehzadeler ve Alaşehir ilçeleri takip etmektedir.  
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Tablo 25. Çeşitli Tarımsal Alet ve Makinelerin İlçelere Göre Dağılımı 

 Çeşitli Tarımsal Alet ve Makineler (Adet) 

 2004 2017 

Akhisar 66579 71031 

Saruhanlı 48530 55535 

Salihli 43320 55132 

Şehzadeler 0 34180 

Alaşehir 32502 31894 

Turgutlu 18544 31760 

Kırkağaç 23166 27327 

Kula 20273 26603 

Yunusemre 0 22121 

Sarıgöl 14117 19987 

Demirci 14720 16647 

Soma 14531 15013 

Gördes 13078 13987 

Ahmetli 8493 11339 

Gölmarmara 8653 10528 

Selend 6792 10328 

Köprübaşı 5822 6562 

Merkez 56846 0 

Kaynak: TUİK (2019) 

 

Manisa’nın tarımsal faaliyetlerden elde ettiği gelirinin GSYH’ya oranı Tablo 26.’da gösterilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı gibi 

2004 yılında 2017 yılına doğru bir düşüş trendi söz konusudur. Şehrin tarımsal gelirlerinin GSYH’daki payı hem Manisa için 

hem de Türkiye geneli için düşüş göstermiştir. 2004 yılında tarımın GSYH’daki oranı Manisa için %19,77 düzeyindeyken bu 

oran 2017 yılında %14,89’a düşmüştür. Diğer yandan rakam Türkiye geneli ile kıyaslandığında da %0,34’den %0,24’e düşmüştür. 

Tablo 26. Manisa’nın GSYH’daki Payı 

 

Kaynak: TUİK (2019) 

Tarım

Agriculture Manisa

Manisa GSYH

GDP

Türkiye GSYH

GDP

Manisa 

Tarımın 

Manisa GSYH 

içindeki Payı

Manisa 

Tarımın 

Türkiye GSYH 

içindeki Payı

TR331 Manisa 2004 1.950.830         9.869.163         577.023.497     19,77% 0,34%

2005 2.433.324         11.983.632       673.702.943     20,31% 0,36%

2006 2.588.482         13.806.228       789.227.555     18,75% 0,33%

2007 2.505.812         14.477.206       880.460.879     17,31% 0,28%

2008 3.336.687         16.691.329       994.782.858     19,99% 0,34%

2009 3.510.883         16.782.677       999.191.848     20,92% 0,35%

2010 3.806.397         18.330.708       1.160.013.978  20,77% 0,33%

2011 3.812.750         21.332.945       1.394.477.166  17,87% 0,27%

2012 6.210.693         26.308.943       1.569.672.115  23,61% 0,40%

2013 5.430.201         28.990.602       1.809.713.087  18,73% 0,30%

2014 6.553.876         33.137.759       2.044.465.876  19,78% 0,32%

2015 6.844.485         37.556.721       2.338.647.494  18,22% 0,29%

2016 7.224.246         42.134.824       2.608.525.749  17,15% 0,28%

2017 7.397.606         49.689.856       3.106.536.751  14,89% 0,24%
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4. Sonuçlar ve Tartışma 

 

Çalışma Manisa iline ait tarımsal alanların su kaynaklarının tespiti ile tarımsal üretim ve hayvansal varlığın durumunu 

içermektedir. Toplam arazisinin %38,9’u tarıma elverişli olan ilde önemli bir tarımsal ve hayvansal üretim gerçekleştirilmektedir. 

Özellikle susam, çekirdeksiz üzüm, zeytin ve tavuk üretiminde Türkiye’de ilk sırada yer alan Manisa tütün üretiminde de ikinci 

sırada yer almaktadır. Bunun yanında Türkiye’de en çok traktör bulunan il durumunda olup traktör dışındaki çeşitli tarımsal 

aletler sıralamasında da Türkiye’de ikinci sırada yer almaktadır. Bu özellikleri ile Manisa Türkiye’nin en önemli tarım kentlerinden 

biridir.  

Diğer yandan Manisa tarımsal avantajını gün geçtikçe kaybetmektedir. TÜİK’in 2019 yılında yayımlamış olduğu tarımsal üretim 

rakamlarına göre 2004 yılında %19,77 olan tarımın GSYH’daki payı 2017 yılında %14,89’a gerilemiştir. Şehir tarımda olduğu 

kadar sanayide de gelişmiş bir şehir olduğu için bu gerilemenin tarımsal üretimden değil sanayideki hızlı gelişmeden mi 

kaynaklandığını anlayabilmek için Türkiye’nin GSYH’sına oranına baktığımızda da 2004 yılındaki %0,34’lük payının 2017 yılında 

%0,24’e düştüğünü gözlemledik. Bu açıdan şehrin tarımsal üretimi elindeki sulama ve makine imkanlarının bolluğuna rağmen 

gerileme göstermiştir. Bu durumun pek çok sebebi olması beklenmektedir. Özellikle köyden kente göç, tarımsal girdi 

fiyatlarındaki artışlar vb. pek çok durum buna neden olmuş olabilir. Bununla birlikte Benek (2006)’da belirtilmiş olan üretim ve 

verimdeki düşüklüğün tarımsal ekipman eksikliğinden kaynaklandığı düşüncesinin aksine ve Özgüven vd. (2010)’la benzer 

nitelikte, yüksek makineleşme düzeyine rağmen üretim miktarı yine de azalış göstermiştir. Bu sonuç göstermektedir ki sadece 

tarımsal makineleşme üretim miktarını artırmada yeterli olmamaktadır.  

Hayvansal üretim konusunda da ülkede önemli bir yeri olan Manisa özellikle kanatlı tavuk yetiştiriciliğinde Türkiye’de ilk 

sıradadır. Bunun temel neden Keskinoğlu ve Güres tavukçuluk gibi iki dev kanatlı hayvan firmasının Manisa’da 

bulunmasındandır. Ayrıca Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde de son yıllarda önemli bir gelişme göstermiş olsa da Ankara ve 

Mersin gibi kendisinden daha az hayvansal varlığa sahip şehirlere son on yılda geçilmiştir. Bu açıdan da yapılacak çok şey vardır. 

Özellikle Kula, Demirci, Selendi, Gördes, Köprübaşı gibi kırsal ilçelerde hayvancılık teşvik edilip desteklenerek hem yörede 

önemli bir gelir kapısı yaratılmış olur hem de kırmızı ette dışa bağımlılığımız azaltılmış olur. 

Bu çalışmada Manisa iline ait tarımsal araziler ile tarım ve hayvancılık üretimleri incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara 

göre, verimli ovaları, yüksek makineleşme imkanları, uygun iklim şartlarının varlığına rağmen Manisa tarımsal ve hayvansal 

üretimde gerilemektedir. Bu çalışma ile sadece durum tespiti yapılmıştır. Bundan sonraki çalışmalarda bu gerilemenin nedenleri 

ve alınabilecek önlemler araştırılarak ülkenin tarımsal ve hayvansal açıdan kendine yeterliliğinin sağlayabilmesinin yolları 

aranmalıdır. 
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SEÇİLİ ÜLKELERDE VE TÜRKİYE’DE ORTA GELİR TUZAĞI VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ1 

Bahar ÖRS2 - Serkan CURA3  

 

Özet 

Orta Gelir Tuzağı kavramı; ülkelerin düşük gelir grubundan orta gelir grubuna geçiş sağladıktan sonra, yüksek gelir grubundaki 

ülkeler sınıfına geçememelerini ifade etmektedir. Ülkeler, orta gelir grubuna geçtikten sonra yüksek büyüme oranlarının 

sürdürülebilirliğini sağlayamamaları nedeniyle orta gelir tuzağına yakalanmışlardır. Bu ülkelerin orta gelir tuzağından çıkabilmeye 

yönelik politikalar üretmeleri gerekmektedir. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde orta gelir tuzağının kavramsal 

çerçevesi ele alınarak orta gelir tuzağı türlerine, ayrıca literatürde yer alan ulusal ve uluslararası çalışmalara yer verilmiştir. İkinci 

bölümde; tuzağa yakalanmamış olan Güney Kore ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu, Arjantin, Meksika, Brezilya ülke 

ekonomileri orta gelir grubu içerisinde ele alınacaktır. İkinci bölümün sonunda, Türkiye’nin orta gelir tuzağı riski ile karşı karşıya 

kalmasının nedenleri uzun vadeli büyüme performansları ele alınarak ortaya konulmuştur. Buna bağlı olarak, Türkiye’nin yüksek 

gelir grubuna sıçramasını sağlayacak yapısal reformlar değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda çalışmanın temel amacı, orta gelir 

tuzağının temel sebeplerinin ve çıkış stratejilerinin neler olduğunun anlaşılmasını sağlamaktır. Ülkelerin büyümelerini hangi 

koşullar altında sürdürebileceği konusu ise, çalışmanın kapsamını belirlemektedir.  

Anahtar Kelimeler : Ekonomik Büyüme, Orta Gelir Tuzağı, Gelişmekte Olan Ülkeler, Türkiye Ekonomisi. 

JEL Kodları  : E62, O11, O47. 

 

Abstract 

The concept of Middle-Income Trap; states that after transitioning from low-income to middle-income, countries cannot move 

to the high-income countries. Countries have been caught in the middle-income trap because they cannot ensure the 

sustainability of high growth rates after transition to middle income group. These countries need to produce policies to escape 

the middle-income trap. The study consists of two parts. In the first part, the conceptual framework of the middle-income trap 

is discussed, and the types of middle-income trap are presented and national and international studies in the literature are 

included. In the second part; having been caught in the trap of including in South Korea and Turkey, Argentina, Mexico, Brazil 

will be dealt with in middle income group of the country's economy. At the end of the second part, causes long-term growth 

performance of Turkey's middle-income trap will be faced with the risk has been revealed by considering. Accordingly, Turkey's 

will to jump to high-income structural reform were evaluated. The main purpose of this study is to provide an understanding 

of the main causes and exit strategies of the middle-income trap. The conditions under which the countries can continue their 

growth determine the scope of the study. 

Key Words : Economic Growth, Middle Income Trap, Developing Countries, Economy of Turkey.  

JEL Codes  : E62, O11, O47. 

 

1. Giriş 

1960’lı yıllardan itibaren orta gelir grubunda bulunan ülkelerden yüksek gelir grubuna geçiş sağlayan ülkelerin sayısının düşük 

seviyelerde kalması iktisat alanında Orta Gelir Tuzağı kavramını ön plana çıkarmıştır. Kesin bir tanımı olmamakla birlikte Orta 

Gelir Tuzağı; bir ülkenin kişi başı gelirini arttıramamasıyla içinde bulunduğu gelir gurubunda takılı kalmasıdır. Orta gelir grubuna 

takılan ülkeler daha çok yüksek büyüme oranları ile hızlı bir şekilde orta gelir seviyesine ulaşmakta fakat bu düzeyde yerinde 

saymaktadırlar. Düşük gelirli ekonomiler ilk etapta büyüme hızlarını doğal kaynak ve ucuz işgücüne dayandırmaktadır. 

Yurtdışından transfer edilen teknoloji ve ucuz emek ile üretilen ürünler başlangıçta bu ülkelerin uluslararası pazarda rekabet 

edebilirliğini sağlamaktadır. Emek ve sermayenin de imalat sektörüne kaymasıyla gelir seviyesi artmaktadır. Orta gelir grubuna 

geçiş sağlayan fakat üretim faktörlerine kendi teknolojisini dahil edemeyen ülkelerde doğal kaynağın ve ucuz emeğin getirisi 

kalkınma sürecinde azalarak devam etmektedir. Ucuz maliyet avantajını kullanan düşük gelirli ekonomiler ve yüksek kabiliyet 

gerektiren ürünleri üreten gelişmiş ekonomiler arasında sıkışan ülkeler orta gelir tuzağına yakalanmaktadırlar. Bu tıkanıklık 

 
1 Bu çalışma, Bahar Örs tarafından hazırlanan ve 22.08.2019 tarihinde kabul edilen “Seçili Ülkelerde ve Türkiye’de Orta Gelir 
Tuzağı Sorunu ve Çözüm Arayışlarının Değerlendirilmesi (Danışman: Doç. Dr. Serkan Cura)” adlı yüksek lisans çalışmasından 
faydalanılarak hazırlanmıştır. 25-29 Ekim 2019 tarihinde Antalya’da düzenlenen VI. Uluslararası Stratejik Araştırmalar 
Kongresi’nde sözlü olarak sunulmuştur.  
2 Bilim Uzmanı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, bahar.571@hotmail.com 
3 Doç. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, serkan.cura@cbu.edu.tr 
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noktasında söz konusu ülkelerin kalkınmalarını tamamlayabilmeleri güçlü bir sermayenin varlığına ve yapısal bir dönüşüm 

sağlamalarına bağlı olmaktadır.  

2. Kavramsal Çerçeve: Orta Gelir Tuzağı’nın Tanımı 

Bir ülkenin belirli bir gelir seviyesine ulaşıp, bu noktadan sonra seviyeyi yükseltememesini ya da ekonominin durağanlaşmasını 

orta gelir tuzağı kavramı özetlemektedir. Bu kavram, düşük ücretli üreticiler ve yüksek vasıflı yenilikçiler arasında sıkışan ülkeleri 

karakterize eden bir gelişme aşamasıdır (Flaen, Ghani, & Mishra, 2013:1). Orta Gelir Tuzağı kavramı, ilk defa Gill ve Kharas 

tarafından 2007 yılında hazırlanan ve Dünya Bankası “An East Asian Renaissance Ideas for Economic Growth (Doğu Asya Rönesansı 

Ekonomik Gelişme İçin Fikirler)” başlıklı raporunda yer almıştır. Rapora göre; Orta gelirli ülkeler, 21. Yüzyıl dünyasında ekonomik 

çeşitliliğe ayak uyduramadıkları için zengin ülkelere kıyasla daha yavaş büyüyecektir. Yani, orta gelir tuzağına yakalanan ülkeler 

düşük ücretli, fakir ülkelere karşı standart imalat sanayi ürünlerinde rekabet gücü zayıflayan, diğer taraftan yeniliğe dayalı zengin 

ülkelere ise yakınsamakta zorlanan ülkelerdir (Gill & Kharas, 2007:5-18). 

2.1. Orta Gelir Tuzağı’nın Kapsamı 

Orta gelir tuzağı, yüksek büyüme oranları sergileyerek orta gelire ulaşan fakat üst gelir seviyesine çıkmakta zorlanan ülkelerin 

sorunu haline gelmektedir. Orta gelirli ülkelerde kalkınmanın ilk aşamalarında, tarım sektörü istihdamda büyük bir paya sahiptir. 

Firmaların yeni çalışma alanları için istihdama ihtiyaç duymasıyla, kaynaklar (sermaye ve emek) düşük verimlilikteki faaliyetlerden 

(tipik olarak tarım), yüksek verimlilikteki faaliyetlere (sanayi ve hizmetler) aktarılmaktadır. Sanayileşme ile birlikte yeni üretim 

yöntemleri geliştirilmektedir ve verimlilik artmaktadır. Sonuç olarak, tüm sektörler yüksek ücretler ödemeye başlamakta ve kişi 

başına düşen gelir artmaktadır (Felipe, Abdon, & Kumar, 2012:6). Fakat süreç içerisinde, yüksek kârlara dayanan “kolay” 

büyüme kaynaklarının etkisi zamanla azalmaktadır. Emek tabanlı üretim gibi düşük katma değerli faaliyetlere bağlı bir ekonomi 

ortaya çıkmaktadır. Bu süreci kaydettikten sonra sermaye yönünü yeni yatırımlara değil, üretkenliğe çevirmelidir. Üretkenliğin 

artırılması eğitim alanında yapılacak reformlarla, Ar-Ge yatırımlarıyla mümkündür (Yeldan, Taşçı, Voyvoda, & Özsan, 2012:26). 

Tablo 1. Dünya Bankası Kişi Başına GSMH Düzeyleri Bakımından Ülke Ekonomileri Sınıflandırması 

Ekonomiler Kişi Başına Yıllık GSMH (USD) 

Düşük Gelirli Ekonomiler 1025 $ ve daha düşük 

Orta Gelirli Ekonomiler 1026 $  – 12.375 $  

Alt-Orta Gelirli Ekonomiler 1026 $ - 3.995 $  

Üst-Orta Gelirli Ekonomiler 3.996 $ - 12.375 $  

Yüksek Gelirli Ekonomiler 12.376 $ ve üstü 

  Kaynak: The World Bank, 2017. 

Gelir gruplarını sınıflandırmada Dünya Bankası (DB) göstergeleri kullanılmaktadır. DB, bu sınıflandırmayı yaparken ülkelerin 

kişi başına Gayri Safi Milli Hâsıla (GSMH) düzeylerini dikkate almakta ve hesaplamalarını “Atlas Metodunu4” kullanarak 

yapmaktadır. DB, 1 Temmuz 2019 itibariyle yayınlamış olduğu raporda ülkeleri, Tablo 1’de bulunan ayrıma göre 

sınıflandırılmaktadır. 

2019 yılı sınıflandırmasına göre; 31 ülke düşük gelir grubunda iken 80 ülke yüksek gelir grubuna dahil edilmiştir. Orta gelir 

tuzağında bulunan ülkelerin sayı olarak baskın olduğu görülmektedir. DB’nın yaptığı bu gruplandırmadan hareketle “Dünya 

Bankası Atlas Yöntemi” kullanılarak hesaplanan kişi başına düşen GSMH’sı mevcut 2020 mali yılında 1.025 $ veya daha düşük 

olan ülkeler düşük gelirli ekonomiler, 1.026$ - 12.375 $ arasında bulunan ülkeler orta gelirli ülkeler ve 12.376 $ ve üstü olan 

ülkeler ise üst gelir grubunda kabul edilmektedir (The World Bank, 2019). 

2.2. Orta Gelir Tuzağı Türleri 

Orta gelir grubu alt-orta ve üst-orta olarak iki gruba ayrılmaktadır. Felipe, Abdon ve Kumar, ülke ekonomilerinin alt orta gelir 

kategorisinde 28 yıl ve daha uzun bir süre takılı kalması ve bu gruptan bir üst gruba çıkamaması halinde tuzağa yakalandıklarını 

açıklamaktadır. Üst-orta gelir grubunda ise, 14 yıl ve daha uzun süre kalınması tuzak olarak kabul edilmektedir (Felipe, Abdon, 

& Kumar, 2012:23-24). Robertson ve Longfeng çalışmalarında, kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değeri 

ABD’nin %8’i ile %36’sı arasında olan ülkeleri alt-orta gelirli ülke olarak sınıflandırmışlardır (Robertson & Longfeng, 2013:5). 

 
4 Atlas metodu, ülkelerin milli gelirleri dolara çevrilirken, cari yılın döviz kuru ile önceki iki yılın döviz kurlarının ortalamasının 
alınmasıdır. Dünya Bankası tarafından, gayri safi milli hasıla büyüklüğünü belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Atlas 
methoduna göre, ülkeler gayri safi millihasılaya göre hesaplanmaktadır. Bu sınıflandırmalar benzer ülke gruplarına ait verileri 
toplamak için kullanılmaktadır. Atlas metodunun kullanılmasının amacı; döviz kuru dalgalanmalarının, ele alınan ülkenin 
GSMH gelirleri üzerindeki etkilerini azaltmaya çalışmaktır. 
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DB’nın 2019 yılında yaptığı sınıflandırmada ise, 47 ülke alt-orta gelir grubuna, 57 ülke ise üst-orta gelir grubuna dahil edilmiştir. 

Felipe, Abdon ve Kumar’ın 2012 yılında yaptıkları çalışmaya göre, 1955 yılında alt orta gelir grubuna yerleşen ve 2005 yılında 

yüksek gelir grubuna yükselen Türkiye’nin 28 yılı aşması sebebiyle orta gelir tuzağında olduğu kabul edilmektedir. 

2.3. Orta Gelir Tuzağı’na İlişkin Literatür Çalışmaları 

Lin ve Treichel’in 2012 yılındaki; “Learning from China’s Rise to Escape the Middle- Income Trap: A New Structural 

Economics Approach to Latin America” isimli çalışmalarında; Latin Amerika ve Karayipler’deki ülkelerin düşük değerli 

ürünlerden yüksek katma değerli ürünlere geçiş yapamadıkları için orta gelir tuzağına düştükleri vurgulanmıştır. Hükümetler, 

destek politikalarını kamu-özel sektör ittifakları aracığıyla özel sektöre yakın iş birliği içinde sürdürmelidir (Lin & Treichel, 2012).  

Yeldan, Taşçı, Voyvoda ve Özsan tarafından 2012 yılında hazırlanan “Orta Gelir Tuzağından Çıkış: Hangi Türkiye? Cilt 1: 

Makro/Bölgesel/Sektörel Analiz” isimli raporda; Türkiye’de orta gelir tuzağı genel bir sorun olmasının yanında, bazı bölgelerin 

yüksek gelir grubunda, bazı bölgelerin ise “Düşük Gelir Tuzağı” ile karşı karşıya olduğu belirtilmiştir. Risk taşımayan bölgelerde 

teknoloji yoğun alanlara yönelmeli, arz yanlı politikalar göz önüne alınmalıdır. Orta gelir tuzağı riski taşıyan bölgeler, yüksek 

gelirli bölgelerle olan altyapısını geliştirmeli ve teknoloji üretimi desteklenmelidir (Yeldan, Taşçı, Voyvada, & Özsan, 2012).  

Egawa’nın, 2013 yılındaki “Will Income Inequality Cause a Middle-Income Trap in Asia?” isimli çalışmasında, gelir eşitsizliği ve 

orta gelir tuzağı arasındaki ilişkiyi analiz etmektedir. Çalışmasında, Çin, Malezya ve Tayland ülkelerini ele almıştır. Bu ülkelerin, 

gelir dağılımını iyileştirme konusundaki başarısızlıkları, orta vadeli planlarında dağılımı iyileştirme konusuna yeterince önem 

vermemelerinden kaynaklanmaktadır (Egawa, 2013).  

Flaaen, Ghani ve Mishra’nın 2013 yılında yaptıkları; “How to Avoid Middle Income Traps? Evidence from Malaysia” isimli 

çalışmalarında, orta gelir tuzağına düşen Malezya ne yapabilir? Malezya’nın yeni bir büyüme stratejisine ihtiyacı var mı? 

sorularının cevabı aranmaktadır. Hükümet girişimciliği ve inovasyonu teşvik etmelidir. Yükseköğretim eğitim sisteminin hızla 

iyileştirilmesi, yabancı firmaları ülke sermayesine çekerek ağ dışsallıklarından ve yatırımlardan faydalanılması üzerinde durulması 

gereken konulardır (Flaen, Ghani, & Mishra, 2013). 

Gürsel ve Soybilen tarafından 2013 yılında hazırlanan; “Türkiye Orta Gelir Tuzağı’nın Eşiğinde” isimli çalışmalarında; GSYH 

artışını istihdam oranı ve emek verimliliği açısından değerlendirmişlerdir. Orta Gelir Tuzağına yakalanmayı engelleyecek en 

önemli etkenin emek verimliliği olduğu ve verimliliğin artışı için istihdam edilenlerin eğitim düzeylerinin artması, ekonomik 

yönetimin etkinliğinin artması ve yatırımların Ar-Ge alanına yönlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir (Gürsel & Soybilen, 2013).  

Hutchinson’ın 2015 yılında yaptığı, “APEC and the Middle Income Trap” isimli çalışmasında; Japonya, Kore, Tayvan, Singapur 

ve Hong Kong’un yüksek performanslı ekonomi deneyimlerini ele alarak, sermayenin üretken sektörlere kaydırılması, ürün 

çeşitliliğinin sağlanması gerektiğini ifade etmiştir (Hutchinson, 2015).   

Uyanık tarafından 2015 yılında hazırlanan “Orta Gelir Tuzağı ve Türkiye’nin Konumu Açısından Bir Değerlendirme” isimli 

makalesinde, Türkiye belirlediği hedef sektörlerde uzmanlaşmalı, bu sürecin desteklenmesi için demokrasi ve hukukun üstünlüğü 

ön planda tutulmalıdır (Uyanık, 2015).  

Kayalıdere, Özcan ve Tepekule tarafından 2016 yılında hazırlanan; “Orta Gelir Tuzağı’nı Önlemede Vergi Politikalarının Rolü” 

isimli çalışmalarında; orta gelir tuzağını önlemede hedefin ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesi olduğunun ve bununda vergi 

politikalarının belirli kriterler dahilinde uygulanmasıyla yatırımın artmasını, dolayısıyla üretimin artmasını sağlayacağını ifade 

etmişlerdir (Kayalıdere, Özcan, & Tepekule, 2016).  

3. Dünya’da ve Türkiye’de Orta Gelir Tuzağı’nın İncelenmesi 

Ülke ekonomileri kıyasladığında, ülkelerin büyüme sürecinde ortaya çıkan sorunların tek bir reçeteyle çözülemeyeceği gerçeği, 

kalkınma alanındaki faaliyetlere hız kazandırmıştır (Ballı, Manga, & Güreşçi, 2019:49). Daha hızlı kalkınmayı ve yüksek büyümeyi 

destekleyen güçler teknoloji ve inovasyondur. Yenilik sürecini hızlandırarak yüksek gelir seviyesine ulaşan Güney Kore bunun 

en önemli örneğidir (Ünlükaplan, 2009:236). Grafik 1’de, 2000-2019 yılları arasında Güney Kore’nin GSYH miktarları, seçili 

dört ülke olan Arjantin, Meksika, Brezilya ve Türkiye ile karşılaştırılmıştır. 

Grafik 1. Seçili Ülkelerde ve Türkiye’de GSYH Değerleri (2000-2019) 
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Kaynak: The World Bank, 2019. 

Grafik 1’de, 2000-2019 yılları arasında, Güney Kore’nin GSYH miktarı sürekli bir artış içerisindeyken, seçili ülkelerin GSYH 

miktarları sürdürülebilir bir artış sergileyememiştir. 2014 yılından itibaren seçili ülkelerin ortalama GSYH miktarlarında düşüş 

olduğu ve GSYH miktarlarınının ortalama 10.000 $ düzeyinde olduğu görülmektedir. Arjantin, 2010 yılında yüksek gelir 

seviyesine ulaşmıştır. Fakat üst-orta gelir grubunda 40 yıl geçirmiştir (Felipe, Abdon, & Kumar, 2012:23). 2002 yılında 

Meksika’da ortalama kişi başı GSMH’nin 7398,80$ olması ile beraber yüksek orta gelirli ülke grubuna yükselmiştir (Soyu, 

Altınok, & Fırat, 2016:843). Brezilya ise, 2010 yılında GSYH’si 3.739$ iken, 2010 yılında 11.292$ ile tuzaktan çıkışta büyük bir 

adım atmıştır. Fakat 2015 yılında %3,85 oranında küçülme yaşamış, 2018 yılına kadar ciddi bir yükseliş gösterememiştir (Taş & 

İspiroğlu, 2017:235). Türkiye ise, 2005 yılında üst-orta gelir grubuna geçiş sağlamış ve bu süreçte üst orta gelire geçişte ortalama 

GSYH büyüme oranı %2.6 olmuştur (Felipe, Abdon, & Kumar, 2012:22). Grafik 1’de, özellikle 2008-2009 krizinin seçili ülkeleri 

ve Türkiye’yi etkilediği görülmekte, sadece Güney Kore’nin yükseliş sağlaması dikkat çekmektedir. Güney Kore doğal kaynak 

potansiyelinin az olduğu bir ülke olarak bilinmesine rağmen bu ekonomik büyümenin sırrı Ar-Ge’ye ve eğitime yüksek oranda 

pay ayrılmasının bir sonucu olarak gösterilmektedir (TETSİAD, 2014:4). Güney Kore’nin yüksek bir ekonomik kalkınma 

yaşaması, dünyanın en zengin ülkelerinden biri haline gelmesine yol açmıştır. Bunda etkili olan unsurların başında, eğitim 

standartlarının yükseltilmesi ve kamu sağlığını iyileştirmeye yönelik uygulamaların olması gelmektedir (Sachs, 2019:73).  

Grafik 2. Seçili Ülkelerde ve Türkiye’de Ar-Ge Harcamalarının GSYH’ye Oranı (2000-2016) 

 

 

    Kaynak: The World Bank, 2019. 

Grafik 2’de, Güney Kore’nin ayırdığı pay ile seçili ülkeler ve Türkiye’nin payı arasında büyük fark olduğu, seçili ülkeler ve  

Türkiye’nin paylarının birbirine çok yakın oranlarda olduğu görülmektedir. Güney Kore, kendi tekolojisini üretebilir hale gelerek 

ciddi bir pazar payına sahip olmuştur. Arjantin, Meksika, Brezilya ve Türkiye ise, Ar-Ge’ye yeterli kaynağı aktarmamakta, orta 

gelir tuzağı riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Ar-Ge alanında yapılan harcamaların ilk yansıması olarak patent başvuru 

sayısındaki artışlar ve kişi başına düşen araştırmacı sayısı dikkat çekmektedir. Patent göstergeleri bilim ve teknoloji alanında 

yaratıcı performansı, bilginin yayılmasını ve yenilikçi faaliyetlerin uluslararası olmasını ölçmek için kullanılmaktadır (Dernis & 

Khan, 2004:3).  

Grafik 3, seçili ülkeler ve Türkiye’nin 2010-2015 yılları arası patent başvuru sayılarını göstermektedir.  

Grafik 3. Seçili Ülkelerde ve Türkiye’de Patent Başvuru Sayıları (2000-2017) 

 

Kaynak: The World Bank, 2019. 
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Seçilmiş, 2013:18). Ar-Ge harcamalarına yüksek oranda pay ayıran Güney Kore’nin, patent başvuru sayısı da buna paralel olarak 

artmıştır. Seçili ülkelerin patent başvuru sayıları ortalamaları yeterli düzeyde değildir. Arjantin’in patent başvuru sayısı, Güney 

Kore ve seçili ülkelerin altında kalmaktadır. Arjantin’in patent sayısı ile seçili ülkelerin ortalamalarının birbirine benzer olması, 
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orta gelir grubunda bulunan ülkelerin benzer ekonomik verilere sahip olduğunu göstermektedir. Grafik 4, seçili ülkelerde ve 

Türkiye’de bulunan araştırmacı sayısını göstermektedir. 

 

Grafik 4. Seçili Ülkelerde ve Türkiye’de Araştırmacı Sayısı (2000-2016) 

 

Kaynak: The World Bank, 2019.  

Grafik 4 incelendiğinde; Güney Kore’nin araştırmacı sayısı ile seçili ülkelerin araştırmacı sayısı arasında çok büyük bir fark 

bulunmaktadır. Ar-Ge çalışmalarından sonuç alınabilmesi, ülkenin rekabet gücünü arttırması için bu alanda yeterli sayıda ve 

nitelikli personeli çalıştırmasına bağlıdır (Ünal & Seçilmiş, 2013:17). Gelişmiş ülkelerin eğitim alanında uyguladığı politikalarla 

beraber üniversitelerde, firmalarda araştırma yapan kişilerin sayısı da artmaktadır.  

Grafik 5, seçili ülkeler ve Türkiye’de yükseköğretim harcamalarının GSYH’ye oranını göstermektedir. 

Grafik 5. Seçili Ülkelerde ve Türkiye’de Yükseköğretim Harcamalarının GSYH’ye Oranı (2000-2015) 

 

Kaynak: The World Bank, 2019. 

Bilginin egemen olduğu toplumlarda sanayi alanında katma değeri yüksek ürünler, ülkeler arası alışverişin büyük bir kısmını 

oluşturmakta ve ekonomik gücü kazanıp sürdürülebilirliği noktasında itici bir güç olarak rol oynamaktadır (OECD, 2004:21-

22). Gelişmiş ülkeler yüksek vasıflı işçiler tarafından yürütülen faaliyetlerde uzman hale gelmektedir (Timmer, Erumban, Los, 

Stehrer, & Vries, 2014:100). Grafik 5 incelendiğinde; Güney Kore’nin yükseköğretim harcamalarının GSYH içindeki payı yıllar 

itibariyle yukarı yönlü bir seyir izlemiştir. Seçili ülkelerde ise, bir artış görülmüştür fakat bu oranın ortalaması %2’nin altında 

kalmaktadır. Seçili ülkeler arasından en yüksek paya sahip ülkeler ise, Meksika ve Türkiye’dir.  

Ülkelerin hedeflediği anahtar sektörlerde dış faydası yüksek teknolojilere odaklanması o sektörlerde verimlilik artışı 

sağlamaktadır. Yükselen piyasalarda ihracata dayalı büyüme yolunu seçmiş ülkeler beklenen başarıyı gösterememişlerdir. Bu 

sebeple ihracatın alt sektörlerinden biri olan yüksek teknolojili ürün üretiminin etkilerinin belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur 

(Değer & Doğanay, 2016:56).  

Grafik 6, seçili ülkelerde ve Türkiye’de yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracat içindeki payını göstermektedir.  

Grafik 6. Seçili Ülkelerde ve Türkiye’de Yüksek Teknolojili Ürünlerin Toplam İhracat İçindeki Payı (2000-2017)

 

   Kaynak: The World Bank, 2019. 
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Grafik 6’da, Güney Kore’nin yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracat içindeki payı, seçili ülkeler ve Türkiye’nin payının 

üzerinde bir oranda seyretmektedir. Yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracat içindeki payının en az olduğu ülke Türkiye’dir. 

Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyüme sürecinde imalat sanayide yetersiz kaldığı noktalardan biri yüksek teknolojili ürün 

ihracatının olduğu görülmektedir. Ülkelerin, orta gelir grubundan çıkış sağlayabilmesi için teknoloji temelli üretim modelini 

benimsemesi gerekmektedir. Ayrıca, sürdürülebilir rekabet koşullarını sağlamalı ve yeni teknoloji alanlarına yatırım yaparak 

ihracat oranlarını yükseltmelidir. Çalışmanın bu kısmında; Güney Kore, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Arjantin, Meksika, 

Brezilya orta gelirli ülkeleri ele alınmıştır. Ülkelerin ekonomik performanslarını gösteren değişkenler grafikler üzerinden 

incelenmiştir. Ülkelerin kalkınma potansiyellerinin bu değişkenlere bağlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

3.1. Türkiye Ekonomisi ve Orta gelir Tuzağı Sorunsalı 

Son yıllarda literatürde tartışılan “Orta Gelir Tuzağı” konusu Türkiye’yi yakından ilgilendirmektedir. 2000’li yıllar ile beraber 

geliri ortalama 3.000 dolar olan Türkiye bu rakamları 10.000 dolara taşımasıyla bu artışın sürekliliğini sağlayabilecek mi yoksa 

orta gelir grubunda takılı kalacak mıdır? Kimi ekonomi yazarlarının kişi başına gelirin ciddi bir artış gösteremeyerek tuzağa 

yakalanacağını ifade ederken, hükümet 2023 yılı için Türkiye’nin kişi başına yıllık ortalama gelirini 25.000 $ olarak 

hedeflemektedir (Gürsel & Soybilen, 2013:1). Türkiye’nin orta gelir tuzağında olup olmadığı, 2000 yılından sonra büyüme sürec i 

ele alınarak değerlendirilecektir. 

3.2. Türkiye Ekonomisi İçin 2000 Yılı Sonrası Büyüme Süreci ve Orta Gelir Tuzağı Riski 

1923-2012 yılları arasında Türkiye ekonomisinin ortalama yıllık büyüme hızı % 4,5 olmuştur. 2003-2012 yılları arasında ortalama 

yıllık büyüme hızı % 4,8 olmuştur. Türkiye’nin bu dönem boyunca büyüme hızında iki defa ivme kaydedilmiştir. 2001-2003 

yıllarının durgun geçmesinin ardından 2004 yılında bir yükseliş sağlanmıştır. 2009 krizinin etkisinden çıkılmasıyla da 2010 ve 

2011 yıllarında yükseliş sağlanmıştır (Uygur, 2001:6). 

Türkiye ekonomisinin tarihi krizler açısından ele alındığında ise, atıl kapasitenin kullanılmasıyla 2001 ve 2009 krizinden çıkıldığı 

ifade edilmektedir. Türkiye’nin 2002 yılında 3.660$ olan kişi başına yıllık ortalama geliri, 2016 yılı sonunda, 10.862$ olarak 

belirlenmiştir. Bu rakamlardan yola çıkarak, Türkiye’nin ekonomisi neredeyse dört katına çıkardığı görülmektedir. Özellikle 2008 

yılından itibaren GSYH değeri 2009 yılı hariç (9.036$) 10.000 $ altına düşmemesi vurgulanması gereken bir noktadır. 2008 

yılından itibaren Türkiye 10.000 $ seviyesinden uzaklaşmamıştır (Çolak, 2018:154). 2019 yılı sonunda büyüme oranı 2,3, GSYH 

değeri 9.647$, 2020 yılında büyüme oranı %3,5, GSYH değeri 10.292$ ve son olarak 2021 yılında büyüme oranı %5 ve GSYH 

değeri 10.973 $ olarak tahmin edilmektedir. Bu tahminlerin yanında, Türkiye, 2019 yılında ekonomisinde ilk çeyreği 

doldurduğunda, büyüme oranı %2,6 oranında küçülme göstermiştir. 2019 yılı sonu için GSYH değeri ise, 8.507 $ olarak tahmin 

edilmektedir.  

4. Sonuç 

Küresel piyasada yer edinmeye çalışan ülkeler kalkınma sürecini hızlandırma çabası içindedirler. Ülkelerin bu hıza ayak 

uydurması üretim faktörlerini en rasyonel biçimde planlayıp kullanabilmelerine bağlıdır. “Geçiş Ekonomileri” olarakta 

sınıflandırılan gelişmekte olan ülkelerin teknolojiyi üretime entegre edememeleri, cari açık farkının yüksek olması, kayıtdışını 

azaltacak reformları devreye sokamamaları büyümelerinin durağanlaşmasına zemin hazırlamaktadır.  

Çalışmada ülke örnekleri üzerinden elde edilen sonuçlarda, orta gelir grubunda yer alan ülkelerin yenilik oranlarını artırmadıkları 

görülmektedir. Uzun soluklu büyüme temposu ülkenin milli gelirden inovasyona ayırdığı payla, bilime dayalı Ar-Ge 

çalışmalarının yoğunluğuyla doğru orantılıdır. İnovasyon çalışmalarının ayrıca güçlü bir eğitim sistemi ile desteklenmesi 

gerekmektedir. Ülkelerin, kendi teknolojisini üretebilir hale gelmesi ve yüksek beceriye sahip işgücü ile birlikte yüksek teknolojili 

ürünlerin ihracat içerisindeki payında da artış gözlemlenmektedir.  

Çalışmada inovasyon ve eğitim alanındaki ciddi çalışmaları ile ilerleme kaydetmiş olan Güney Kore ekonomisi ele alınan orta 

gelirli ülkeler ve Türkiye için örnek teşkil etmektedir. Bu noktada Türkiye’nin de 2023 hedeflerine ulaşabilmesi, inovasyon ve 

Ar-Ge kapasitesinin arttırılması, eğitim ve beşeri sermaye kalitesinin iyileştirilmesi, tasarruf ve yatırım dengesinin kurulması, iş 

gücü piyasasında koşulların daha esnek bir hale getirilmesine bağlıdır. Son olarak Türkiye’de hukukun üstünlüğünün ve siyasi 

istikranın sağlanması orta gelir tuzağından çıkış için kilit rol oynayacaktır. 

Türkiye’nin önündeki fırsatlar ve tehditler açısından yapısal sorunları çözmesi zorunlu bir durumdur. Yapısal sorunların bertaraf 

edilmesi, Türkiye’nin ekonomik kalkınma ve büyüme sorununu da kalıcı olarak çözmesine yardımcı olacaktır.  

 

Kaynakça 

Ballı, E., Manga, M., & Güreşçi, G. (2019). Orta Gelir Tuzağı: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi(59), 49-60. 

Çolak, Ö. F. (2018). Ekonomide Masallar Gerçekler (2. b.). Ankara: Elif Yayınevi. 

Değer, M. K., & Doğanay, M. A. (2016). Yükselen Piyasa Ekonomilerinde İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkileri: Panel Veri 

Analizleri (1996-2014). PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 12(2), 55-71. 



VI. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
VI. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

25 – 29 Ekim/October 2019 – Antalya/Türkiye 
 

 

295 

  

Dernis, H., & Khan, M. (2004). Triadic Patent Families Methodology. Paris: OECD Science, Technology and Industry Working 

Papers. doi:10.1787/443844125004 

Egawa, A. (2013, Ekim 10). Will Incom Inequality Cause a Middle Income Trap in Asia. Bruegel Working Paper, s. 1-26. 

Felipe, J., Abdon, A., & Kumar, U. (2012, Nisan 1). Tracking the Middle Income Trap: What is it, Who is in It and Why? Levy 

Economics Institue Working Paper(715), s. 1-59. 

Flaen, A., Ghani, E., & Mishra, S. (2013). How to Avoid Middle Income Traps? Evidence from Malaysia. Washington: The World Bank. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/22602/786510BRI0EP12000Box377349B00PUB

LIC0.pdf?sequence=1&isAllowed=y adresinden alındı 

Gill, I., & Kharas, H. (2007). An East Asian Renaibbahce: Ideas for Economic Growth. Washington: The World Bank. Mayıs 15, 2019 

tarihinde http://siteresources.worldbank.org/INTEASTASIAPACIFIC/Resources/226262-

1158536715202/EA_Renaissance_full.pdf adresinden alındı 

Gürsel, S., & Soybilen, B. (2013). Türkiye Orta Gelir Tuzağının Eşiğinde. Bahçeşehir Üniversitesi. İstanbul: BETAM. 

Hutchinson, F. E. (2015, Eylül 22). APEC and the Middle Income Trap. ISEAS Yusof Ishak Institute(52), s. 1-11. 

Kayalıdere, G., Özcan, P. M., & Tepekule, U. (2016). Orta Gelir Tuzağını Önlemede Vergi Politikalarının Rolü. İnsan ve Toplum 

Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(7), 1906-1915. 

Lin, J. Y., & Treichel, V. (2012, Ağustos 1). Learning from China's Rise to Escape the Middle-Income Trap: A New Structural 

Economics Approach to Latin America. The World Bank Policy Research Working Paper(6165), s. 1-61. 

OECD. (2004). OECD Science, Technology and Industry Outlook. Paris: OECD Publishing. doi:10.1787/sti_outlook-2004-en 

Robertson, P. E., & Longfeng, Y. (2013, Mart 2013). On the Existence of a Middle Income Trap. Economic Discussions Working 

Papers, s. 1-18. 

Sachs, J. D. (2019). Sürdürülebilir Kalkınma Çağı. (B. Gönülşen, Çev.) İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Yayınevi. 

Soyu, E., Altınok, S., & Fırat, E. (2016). Yükselen Piyalarda Ar-Ge ve İnovasyonun Kalkınma Üzerindeki Etkisi. S. Sarı, A. H. 

Gencer, & İ. Sözen (Dü.), International Conference On Eurasian Economies içinde (s. 839-846). Kaposvar: Eurasian 

Economists Association. 

Taş, S., & İspiroğlu, F. (2017). Yükselen Piyasa Ekonomileri Üzerine Bir Değerlendirme. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 225-

242. 

TETSİAD. (2014). Güney Kore Ülke Raporu. İstanbul: TETSİAD Yayınları. 

https://www.tetsiad.org/files/raporlar/guneykore.pdf adresinden alındı 

The World Bank. (15, Eylül 2019). World Development Indicators. Eylül 2019, 15 tarihinde Data Bank: 

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators adresinden alındı 

The World Bank. (2017, Temmuz 1). Published on Data Blog. Eylül 13, 2018 tarihinde World Bank Blogs: 

https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications-income-level-2017-2018 adresinden alındı 

Timmer, M. P., Erumban, A. A., Los, B., Stehrer, R., & Vries, G. J. (2014). Slicing Up Global Value Chains. Journal of Economic 

Perspectives, 28(2), 99-118. 

Uyanık, C. C. (2015). Orta Gelir Tuzağı ve Türkiye'nin Konumu Açısından Bir Değerlendirme. Sosyoekonomi Dergisi, 23(26), 175-

186. 

Uygur, E. (2001). Krizden Krize Türkiye: 2000 Kasım ve 2001 Şubat Krizleri. Ankara: Türkiye Ekonomi Kurumu. 

Ünal, T., & Seçilmiş, N. (2013). Ar-Ge Göstergeleri Açısından Türkiye ve Gelişmiş Ülkelerle Kıyaslaması. İşletme ve İktisat 

Çalışmaları Dergisi, 1(1), 12-25. 

Ünlükaplan, İ. (2009). Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde İktisadi Kalkınma, Rekabetçilik ve İnovasyon İlişkilerinin Kanonik 

Korelasyon Analizi ile Belirlenmesi. Maliye Dergisi(157), 235-250. 

Yeldan, E., Taşçı, K., Voyvada, E., & Özsan, M. E. (2012). Orta Gelir Tuzağından Çıkış: Hangi Türkiye? Makro/Bölgesel/Sektörel 

Analiz. İstanbul: Türk Girişim ve İş Dünyası Konfedarasyonu. http://www.turkonfed.org/Files/ContentFile/ogt-

1sektorel_analiz.pdf adresinden alındı 

Yeldan, E., Taşçı, K., Voyvoda, E., & Özsan, M. E. (2012). Orta Gelir Tuzağından Çıkış: Hangi Türkiye? Cilt 

1:Makro/Bölgesel/Sektörel Analiz. İstanbul: Türkiye Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu. 

 



VI. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
VI. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

25 – 29 Ekim/October 2019 – Antalya/Türkiye 
 

 

296 

  

TÜRKİYE’DE DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK SOSYAL HARCAMALARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Özgür Emre KOÇ - Semanur COŞKUN** 

 

Özet 

Kapitalizm sonucu oluşmuş olan gelir adaletsizliğini gidermek ve ihtiyaç sahibi yoksul bireylerin yaşam standartlarını asgari bir 

düzeye getirmek için “Sosyal Refah Devleti” kavramı ön plana çıkmıştır. Sosyal refah devleti, sosyal refahın en üst düzeye 

getirilmesi için, devletin iktisadi, siyasi ve sosyal yaşama kapsamlı ve aktif bir biçimde müdahalesine izin veren bir modeldir. 

Sosyal refah devletinin başlangıç noktası, 19.yüzyılın ortasında İngiltere’de eğitim için düzenlenmiş olan yasal düzenlemeler 

kabul edilmektedir. II. Dünya Savaşının ardından ülkelerin yeniden toparlanma sürecinde halkın çoğunluğunun yoksul durumda 

olması sosyal harcamalara olan önemi arttırmıştır. Günümüzde sosyal refah devletinin sahip olduğu en önemli enstrümanları 

arasında sosyal harcamalar gelmektedir. Sosyal harcamalar, toplumda ihtiyaç sahibi bireylerin ve dezavantajlı grupların temel 

ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamaya yönelik yapılan harcamalardır.  Toplumsal yaşam açısından büyük önem arz eden sosyal 

harcamaların doğrudan olarak etkisi gözlemlenmese dahi dezavantajlı gruplar da dahil tüm toplumu yakından ilgilendirmektedir. 

Bununla beraber yapılmış olan çeşitli çalışmalarda yoksulluk düzeyi ile sosyal harcamalar arasında ters yönlü bir ilişki olduğu 

saptanmaktadır. Ülkemizde yoksullukla ile mücadele bağlamında yapılmış olan sosyal harcamaların yoksulluk seviyesini ne yönde 

etkilediği ise bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Çalışmamızda öncelikle sosyal refah devleti kavramı tanımlanıp 

özellikleri açıklanacaktır, devamında sosyal refah devletinin üstlendiği fonksiyonların bir gereği olan sosyal harcamalar detaylı 

bir biçimde incelenecektir. Son olarak ülkemizde yapılmış olan sosyal harcamaların etkisini değerlendirebilmek için, seçilmiş 

sosyal harcama kalemleri ile gini katsayı verileri karşılaştırılarak dezavantajlı gruplara olan etkisi değerlendirilecektir. 

 

1.Giriş 

Kamu harcamaları içerisinde büyük bir orana sahip olan sosyal harcamalar, sosyal refah devletinin bir unsuru olarak meydana 

gelmiştir/oluşmuştur. Serbest piyasa işleyişi ve özel mülkiyet esaslarını baz almakla beraber toplumun refahını 

iyileştirmek/arttırmak amacıyla kamunun ekonomiye müdahalesini öngören sosyal refah devleti anlayışıdır. Sosyal refah devleti, 

ilk olarak sosyal güvenlik olmak üzere sağlık, eğitim ve ihtiyaç sahiplerine sosyal harcamaların yapılması gibi alanlarda etkinliğini 

sağlamaktadır.  

Sosyal harcama, genel olarak kullanılan bir kavram olmasına rağmen, her kesim için farklı bir anlam ifade ettiği için net bir tanım 

oluşturmak güçtür. Sosyal harcama ile bağlantılı olarak harcamaların neyi kapsayıp neyi kapsamadığı konusunda da henüz bir 

fikir birliği söz konusu değildir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) göre sosyal harcamalar, dezavantajlı ya da 

düşük gelirli bireylere fayda temin etmek için kaynakların bir gruba tekrar dağılması niyeti ile yapılmış olan harcamalardır. 

OECD’ye göre bir harcamanın sosyal harcama olarak nitelendirilebilmesi için eş zamanlı olarak iki şart gerekmektedir. Birincisi 

yardım programları gelirin yeniden dağıtımını temin etmeli ve katılım mecburi olmalıdır. İkincisi ise, harcamalar bir ya da daha 

fazla sosyal amaçlı yapılmalıdır. Bunlar da sosyal güvenlik yardımları ve gelir testine dayalı yardımlardır (OECD, 2007, s.7-9). 

Literatürdeki tanımlarda her ne kadar tanım birliği olmasa da diğer tanımlardan da anlaşıldığı üzere yapılan tanımlarda ortak 

noktalar bulunmaktadır. Bunlar sosyal koruma, sosyal politika ve yoksulluktur.   

 

2.Sosyal Refah Devleti 

Refah Devleti kavramı ilk kez 1941’de Temple tarafından yayımlanmış olan 'Citizen and Churchman' isimli eserde kullanılmıştır. 

Fakat literatürde yaygınlık kazanması, 1942’de hazırlanmış olan Beveridge Raporu ile olmuştur (http://www.canaktan.org). 

Refah devleti kavramının tanımı oldukça tartışmalıdır. Bir kesim refah devletine az görev verirken; diğer bir kesim ise konuyu 

geniş çaplı ele almıştır. Bu farklılığın nedeni ise, ulus-devletlerin ekonomik, gelenek ve kültürel yapılarının birbirilerinden farklı 

olmasıdır (Ekiz, 2013, s.4). 

Sosyal Refah Devleti, piyasa güçlerini en az üç farklı alanda yönlendirmek için örgütlü kamu gücünün (yönetim ve politika 

aracılığıyla) etkin bir biçimde kullanıldığı devlettir.  Bunlardan ilki; kişilere ve ailelere, varlıklarının piyasa değerini göz ardı ederek, 

en düşük seviyede gelir garantisi etmek, ikincisi kişilerin ve ailelerin belirli sosyal risklerin üstesinden gelmesini sağlayarak, 

yapılmadığı durumda kişisel ve ailevi problemlere neden olacak güvensizliğin oluşumunu engellemek (işsizlik, yaşlılık, hastal ık 

vb),üçüncü ise, genel kabul görmüş sosyal hizmetler kapsamında statü ve sınıf farkı gözetmeden tüm bireylere var olan en iyi 

imkanları temin etmektir (Özcan, 2009, s.18-19). Sosyal refah devletinin özellikleri üç açıdan incelenebilmektedir. Bunlardan 

birincisi; sosyal refah devletinin müdahaleci bir devlet anlayışında olmasıdır. Müdahaleci devlet anlayışı, piyasa başarısızlıkları 

 
 Dr. Öğr. Üyesi, Hitit Üniversitesi İİBF, Maliye Bölümü, oemrekoc@hitit.edu.tr 
** Hitit Üniversitesi İİBF, Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Öğrencisi, coskunsemanur.55@gmail.com 

http://www.canaktan.org/


VI. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
VI. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

25 – 29 Ekim/October 2019 – Antalya/Türkiye 
 

 

297 

  

meydana geldiğinde gerekli olan genişletici ve daraltıcı maliye politikalarını uygulayarak piyasayı iyileştirmeyi amaçlamaktadır. 

İkinci özelliğiyse, düzenleyicidir. Pigovien vergiler gibi negatif dışsallıkları olan, çevreye zarar veren mallar üzerinden vergi 

alınmasını sağlayan uygulama refah devletinin düzenleyici özelliğine örnek olarak gösterilebilmektedir. Üçüncü özelliği ise, gelirin 

yeniden dağıtıcısıdır. Örneğin, gelir arttıkça gelirin marjinal faydası azan bir trend izlemektedir. Bu sebep ile toplumun refahının 

en yüksek seviyesine erişmesi, ancak gelir dağılımında mutlak bir eşitliğin sağlanmasına bağlıdır. Dolayısıyla devletin yüksek gelir 

gruplarından düşük gelir grupları lehine gelir transferi yaparak yeniden dağıtıcı bir maliye politikası izlemesi, toplumsal fayda ve 

refahı olumlu yönde etkilemektedir (Ekiz, 2013, s.7). 

 

2.1. Sosyal Refah Devleti Modelleri 

Refah devleti uygulamaları alanında ülkelerin modelleri bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, İskandinav Refah Devleti Modeli’dir. 

Refah devleti uygulamasının en mühim örnekleri İskandinav ülkeleri özellikle de İsveç’tir. Bu model uluslararası bir konuma 

sahip olduğundan dolayı “Kurumsal Yeniden Dağıtıcı Model” ya da “İsveç Modeli” olarak da bilinir.  İskandinav Modeli refah 

devletinin olması gereken şekli olarak niteleyebiliriz. Modelin en belirgin özelliği sosyal hakları üst seviyede gerçekleştiriyor 

olması ve tam istihdam idealinin bulunmasıdır (Toprak, 2015, s.160-161). İskandinav model, temel olarak aile yapısını 

güçlendirmeyi ve kişilerin daha fazla bağımsız olmalarını amaç edinmektedir. Ek olarak vatandaşların refah ihtiyaçlarını, 

mümkün olduğu sürece piyasan bağımsız bir biçimde yürütmeye çalışmaktadır. Söz konusu model; sosyal sigorta yapısı oldukça 

gelişmiş hizmetler ve evrensel gelir garantisi olmak üzere iki ana temel unsuru kapsamaktadır (Yılmaz, 2006, s.24). Bu modeli  

karakterize eden piyasanın sınırlandırılması ile evrenselciliktir. Asgari gereksinimlerin temin edilmesine dayalı bir eşitlikten ziyade 

en üst seviyedeki standartlarda bir eşitliğin sağlanmasını hedefleyen bir refah devleti niteliğindedir. Faydalar kazanç ile bağlantılı 

olarak aşamalandırılmış olup, bu durumun evrensel desteği temin etmenin ve evrensel sigorta sistemine katılımın bir seçeneği 

olarak kabul edilmektedir. Diğer modellerden farklı olarak, devlet ikinci ya da en son olarak devreye girecek bir kurum olarak 

görülmemekte aksine devlet bütün bireylerin sosyal haklarını temin etmenin bir aracı olarak görülmektedir (Sarıca, 2008; s88). 

İkinci model Liberal (Anglo-Sakson) Refah Devleti Modelidir. Kanada, ABD, Yeni Zelanda, İngiltere ve Avustralya bu modeli 

kullanmaktadır. Belirli ölçülerde İsviçre de bu modele dahil edilebilmektedir. Bu modelin temelini, bireylerin işgücü piyasasına 

dahil olması ve o piyasada kalıcı olarak kalması oluşturmaktadır. Devlet istihdam yaratıcı ya da istihdamın sağlanmadığı durumda 

yardım için başvurulacak bir merci değildir. Bu modelin kullanıldığı ülkelerde sosyal hakların paylaşımı, evrensellik ilkesine göre 

değil seçicilik temeline göre tanımlanmaktadır. Dolayısıyla seçicilik sosyal politikanın birinci ilkesidir. Bu durum refah devletini 

telafi edici son merci haline getirmektedir (Toprak, 2015, s.165). Liberal refah modelinde devlet, en son başvurulacak merci 

olarak görülmektedir. Modele göre toplum içerisinde yalnızca durumu en kötü olana yardım edilmektedir. Devlet yalnızca 

durumu en kötü olana yardım ettiğinden dolayı sosyal sigorta yardımları da oldukça sınırlı seviyede kalmaktadır. Liberal refah 

rejimi, özel refah önlemlerini kural olarak teşvik etme stratejisi izlemekte ve piyasa başarısızlıklarını devlet yükümlülüğü ile 

sınırlandırmaktadır. Devlet sadece durumu kötü olanları seçerek, onlara belirli yardımlar temin etmeyi amaç edinmektedir. 

Çalışmayan bireylere yönelik yapılan sosyal refah hizmetleri, kişilerin durumunun kötü olduğunun kanıtlanması sonucunda 

verilmekte ve verilen hizmet minimum seviyede olmaktadır (Arın, 1993, s.64). 

Üçüncü model Kurumsal (Bismarck Ülkeleri) Refah Devleti Modelidir. Almanya, kurumsal refah devleti diğer bir ifadeyle 

Bismarck ülkeleri modeli ile alakalı değerlendirmelerde ele alınan temel örnektir. Avusturya, Fransa, Belçika ve İtalya da bu 

modelin özelliklerine sahip ülkelerdir (Özdemir, 2007, s.137). Bu modelin üç ana özelliği vardır. Bunlardan birincisi, sosyal 

refahın iktisadi büyüme ve gelişmeyi gerçekleştirmek şartıyla sağlanacağının kabulüdür. Devlet tam istihdam vaadinde 

bulunmaktadır. Tam istihdamın ekonomik büyüme ile temin edileceğini kabul etmektedir. Tam istihdamın olmaması durumunda 

telafi edici rol oynar ve bu nedenle işgücü piyasasına girememe ve işgücü piyasasından çıkışı sübvanse eder. Bu modelde çalışma 

hakkının yerine çalışmayanlara sosyal güvenlik hakkının sağlanması söz konusudur. İkinci özellik, bu refah sisteminin 

korpoatist1bir yapıda oluşmuş olmasıdır. Bu refah devletlerinin kökenleri çoğunlukla, sosyal politikayı işçilerin kontrolden 

çıkması riskine karlı bir araç olarak kullanan otoriter ya da demokrasi öncesi rejimlerdir. Üçüncü özelliği ise, sosyal hizmetlerin 

sunumunun subsidiarite ilkesine dayalı olarak gerçekleştirilmesinin kabul edilmiş olmasıdır. Dolayısıyla sosyal hizmetler yerinden 

yönetim birimleri tarafından oluşturulacaktır (Toprak, 2015, s.165). Kurumsal Refah Devleti Modeline göre farklı sebepler ile 

gelir kaybına uğrayan kişilere, çözüm olarak yeni istihdam alanları sunmak yerine telafi edici politikalar uygulamaktadır. Başka 

bir deyişle devlet, kişileri iş piyasasına giriş ve orada kalmayı teşvik yerine, iş piyasasından çıkmayı ve hatta piyasaya girmemeye 

teşvik etmektedir (Özdemir, 2007, s.37). 

Esping- Andersen’in üçlü refah ayrımı başta Leibfried olmak üzere bir çok araştırmacı tarafından eleştiriye maruz kalmıştır. 

Bunun sebebi, bu refah ayrımının rejim türleri arasındaki karışıklığın önemsenmemesinin yanında aile ve diğer enformel bağların 

da refah sunumunda mühim rol oynadığı düşüncesidir. Dolayısıyla aile ve diğer enformel bağların refah için önemli bir unsur 

olduğu dikkate alındığında dördüncü model olarak Tam Oluşmamış (Güney Avrupa) Refah Devleti Modeli de sınıflandırılmaya 

 
1Orta çağda batı dünyasına hakim olan ve kapalı mesleki kuruluşlar  (korparasyon) şeklinde ortaya çıkan bir iş rejimidir. 
Korporatizim, kölelelikya da serflik gibi zorunlu çalışmaya dayanmamakla beraber, herkese açık olmayan, kendine has 
normları olan bir rejimdir. 
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dahil edilmelidir (Sarıca, 2008, s.91). Bu model, 1980’lerde Avrupa Birliğine girmiş olan, Batı Avrupa’nın güney ülkelerinden 

Yunanistan, Portekiz, İspanya ve bazı özellikler bakımından İtalya, diğerlerine göre daha az seviyede İrlanda ve Fransa’yı da 

kapsamaktadır. Bu ülkelerde anayasaların modern refah devleti açısında güçlü normlar barındırmasına rağmen kurumsal, sosyal 

ve yasal uygulamalar oldukça yetersizdir (Marangoz, 2001, s.74).  Fakat bu refah rejimini benimseyen ülkelerin Anayasa ve alakalı 

yasaları incelendiğinde, modern bir refah devletinde olması gereken tüm kurumsal gelişmelerin vaat edilmiş olduğu 

gözlemlenmektedir. Dolayısıyla bir kesim uzmanlar tarafından bu ülkeler gerçek anlamda bir refah devleti olmaktan çok, 

“kurumsallaşmış vaatler devleti” veya  “vaatler devleti”  olarak isimlendirilmiştir (Koray, 2002, s.184). Bu modelde sosyal haklar 

anayasada bulunmasına karşın uygulama sınırlı kalınmış hatta nerdeyse hiç uygulanılmamıştır. Özellikleri açısından parçalanmış 

refah devletlerinin özelliklerini genel taşırlar. Türkiye’de de özellikleri itibari ile bu modele daha yatkındır. Problemler karşısında 

güvence temin edilmesinde esasen aile ve geleneksel dayanışma ağları sistemde merkezi bir yer almaktadır (Özdemir, 2019, 

s.150). 

 

3. Sosyal Harcama 

Devlet, toplumsal fayda amaçlayarak sosyal devlet olmanın bir şartı olan sosyal güvenlik, sağlık, eğitim ve diğer sosyal hizmetlerin 

vatandaşlar için sunulması hem toplumun tümüne veya  bir kesimine yönelik toplu bir şekilde, hem de belirli bir toplumsal 

kesime ait kişiler için direkt olarak kamusal kaynaklardan yapılan harcamalar, sosyal harcamalar olarak nitelendirildiği gibi refah 

harcamaları ya da sosyal refah harcamaları gibi kavramlarla da adlandırılmaktadır(Öztürk, 2011, s.13).Sosyal harcamalar, hane 

halkının yaşam standartlarını korumak için emek piyasasından ya da genel olarak piyasadan elde ettiği gelirin yanında devletten 

alınan kamu hizmetleri ve transfer ödemelerinin her geçen gün artan öneminden dolayı sosyal ücret olarak da 

adlandırılabilmektedir (Friendland ve Sanders, 1986, s.193). Literatür incelendiğinde genel olarak sosyal harcama şu şekilde 

tanımlanmaktadır. Sosyal harcama, hane halklarına nakit (özürlülük ödeneği, sigortalı yakınlarına yapılan ödemler, emeklilik 

aylığı, vergi indirimleri, iş kazası tazminatları, işsizlik yardımları) ve ayni (çocuk bakımı ve eğitim hizmetleri, kamu sağl ık 

hizmetleri, aktif istihdam programları ve toplu konut hizmetleri) olarak yapılan kamu transferleridir (Öztürk, 2011, s.14). Sosyal 

harcama Pampel ve Williamson (1988), tarafından gelir ve kazanç kayıplarına karşı olarak en düşük seviyede yaşam standartlarını 

sürdürmeleri ya da garanti etmek amacıyla tasarlanmış programlar için yapılan kamu harcamaları olarak tanımlanmıştır. Bu 

tanımlama hastalık/hamilelik, askeri ve sivil çalışanlar için emeklilik aylıkları, iş kazaları, aile yardımları, işsizlik, savaş mağdurları, 

kamu yardımları, kamu sağlığı ve özel sosyal sigorta programları için sosyal yardım harcamalarını içermektedir (Pampel ve 

Williamson, 1988, s.143). Sosyal harcamalara geniş perspektif ile bakıldığında ortak özellikleri (Nadaroğlu, 2000, s.160);   

• kişilerin ve toplumların yaşam kalitesini arttırması,  

• pozitif dışsallıklar yayması, 

• erdemli mallar ve hizmet olması, 

• toplumun geniş kesimlerine yayılması, 

• beşeri sosyal sermayenin gelişimine katkı sağlaması olarak sıralanabilmektedir. 

Sosyal harcamaların işlevlerinden biri olan sosyal sorunlara çözüm üretme kapsamında sosyal içerme, sosyal dışlanma ve 

dezavantajlı grupları koruma kavramlarına açıklık getirmek gerekmektedir. Sosyal içerme, yoksulluk ve sosyal dışlanma riski 

altındaki bireylerin kültürel, ekonomik ve sosyal hayata dahil olması ile refah seviyelerini içeren fırsatları konu edinmektedir. 

 Sosyal içerme, gerek ekonomik gereke sağlık, eğitim, fiziksel, zihinsel ve etnik özellikler gibi sebepler nedeni ile ayrıma 

maruz kalmış kişilerin toplumdaki diğer bireyler gibi eşit haklara sahip olmasını amaçlayan kurumsal süreçleri kapsamaktadır. 

Bu ayrıma maruz kalmış bireylere yönelik sosyal içermenin sağlanması için; sosyal dışlanma ile mücadele etme, iş gücüne katılım, 

temel hakların temini ve eğitimin sağlanması gerekmektedir. Kişisel özelliklerin ve eğitimin eksik olması gibi durumlar istihdama 

katılmayı olumsuz yönde etkilemektedir. Sosyal içerme ile sosyal dışlanma terimleri çoğunluk ile istihdamla ile alakalıdır. 

Dışlamayı önlemek için, yeterli gelirin ve sosyal güvencenin sağlanması, kişilerin sosyalleşme ve kabul görme gibi maddi olmayan 

gereksinimlerinin karşılanması temin edilerek kendilerine olan güvenleri geri kazandırılacaktır (Erdoğdu ve Yenigün, 2008, s.21). 

 

4. Dezavantajlı Grup 

Dezavantajlı grup, toplumsal ve ekonomik açıdan kaynaşma olasılığı az ya da hiç olmayan gruplardır. Dezavantajlı gruplar, kendi 

kendilerine yetememeleri ve bireysel problemlerini tek başlarına çözemedikleri için yardıma gereksinim duymaktadırlar. 

Yoksulluk ile birlikte temel ekonomik, kültürel ve sosyal imkanlardan uzak kalabilme durumu dezavantajlılık olarak 

tanımlanmaktadır. Dezavantajlılık terimi kişilerin gereksinimlerini tamamlayabilmesi için ihtiyacı olan araçlara erişememesini 

vurgulamaktadır. Bu gruptaki bireyler toplumun ulaşabildiği ve kullanabildiği birçok araca ulaşamamaktadır. Söz konusu araçlar, 

bilgiye erişme, eğitim, özsaygı, teşvik, sermaye, sağlık ve özerkliktir. Dezavantajlı gruba tabi olan bireyler genel olarak sosyal 

ekonomik yönden toplumun alt sıralarında yer alırlar ve büyük oranda toplumsal dış sınırlarına itilmektedirler (Özer ve Çolak, 

2015).Bireylerin kendi kendilerine yetememesinin nedenleri; sağlık, iş imkanı ve eğitim gibi kaynakların yetersiz ya da hiç 
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olmaması, kurumsal ya da yapısal herhangi bir destek alamamak, diğer bireylerin önyargıları ile yüz yüze gelmek ve bu durumu 

çözememek, var olan kaynaklara erişememek, toplumsal ya da ailevi bir destek alamamak, topluluk ile birlikte hareket edememek , 

bireysel sorunları toplumsal düzleme taşıyamamak ve toplumsal dışlanmaya maruz kalmak gibi faktörlerdir (Bozok, 2011, s.17). 

Dezavantajlı gruplar incelendiğinde çeşitli toplumsal kesimleri oluşturmaktadır. Bunlar,  

• İşsizler  

• Yoksullar  

• Eğitimsizler 

• Sosyal Güvenliği Olmayanlar 

• Evsizler 

• Ayrımcılığa Uğrayan Sosyal Gruplar 

• Bağımlılar 

• Engelliler ve 

• Çocuklardan oluşmaktadır. 

 

4.1.Türkiye’de Dezavantajlı Gruplara Yönelik Yapılan Harcamalar 

Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal yardımın temel amacı, muhtaçlığın ve yoksulluğun önlenmesidir. Bu kapsamda sosyal 

yardım, sosyal sigorta ve hizmetleri içeren modern sosyal koruma araçlarının kişilerin muhtaçlık ve yoksulluktan kurtarılması  

noktasında mühim işlevleri bulunmaktadır (Balcı, 2007, s.107-109). Türkiye’de dezavantajlı gruplara yönelik stratejiler, 1980’den 

sonra liberal politikalar çerçevesinde şekillenmiştir. Bu liberal politikalar doğrultusunda dezavantajlı gruplara yönelik yapılan 

stratejilerde kullanılan araçlar sosyal yardım ve transferler ve büyümedir. Ancak yapılan bu stratejilerin gelir dağılımı üzerindeki 

etkisi kayda değer olumlu sonuçlar da vermeyebilir. Türkiye’de dezavantajlı gruplara yönelik yapılan uygulamalardan en yaygın 

kullanılanı Sosyal Yardımlaşma ve Teşvik Fonu aracılığıyla dezavantajlı gruplara sağlanan nakit destek ve Sağlık Bakanlığının 

Yeşil Kart uygulaması, yoksullukla mücadele yapısal bir çözüm sunmaktadır (Şenses, 2004, s.342).  

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olarak 

tanımlanmaktadır. Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal yardım hakkı ise bu tanımda yer alan “sosyal” niteliğine uygun bir şekilde 

anayasal güvence altına alınmaktadır. 1982 Anayasası sosyal yardım hakkını üç maddede tanımlamaktadır. İnsan Hakları Evrensel 

Bildirgesi’nin 22. Maddesinde yer alan ve her insanın sosyal yardım alama hakkına sahip olduğuna ilişkin ilke, 1982 Anayasanın 

60. maddesinde tanımlamaktadır. Bu hükme göre tüm bireylerin sosyal yardım hakkın sahip olduğu belirtilmiş ve hükümet bu 

hakkın korunmasını sağlayacak gerekli tedbirler ve teşkilatları kurmak ile görevlendirilmiştir (Tuncay ve Ekmekçi, 2005, .s75-

77). Günümüzde Anayasa kapsamında Türkiye’de yapılan sosyal harcamalar ise, 

Hanehalkına Yapılan Transferler; burslar ve harçlar, eğitim amaçlı diğer transferler, sağlık amaçlı transferler, yiyecek amaçlı 

transferler, barınma amaçlı transferler, tabii afetten zarar gören çiftçilere yardım olarak sıralanmaktadır. 

Sosyal amaçlı transferler; SHÇEK (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu)’e yapılan transferler ve diğer sosyal amaçlı 

transferler ile 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 

Kanun’da 2013 yılında yapılan değişiklikle getirilen “2022 Kanun Aylık Ödemeleri” için yapılmış olan transferleri kapsamaktadır.  

Gelirlere ayrılan paylar; SYDTF (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu)’ye ve eğitime ayrılmış olan katkı paylarıdır. 

SYDTF gelirleri alanında; gelir ve kurumlar vergisi tahsilatının, trafik para cezalarının, RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) 

gelirlerinin belli bir oranı, bütçede gösterilen ödenekler ve her nevi bağış ve yardımlar ve diğer gelirlerden oluşmaktadır. Eğitime 

katkı payı olarak öğrenci cari hizmet maliyeti olarak hesaplanan ve öğrenci katkısı dışında devletçe sağlanan katkının miktarında 

yer almaktadır. Her eğitim ve öğretim dönemi için sadece birinci öğretim ve açık öğretime yönelik devlet tarafınca yapılacak 

katkı paylarının miktarı Resmi Gazetede ilan edilir.  

Hazine yardımları; sosyal güvenlik kurumlarına yapılan yardımlar, sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için Hazinece yapılan 

yardımlar olarak ele alınabilir. Alt başlıklar olarak şu şekilde belirtilebilirler: İşsizlik Sigortası Fonu, sandıklara beş puan prim 

desteği, devlet sosyal güvenlik katkısı, faturalı ödemeler, ek karşılıklar, emeklilere ek ödemeler, işveren sigorta primine beş puan 

indirimi, sosyal güvenlik açığının finansmanı, ödeme gücü olmayanlar için ödenen primler.  

Borç Verme; öğrenim ve harç kredisi olarak sıralanabilmektedir 
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Tablo 1: Fonksiyonel Sınıflandırmaya Türkiye’de Kamu Kesimi Sosyal Harcamalar 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

(Cari 

Fiyatlarla, 

Milyon TL) 

         

EĞİTİM 51.596 60.155 68.385 51.596 91,336 108.880 118.920 130.753 155,750 

Eğitim Artış 

Oranı (%) 
- 17 14 -25 77 19 9 10 

9 

SAĞLIK 56.492 61.667 69.544 77.189 86.185 98.551 112.452 126.760 157,34 

Sağlık Artış 

Oranı (%) 
- 9 13 11 12 14 14 13 

24 

SOSYAL 

KORUMA 
110.248 127.461 146.451 164.626 192.688 236.250 263.385 292.861 

403,357 

Sosyal 

Koruma 

Artışı (%) 

- 16 15 12 17 23 11 11 

38 

Emekli 

Aylıkları ve 

Diğer 

Harcamalar 

96.855 112.312 129.216 145.670 168.268 207.485 232.587 259.398 

359,064 

Sosyal 

Yardım ve 

Primsiz 

Ödemeler 

11.388 12.948 15.036 16.551 21.810 25.995 28.068 29.825 

40,051 

Doğrudan 

Gelir Desteği 

Ödemeleri 

2.005 2.201 2.199 2.406 2.610 2.771 2.730 3.637 

4,242 

TOPLAM 218.336 249.283 284.381 321.409 370.209 443.681 494.756 550.374 716,454 

Toplam 

Artış Oranı 

(%) 

- 14 14 13 15 20 12 11 

30 

Kaynak: Kamu Kesimi Sosyal Harcama İstatistikleri <http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/10/Kamu-Kesimi-

Sosyal-Harcama-%C4%B0statistikleri.pdf> (10.10.2019). 

 

Tablo 1 gösterilen ve fonksiyonel sınıflandırma kapsamında yer alan harcama kalemleri incelendiğinde her üç kategoride de 

olumlu bir gelişme olduğu gözlemlenmektedir.   Sosyal harcama kalemlerini yıllara göre tek tek incelemek gerekir ise, Eğitim’de 

genel olarak bir artış trendi söz konusu ancak 2014 yılında bir önceki yıla göre %24’lük bir azalma gözlemlenmektedir. En yüksek 

artış ise %77’lik bir oran ile 2015 yılında gerçekleşmektedir. Sağlık harcamalarında da görüldüğü üzere 2019’a kayda değer bir 

yükselme gözlenmemektedir. 2019 yılında ise önceki yıla göre %11’lik bir artış gözlemlenmektedir. Sosyal koruma 

harcamalarında ise 2017 ve 2018 yıllarında önceki yıllara göre %12’lik bir azalma saptanmaktadır. 2019 yılında da önceki yıla 

göre %27’lik bir artış gözlemlenmektedir. Kalemleri kıyaslayacak olursak en büyük artış sosyal koruma harcamalarında 

gözlemlenmektedir. Toplama harcamalar incelendiğinde ise oranlar 2019 yılına kadar genel olarak aynı seyirde ilerlerken 2019 

yılında önceki yıllara göre %19’luk bir artış gözlemlenmektedir 

 

Tablo 2: Fonksiyonel Sınıflandırmaya Türkiye’de Kamu Kesimi Sosyal Harcamaları 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

(CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL)          

EĞİTİM 4,0 4,2 4,4 3,9 3,9 4,2 3,9 3,8 3.5 

SAĞLIK 4,4 4,4 4,4 3,8 3,7 3,8 3,7 3,7 3.5 

SOSYAL KORUMA 8,5 9,0 9,4 8,1 8,2 9,1 8,7 8,5 9.1 

Emekli Aylıkları ve Diğer Harcamalar 7,5 7,9 8,3 7,1 7,2 8,0 7,7 7,5 8.1 

Sosyal Yardım ve Primsiz Ödemeler 0,9 0,9 1,0 0,8 0,9 1,0 0,9 0,9 0.9 

Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0.1 

TOPLAM 16,8 17,6 18,2 15,7 15,8 17,0 16,3 16,0 16.1 

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/10/Kamu-Kesimi-Sosyal-Harcama-%C4%B0statistikleri.pdf
http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/10/Kamu-Kesimi-Sosyal-Harcama-%C4%B0statistikleri.pdf
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Kaynak:Kamu Kesimi Sosyal Harcama İstatistikleri <http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/10/Kamu-Kesimi-

Sosyal-Harcama-%C4%B0statistikleri.pdf> (10.10.2019). 

 

Tablo 2’de fonksiyonel sınıflandırma kapsamında yer alan harcama kalemlerinin GSMH içindeki payını yıllara göre inceleyecek 

olursak eğitim ve sağlık harcamaları yıllar itibariyle çok değişiklik göstermemiş her iki gösterge için % 3-4 seviyesi arasında sınırlı 

bir değişim göstermiştir.  Sosyal koruma harcamalarının ise payı yıllar içerisinde genel olarak sabit kalmakla beraber %8-9 

seviyesinde bir değişim göstermektedir. 

 

6.Sonuç  

Dezavantajlı gruplara yönelik yapılan politikalarda, yoksulluğun azaltılması ve sosyal adaletin sağlanması için daha eşitlikçi ve 

adil bir toplumun oluşması önerilmektedir (Kapar,2006; s20). Bu kapsamda iktisadi büyüme, kalkınma ve sosyal adalet 

kavramlarını birlikte sağlayabilecek politikalara gereksinim duyulmaktadır. Büyüme ve kalkınmanın belirli sınıflar lehine olması, 

dünyada ve Türkiye’de dezavantajlı bireylerin artması yönünde bir etkiye sahiptir ve bu durum toplum sözleşmeci bir bakışla 

kamunun varlık nedenine aykırıdır. Çünkü temel işlevlerinden biri olan sosyal yardım hakkını koruma işlevini yapamamasına 

sebep olmaktadır. Yoksulluğun etkilerini hafifletebilmek için, devletin sosyal devlet olma yönündeki politikalarından 

vazgeçmeden tam aksi yönde yoğunlaşması gerekmektedir. 

Dezavantajlı grupların iş hayatına kazandırılması toplumun huzuruna ve bu kişilerin yaşamına mühim faydalar temin etmektedir. 

Bu sebeple dezavantajlı kişilerin iş hayatına kazandırılması bu bireylerin toplum içerisinde sosyal, siyasal ve ekonomik alanda 

rahat hareket etmeleri yönünden önemli bir ihtiyaçtır. Bu bireylerin toplumsal yaşama adapte olması toplumun huzurunu artırıp 

suç işleme oranını da en aza indireceği düşünülmektedir. Ayrıca bu kişilerin yaşamlarınıkendi imkanları ile devam etmelerine 

olanak tanınması toplumun üzerinde olan maddi ve manevi baskıyı da yok edecektir.  Bu kişilerin yaşamlarını kimseye ihtiyaç 

duymadan devam ettirebilmeleri için bir gelir elde etmesi gerekmektedir. Gelir elde etmeleri için devletin sağlamış olduğuparasal 

yardımlar yerine çalışma yaşamına girmeleri psikolojilerini olumlu etkileyeceği gibi ülke ekonomisine de katkı sağlayabilecektir.  

Türkiye’de dezavantajlı bireylerin azalması için, geliştirilecek stratejilerde kamusal harcamaların etkin ve işlevsel bir biçimde 

kullanılması önemlidir. Sosyal harcamaların doğru yerlerde kullanımı, dezavantajlı grup olgusunu tamamıyla ortadan kaldırmada 

hafifletici bir etki sağlayabilmektedir. Özellikle eğitim alanında yapılacak olan yatırımlarla, uzun sürede diğer stratejiler ile birlikte 

kullanıldığında, dezavantajlı bireylerin azalması yönünde bir etki doğurabilmektedir. Bu nedenle kamu harcamalarının ve bu 

harcamalar içerisinde bulunan sosyal harcamalarının niceliği ve niteliği Türkiye’de dezavantajlı kişi sayısını azaltmada mühim 

değişkenlerdir. Devletin sosyal refah devlet olma özelliğinin etkin bir biçimde hissedilmesine duyulan ihtiyaç ise dezavantajlı kişi 

sayısı göz önünde bulundurulduğunda daha çok anlam ifade etmektedir. 

 

 

  

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/10/Kamu-Kesimi-Sosyal-Harcama-%C4%B0statistikleri.pdf
http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/10/Kamu-Kesimi-Sosyal-Harcama-%C4%B0statistikleri.pdf
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İŞ PERFORMANSININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ* 

Volkan AŞKUN1 - Rabia ÇİZEL2 - Beykan ÇİZEL3 

 

Özet 

Çalışanların iş performanslarını etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bunlar arasında yer alan kişilik özellikleri, psikolojik 

faktörlerin etkisi yazında önemli yer almaktadır. Bireysel ayırt edici özelliklerin, kişilerin yaptıkları işte gösterdikleri 

performanslarını doğrudan etkilediğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmada kişilik özelliklerinin bireysel iş performansı 

üzerindeki etkisi bir model üzerinde test edilmiştir. Nicel yöntem kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada, veriler, soru formu 

aracılığıyla Antalya’da faaliyet gösteren sahne sanatları organizasyonu şirketinde çalışan 7 farklı ülkeden gelen 305 kişiyle yüz 

yüze görüşülerek toplanmıştır. Geliştirilen hipotezler ANOVA analizi kullanılarak test edilmiştir. Çalışmanın sonuçları, sahne 

çalışanların seçimi ve kariyer gelişimi sırasında yaratıcılık ve yönetsel performansın öngörülmesinde çalışanların kişilik 

boyutlarının dikkate alınması gerekliliğin önemini ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler : Bireysel iş performansı, Kişilik özellikleri, Sahne sanatçıları, ANOVA 

Jel Kodları  : M54. 

 

Abstract 

There are many factors that affect the job performance of employees. In the related literature, there are several studies on the 

effects of personality traits and psychological factors on job performance. There are studies showing that individual distinctive 

features directly affect the performance of individuals in their work. In this study, the effect of personality traits on individual 

job performance was tested on a model with a quantitative method. The data were collected by face-to-face interviews with 305 

people working as stage artists in tourism organization in Antalya. The hypotheses developed according to the aim of the 

research were tested using ANOVA analysis. The results reveal the necessity of considering the personality dimensions of the 

employees in the selection of stage employees and predicting creativity and managerial performance during career development. 

Keywords : Individual job performance, Personality traits, Stage artist, ANOVA 

 

1. Giriş  

Bireysel iş performansı (BİP) popüler ve ilginç bir konudur. Çünkü işgücü piyasasındaki “kültür, cinsiyet, teknolojik gelişmeler” 

gibi çeşitli eğilimler bununla açıklanmaktadır. Her şeyden önce BİP, ekonominin süregelen küreselleşmesi nedeniyle önemlidir. 

Ekonomik küreselleşme, malların, hizmetlerin, teknolojinin ve sermayenin sınır ötesi hareketinde hızlı bir artışla dünya genelinde 

ulusal ekonomilerin artan ekonomik entegrasyonu ve karşılıklı bağımlılığıdır (Koopmans, 2014, s.23). Bu bağlamda dünyanın 

dört bir yanından şirketler arasındaki rekabet artar. Bu nedenle, şirketlerin rekabet kabiliyetlerini sürdürmeleri veya geliştirmeleri 

şarttır. BİP, takım ve şirket performansı için temel göstergelerden biridir ve sonuç olarak, şirketlerin verimlilik ve rekabet 

kabiliyetine katkıda bulunur.  

BİP, tüm dünyadaki şirketleri kavramakla birlikte yönetim, iş sağlığı ve örgüt psikolojisi alanlarında da büyük araştırmalar 

yürütülen bir konudur. Bununla birlikte, günümüz yazında BİP’in farklı yaklaşımları dolaşmaktadır. Yönetim alanı, öncelikle bir 

çalışanın mümkün olduğunca üretken hale gelmesi ile uğraşırken, iş sağlığı alanı, belirli bir hastalık veya sağlık bozukluğu 

nedeniyle üretkenlik kaybının nasıl önleneceğine odaklanmıştır. Öte yandan, iş ve örgüt psikologları, çalışma katılımı, 

memnuniyet ve kişilik gibi belirleyicilerin BİP üzerindeki etkisiyle ilgilenirler (Judge, Bono, Thoreson ve Patton, 2001). Bu 

bağlamda bakıldığında ise kişiliğin, iş performansına etkisi dikkat çekmektedir. Kişiliğin, bireyin kendi toplam çevresine yönelik 

benzersiz düzenlemelerini yansıtan özelliklerin ve davranış biçimlerinin örüntüsü olarak tanımlanabilir. Ana özellikler, ilgi  

alanları, değerler, motivasyonlar, tutumlar, benlik, yetenekler, davranış kalıpları ve duygusal örüntüleri içermektedir (Craik, 1993). 

Bütün bu faktörler iş performansını etkilemektedir.  

Kişilik özellikleri ile performans arasındaki ilişkileri inceleyen bazı çalışmalar, iki değişken arasında doğrudan bir ilişki bulmuştur. 

Bu korelasyonların iş performansını tahmin etmede tutarlı olduğu gözlenmiştir (Barrick, Mount ve Strauss, 1993). 

Düşüncelerimize, duygularımıza, arzularımıza, niyetlerimize ve hareketlerimize özgü bu bulgular bireyselliğin önemli bir yönünü 
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önermektedir. Blickle (1996), bu konsepti daha da genişletti ve tek başına çabanın etkili ve tatmin edici bir performansa neden 

olabileceği birçok iş durumunda olduğunu ve buna benzer çabaların tek başına yeterli olmayabileceği birçok durum olduğunu 

belirtmektedir. Bir kişi, farklı koşullar altında kararlar vermekle birlikte birçok saat boyunca iş yapıyor olabilir, ancak etkisiz 

stratejiler uyguluyor olabilir ve doğru kararları alıp doğru stratejileri kullanan biri gibi iyi çalışmıyor olabilir.  

Bu önermeler sürekli olarak genişletiliyor ve araştırmalar kişiliği BİP’in önemli bir öngörücüsü olarak anlamaya yönelmiş 

durumdadır. Eşit olarak, bu değişkenlerin performans değişikliğini açıklamak için nasıl bir ilişki kurabileceği (kişilik ve 

performans) konusunda bir anlayış sürdürülmektedir (Pallegama, Ariyasinghe ve Perera, 2007, s.128). Mumford ve Gustafson 

(1988) biraz daha geniş bir perspektiften özelliklere ve eylemlere ilişkin daha fazla bilgi sağlamak için her biri kişilik özellikleri 

ve performans arasındaki ilişkiye odaklanan üç noktayı belirtir. İlki, kişilik özelliklerinin stratejilerin etkin kullanımını 

kolaylaştırabileceğini veya engelleyebileceğini ve dolayısıyla performansı etkileyebileceğini belirtilmektedir. İkincisi, kişilik, 

performansı artırmak için motivasyonel etki yaratabilir ve üçüncü olarak ise, kişilik özelliklerine bağlı olarak, bir birey başarılı 

veya başarısız olabilir. Özellikle karar vermeyle desteklenen bu çağrışımlar, kişilik farklılıklarının eylemleri nasıl tetiklediği 

açısından açıklanabilen performans farklılıklarının yönünü anlamak için önemlidir.  

Bu çalışmanın amacı ise psikolojik faktörlerden kişilik özelliklerinin bireysel iş performansına etkisini uluslararası çalışanlara 

sahip sahne sanatçıları kapsamında incelemektir. Araştırmanın temel sorusu “kişilik özelliklerine göre performans ortalamaları 

arasında fark var mıdır? Çalışmanın amacına yönelik oluşturulmuş hipotezler şunlardır: 

H1: Çalışanların kişilik özelliklerine göre performans ortalamaları (kendi değerlendirmeleri açısından - KDA) arasında farklılık 

vardır. 

H1a: Dışadönük kişilik özelliğine göre çalışanların performans ortalamaları (KDA) arasında farklılık vardır. 

H1b: Nevrotik kişilik özelliğine göre, çalışanların performans ortalamaları (KDA) arasında farklılık vardır. 

H1c: Psikotik kişilik özelliğine göre, çalışanların performans ortalamaları (KDA) arasında farklılık vardır. 

 

2. Yöntem 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu Antalya ilinde sahne sanatları organizasyon şirketinde çalışan yabancı uyruklu sahne sanatçıları 

oluşturmaktadır. Araştırmaya, öncesinde görüşmeler yapılarak izin alınan şirkette çalışan, toplam 305 yabancı uyruklu, sahne 

sanatçıları gönüllülük esasına göre katılmıştır. Toplam 7 farklı ülkeden 305 çalışana, 3 aylık bir süreçte anket uygulanmıştır.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada, bireylerin kişilik özelliklerini ölçen ve Francis, Brown ve Philipchalk (1992) tarafından ilk defa kullanılan Eysenck 

Kişilik Anketi kullanılmıştır. 24 maddeden oluşan bu ölçek dört faktörlü (dışadönüklük, nörotisizm, psikotisizm, yalan) bir yapıya 

sahiptir. Yalan söyleme boyutu ile anketin uygulanması esnasındaki yanlılığı engellemek ve geçerliliği ile ilgili kontrol 

amaçlanmaktadır. Her bir faktörün 6 madde ile değerlendirildiği bu ankette katılımcıdan 24 soruya Evet (1) - Hayır (0) formatıyla 

cevap vermeleri istenmektedir. Her bir kişilik özelliği için alınabilecek puan 0 ile 6 arasında değişmektedir. Bu anketin Türkçeye 

uyarlanması Karancı, Dirik ve Yorulmaz (2007) tarafından yapılmıştır. 24 maddeli olan kişilik envanterinin maddeleri ikili cevap 

seçeneği ile değerlendirildiğinden ve sürekli değişken olmadığından güvenirliliği ölçmek için Kuder-Richardson 20 yöntemi 

kullanılmıştır. 

Tablo 1 Eysenck Kişilik Anketinin (EKA-GGK) Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

 Kuder-Richardson Alfa 

Dışadönüklük ,71 

Psikotisizm ,66 

Nörotisizm ,68 

Kuder-Richardson alfa değerleri Tablo 1’e göre dışadönüklük, psikotisizm, nörotisizm boyutları için sırasıyla 0.71, 0.66, 0.68 

olarak bulunmuştur. Buna göre her boyutun güvenirliği 0,60 üzerindedir ve oldukça güvenilir sınırlar için yer aldığı söylenebilir. 

Eysenck Kişilik Anketi geçerliliği uluslararası ve ulusal birçok çalışmada test edilmiştir (Karancı vd., 2007; Francis vd.,1992, 

Akkuş, Akdoğan ve Akyol, 2018; Ivkovic, Vitart, Rudan vd., 2007; Bulik, Sullivan, Tozzi, Furberg, Lichtenstein ve Pedersen 

2006). 

Çalışmada, BİP ölçümü için Koopmans, Bernaards, Hiderbrandt, Schaufeli, De Vet ve Van der Beek (2011) tarafından kullanılan 

23 maddeli ölçekten faydalanılmıştır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı (Cronbach's Alpha) 0,93 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin geçerlik 
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çalışması kapsamında açımlayıcı faktör analizi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Öncelikle açımlayıcı faktör analizi 

uygulanmıştır. Örneklem büyüklüğünün yeterliliğini gösteren KMO değeri 0,917. Barlett testi bu değerin istatistiksel olarak 

anlamlı olduğunu göstermektedir (χ2=2895,026, sd=190, p<.000). Yapılan faktör analizi sonucunda “kişilerarası performans” 

boyutunda P6 numaralı – İşimi yaparken inisiyatif alırım ifadesi ve “uyarlanabilir performans” boyutunda P14 numaralı – Stres ve 

zorlu durumlar karşısında direnç gösteririm ifadesi ile P17 numaralı – İş becerilerimi güncel tutarım ifadesi faktör yapısını bozduğu için 

çıkarılmıştır.    

Çalışan Performansı için yapılan faktör analizi sonucunda oluşan boyutlar: 

B1 - Görev Performansı: P1, P2, P3, P4, P5  

B2 - Kişilerarası Performans:  P7, P8, P9  

B3 - Örgütsel Performans: P10, P11, P12, P13 

B4 - Uyarlanabilir Performans: P15, P16, P18, P19 

B5 - Zarar Verici İş Davranışı: P20, P21, P22, P23 

Elde edilen bu sonuçlara göre 23 maddelik alt ölçeğin beş faktörlü bir yapıya sahip olduğu ve toplam varyansın %66,189’unun 

ölçek maddeleri tarafından açıklandığı belirlenmiştir. 

Tablo 2 BİP Ölçeği için Faktör Analizi Sonuçları 

  Bileşenler 

  B1 B2 B3 B4 B5 

       

P1 Yaptığım işin kalitesi yüksektir. ,723     

P2 Yaptığım işi iyi planlar ve iyi organize ederim. ,656     

P3 İşimde sonuç odaklıyımdır. ,624     

P4 İşim benim için önceliklidir. ,724     

P5 İşimde verimli çalışırım. ,618     

P7 
Yaptığım işlerden geri bildirimleri kabul eder ve onlardan 

öğrenirim. 
 ,573    

P8 Yöneticilerimle ve çalışma arkadaşlarımla işbirliği yaparım.  ,813    

P9 Yöneticilerimle ve çalışma arkadaşlarımla etkili iletişim kurarım.  ,790    

P10 Yaptığım işte sorumluluk alırım.   ,642   

P11 İşimde müşteriye odaklıyımdır.   ,492   

P12 İşimde yaratıcıyımdır.   ,579   

P13 Zorlu çalışma görevlerini üstlenirim.   ,625   

P15 Yeni ve zor problemlere yaratıcı çözümler bulurum.    ,550  

P16 İş bilgilerimi güncel tutarım    ,513  

P18 Belirsiz ve tahmin edilmeyen iş durumları ile başa çıkabilirim.    ,691  

P19 Gerektiğinde çalışma hedeflerimi ayarlayabilirim.    ,744  

P20 
İşimde olumsuz davranışlar göstermem (şikayet etme, problemleri 

abartma v.b.) 
    ,600 

P21 
Çalıştığım örgüte zarar verecek şeyler yapmam (kurallara uymama, 

gizli bilgileri paylaşmak v.b.) 
    ,786 

P22 İş arkadaşlarıma ve yöneticilerime zarar verecek şeyler yapmam.     ,800 

P23 İşimde bilerek hata yapmam.     ,697 

Özdeğerler 3,345 2,176 2,338 2,498 2,883 

Varyansı açıklama oranı (%) 17,998 14,770 12,434 11,611 9,387 

Kümülatif Varyans (%) 17,998 32,758 45,192 56,803 66,189 

KMO ,917 

Bartlett’ Test 2895,026 

Tablo 3’te açımlayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen boyutlar ve ifadelerin korelasyon değerleri görülmektedir. Aynı boyut 

içindeki ifadeler arasındaki korelasyonun yüksek olması yakınsama geçerliliğinin, farklı boyutlar altında bulunan ifadeler 

arasındaki korelasyonun ise düşük olması ayrışma geçerliliğinin göstergesidir. Tabloda görülen korelasyon değerleri ayrışma ve 

yakınsama geçerliliğinin kanıtıdır. Bunun yanında, yakınsama geçerliliğinin kanıtı olan çalışanların BİP ölçeğinin toplam varyansı 

açıklama oranı Tablo 2’de görüldüğü üzere % 66,189’dur.   
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Tablo 3 Çalışanların BİP Korelasyonları 

 

Araştırmada amaca yönelik geliştirilen hipotezleri test etmek için ANOVA analizi kullanılmıştır. ANOVA analizi yapılmadan 

önce verilerin normal dağılıma uyup uymadığı incelenmiştir. Skewness ve Kurtasis çarpıklık ve basıklık değerleri -1,5 ile +1,5 

arasında yer aldığı için verilerin normal dağıldığı kabul edilmiştir (Tabanchnick ve Fidell, 2007).  

 

3. Bulgular  

Çalışma grubunun demografik özellikleri 

Araştırmanın katılımcıları, sahne sanatları organizasyonu şirketinde çalışan 7 farklı ülkeden gelen 305 kişiden oluşmaktadır. Bu 

kişilerden %41,96'sı kadın (n = 128), %58,04' ü erkek (n=177) iken %59,34 Ukrayna (n=181), %17,7 Rusya (n=54), %10,49 

Kolombiya (n=32), %8,85 Küba (n=27), %1,64 Etiyopya (n=5), %0,98 İtalya (n=3) ve %0,98 Özbekistan (n=3) uyrukludur. 

Katılımcıların %46,88’i lisans düzeyinde (n=143), %5,9’u yüksek lisans – doktora düzeyinde (n=18) iken toplamda lisans ve 

üstü eğitim seviyesinde %52,8 (n=161) oranında katılımcı varken %25,9’u Lise (n=79), %21,3’ü ise Lise altı (n=63) eğitim 

düzeyindedir. Medeni durumuna bakıldığında ise %80,3’ü bekar (n=245) iken bunlardan 103’ü kadın 142’si erkek olup %19,7’si 

evli olup (n=60) 25’i kadın 35’i erkektir. 

Hipotez testleri 

ANOVA analiz sonuçları, BİP düzeyleri arasında kişilik özellikleri bakımında H1 hipotezini destekler şekilde anlamlı bir ilişki 

olduğunu gözlenmektedir, F (2, 302) = 5,893, p<0,05. Başka bir ifadeyle, çalışanların performansları, kişilik özell iklerine bağlı 

olarak anlamlı bir şekilde değişmektedir. Scheffe testi sonuçlarına göre, Dışadönük çalışanların performansları en yüksek olduğu 

gözlenirken H1a (Dışadönük kişilik özelliğine göre çalışanların performans ortalamaları (KDA) arasında farklılık vardır) 

hipotezini desteklemektedir. Aynı şekilde Nevrotik çalışanların en düşük performansla çalıştığı gözlenirken H1b (Nevrotik kişilik 

özelliğine göre, çalışanların performans ortalamaları (KDA) arasında farklılık vardır) hipotezi desteklenmektedir. Psikotik 

çalışanların ise yine Nevrotik çalışanlar gibi düşük performanslı oldukları fakat Nevrotik çalışanlar kadar olmadıkları 

gözlenmektedir. Bu da H1c (Psikotik kişilik özelliği, çalışanların performans ortalamaları (KDA) arasında farklılık vardır) 

hipotezini desteklemektedir.  

 

4. Sonuç  

Çalışmanın sonuçları, sahne sanatları şirketinde çalışanların seçimi ve kariyer gelişimi sırasında yaratıcılık ve yönetsel 

performansın öngörülmesinde çalışanların kişilik boyutlarının dikkate alınması gerektiğini doğrulamaktadır (Blickle, 1996; 

Pallegama vd., 2007; Neal, Yeo, Koy ve Xiao, 2012; Wihler, Meurs, Wiesmann, Troll ve Blickle, 2017). Araştırma sonuçları 

çalışanların kişilik özelliklerine göre performans ortalamaları arasında farklılık olduğunu ortaya konulmuştur. Dışadönük kişilik 

özelliğine sahip çalışanların performans düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bulgulardan yola çıkarak işverenlerin 

işe alım sürecinde kişilik testleri yapması ve dışadönük kişilik özelliklerine sahip çalışanları işe almaları tavsiye edilebilir. Böylelikle 

örgütün genel iş performansı da yükselecektir.  
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Tablo 4 KDA, BİP Ölçeği Puanlarının Kişilik Özelliklerine Göre ANOVA Sonuçları 

Bağımlı Değişken Kişilik Özellikleri (I) Kişilik Özellikleri (J) Fark (I-J) Ortalama Karesi F p 

Çalışanların 

Performansı 

Dışadönük 
Psikotik 

Nevrotik 

,20957* 

,25257* Gruplararası:  

2,827 

Gruplariçi   : 

72,427 

5,893 ,003 Psikotik 
Dışadönük 

Nevrotik 

-,20957* 

,04301 

Nevrotik 
Dışadönük 

Psikotik 

-,25257* 

-,04301 

p<0,05 

Bu çalışmada sahne sanatları alanında farklı milliyetten çalışanlara sahip bir şirket ele alınmıştır. Çalışmada çalışanların 

performansları kendileri tarafından değerlendirilmiştir. Konu ile yapılacak yeni çalışmalarda çalışanların performansları 

yöneticiler ve diğer çalışanlar tarafından değerlendirilebilir ve kişilik özelliklerine göre performans ortalamaları arasında fark olup 

olmadığı test edilebilir. Ayrıca, performans ölçüm yöntemlerine göre çalışanların kişilik özellikleri açısından performans 

ortalamaları arasında fark olup olmadığı da incelenebilir.   
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GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE FİNANSAL GELİŞMİŞLİK VE İNSANİ GELİŞMİŞLİK 
ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ 

Ramazan GÖKBUNAR 1 - Füsun KÜÇÜKBAY2 - Berçim BERBEROĞLU3 - Ökkeş ÇELEN4 

 

Özet 

Finansal gelişmişlik, finansal kaynaklara erişilebilirliğin artması, finansal sistemin etkinliğinin ve mali istikrarın sağlanması ve 

bunların sonucu ülke gelişmesine önemli katkı sağlaması nedeni ile gelişmekte olan ülkeler açısından çok önemlidir.  Ülke 

gelişmesi kavramı dar kapsamda ekonomik gelişmeyi ifade ettiği düşünülse de Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Gelişmişlik 

Raporuna göre gelişme kavramı kişilerin yaşam düzeylerinde meydana gelen iyileşmeyi ifade etmektedir.  

Daha önce yapılan çalışmalarda finansal gelişme ile ülke gelişmesi arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışma mevcuttur. 

Çalışmaların çoğunda ülke gelişmesi ekonomik büyüme olarak ele alınmıştır. Ülke gelişmesi kavramını ekonomik büyümeden 

daha kapsamlı bir kavram olan insani gelişme olarak ele alan çalışma sayısı çok azdır. Bu çalışmada gelişmekte olan ülkelerde 

finansal gelişmişlik ve insani gelişmişlik arasındaki ilişki Dumitrescu ve Hurlin nedensellik testi yöntemi ile incelenecektir.  

Çalışma da finansal gelişmeyi ifade eden 15 değişken seçilmiştir. Uygulanan faktör analizi ile 15 değişken 4 faktöre indirilmiştir. 

4 faktör finansal kurumlarda ve finansal piyasalarda erişim, derinlik, verimlilik ve istikrarı ifade etmektedir. İnsani gelişmişlik 

değişkeni için BM İnsani Gelişmişlik endeksi değeri kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda finansal gelişmişliği temsil eden 4 

faktör ile insani gelişmişlik arasında anlamlı bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Finansal gelişmişlik, insani gelişmişlik, panel nedensellik yöntemi 

Jel Kodları  : : O11, O15, C32, C33 

 

FINANCIAL DEVELOPMENT AND HUMAN DEVELOPMENT RELATION IN DEVELOPING 

COUNTRIES: PANEL CAUSALITY ANALYSIS 

Abstract 

Financial development is very important for developing countries as a result of the increase in the accessibility to financial 

resources, the efficiency of the financial system and the stability of the financial system and their contribution to the 

development of the country. In a narrow context the concept of country development is thought as an economic development 

but the concept of development refers to the improvement in the living levels of human beings according to United Nations 

(UN) Human Development Report. 

In literature there are many studies that examines the relationship between financial development and country development. In 

most studies country development is evaluated by economic growth. There are very few studies that evaluate country 

development as human development. In this study, the relationship between financial development and human development 

in developing countries will be examined with Dumitrescu and Hurlin causality method.  

In this study, 15 variables, representing financial development, were selected. The factor analysis was applied on 15 variables 

and 4 factors were obtained. 4 factors represent the effectiveness, depth, accesibility and, stability in financial institutions and 

financial markets. UN Human Development Index value was used for human development variable. As a result of this study it 

is found that there is a causality relationship between 4 factors that represent financial development and human development 

index. 

Key Words : Financial development, human development, panel causality method 

Jel Codes : O11, O15, C32, C33 

 

1. Giriş  

Finansal gelişmişlik ile büyüme arasındaki ilişki, iyi düzenlenmiş piyasaların daha verimli yatırımlara yönelik kaynak tahsis ini 

güçlendirdiğini savunan (Huang, 2010, s.1) Bagehot’tan (1873) bu yana ekonomi ve finans literatürünün en çok tartışılan 

konularından biridir. Konuyla ilgili yapılan çalışmalar çoğunlukla finansal gelişmişlik ile büyüme arasındaki nedensellik ilişkisinin 

yönüne odaklanmıştır. Yapılan analizlerin sonuçları 4 temel nokta etrafında toplanmaktadır. Bunlar: (i) finansal gelişmenin 

büyümenin sağlanması için itici bir güç olduğunu savunan yani nedensellik ilişkisinin finansal gelişmişlikten ekonomik büyümeye 
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doğru olduğunu belirten arz öncüllü görüş, (ii) ekonomik büyümenin finansal hizmetlere olan talebi artırdığını dolayısıyla 

finansal kurumların ve piyasaların gelişmesini desteklediğini, nedensellik ilişkisinin ekonomik büyümeden finansal gelişmişliğe 

doğru olduğunu ifade eden talep takipli görüş, (iii) finansal gelişmişliğin ekonomik büyümenin sağlanmasında belirleyici bir 

faktör olmadığını ve ekonomik büyümenin de finansal gelişmişlik üzerinde bir etkisi olmadığını, yani iki kavram arasında 

herhangi bir nedensellik ilişkisinin olmadığını ve son olarak (iv) finansal gelişmişlik ile ekonomik büyümenin karşılıklı olarak 

birbirini desteklediğini, nedensellik ilişkisinin çift taraflı olduğunu savunan görüşten oluşmaktadır. Görüldüğü gibi, çalışmalar 

ortak bir sonuç üzerinde uzlaşmış olmamakla birlikte, literatürde hakim olan görüş, ekonomik büyümenin güçlü bir finansal 

yapının varlığına bağlı olduğu yönündedir (Kendall, 2012, s.1). Literatürde, bu konuyu irdeleyen sayısız çalışmaya rastlamak 

mümkünken, finansal gelişmişliğin ekonomik büyümeden daha kapsamlı bir kavram olan insani gelişmişlik ile olan ilişkisine 

vurgu yapan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bizler bu çalışmada gelişmekte olan ülkeler için finansal gelişmişlik ile insani gelişmişlik  

ilişkisini inceleyerek iki temel soruya cevap arıyoruz: Finansal gelişmişlik ile insani gelişmişlik arasında nedensellik ilişkisi var mı? 

Finansal gelişmişliğin hangi göstergeleri insani gelişmişliği açıklamakta daha başarılıdır? 

Finansal gelişme, finansal sistemler tarafından sağlanan beş temel işlevin iyileştirilmesini kapsamaktadır: (i) tasarrufları harekete 

geçirmek ve birleştirmek, (ii) muhtemel yatırımlar hakkında ön bilgi vermek ve kaynakların etkin bir şekilde tahsis edilmesini 

sağlamak için sermayenin üretken yatırımlara aktarılmasını sağlamak, (iii) finansman sağladıktan sonra yatırımları izlemek ve  

kurumsal yönetimi uygulamak; (iv) riski çeşitlendirmek ve yönetmek, (v) mal ve hizmet alışverişini kolaylaştırmak. Dolayısıyla, 

finansal gelişmişlik, finansal kurumlar ve piyasalar; finansal sektörün ekonomideki yukarıdaki kilit fonksiyonlarının 

yürütülmesinde daha iyi bir performans sergilediğinde, uygulama ve işlem maliyetlerinin, bilgi asimetrisinin etkilerini 

hafiflettiğinde ortaya çıkmaktadır (Levine, 1997, s.691: Levine, 2005, s.870: Demirgüç-Kunt, 2006, s.1: Svirydzenka, 2016, s.4). 

Finansal gelişmişlik, piyasaların büyüklüğü ve likiditesi, bireylerin ve şirketlerin finansal hizmetlere erişebilme yetenekleri, 

kurumların düşük maliyetle ve sürdürülebilir gelirle finansal hizmetler sağlama kabiliyeti, sermaye piyasalarının faaliyet düzeyi ve 

finansal kurumların ve piyasaların istikrarı ile ilişkilidir (Svirydzenka, 2016, s.5). Bu tanım finansal gelişmişliğin 4 temel boyutunu 

ortaya koymaktadır: (i) derinlik, (ii) erişilebilirlik, (iii) verimlilik, (iv) istikrarlılık.  

Tablo 1. Finansal Gelişmişliğin Boyutları 

Finansal Gelişmişlik 

Finansal Kurumlar (FK) Finansal Piyasalar (FP) 

Derinlik (FKD) Erişilebilirlik (FKE) Derinlik (FPD) Erişilebilirlik(FPE) 

Verimlilik (FKV) İstikrarlılık(FKİ) Verimlilik(FPV) İstikrarlılık(FPİ) 

Kaynak: World Bank 

Finansal sistemleri karakterize etmenin en yaygın yollarından biri, finansal sektörün büyüklüğünü ölçmektir. Finansal derinlik, 

bir ülkedeki bankaların, diğer finansal kurumların ve finansal piyasaların ülke ekonomisinin boyutuna göre büyüklüğünün bir 

ölçüsüdür. Bu kavramı ifade eden göstergelerin iyileştirilmesi uzun dönemde ekonomik büyüme ve yoksulluğun azaltılması ile 

ilişkili olsa da finansal yapının gelişmişliğinin temsil edilmesinde tek başına yeterli değildir. Finansal gelişmişliğin sağlanabilmesi 

için, aynı zamanda finansal sistem işlevlerini verimli bir şekilde yerine getirmelidir. Bunun için aracılık fonksiyonlarının mümkün 

olan en düşük maliyetle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Öte yandan, finansal gelişmişliği sadece finansal sektörün büyüklüğü 

ve verimliliği ile tanımlamak yetersiz bir girişim olacaktır. Çünkü, finansal gelişmişlik bir ekonomideki hanehalkı ve firmaların 

finansal hizmetlere erişebilme yetenekleriyle yani finansal erişilebilirlik ile ve kaynakların etkin bir şekilde tahsis edilmesini, 

risklerin değerlendirip yönetilmesini, finansal varlıkların göreli fiyat hareketlerinin dengelenmesini sağlayan finansal istikrar 

kavramıyla ile de ilgilidir (World Bank, 2013, s. 23-29). 

Gelişmişlik, literatürde çoğunlukla kişi başına düşen GSYİH ile ifade edilen ekonomik gelişmişlik kavramıyla ele alınmış olsa da, 

son zamanlarda ekonomik şartların yanısıra yaşam standartlarının iyileştirilmesini de kapsayan bir ölçüt olan insani gelişmişlik 

kavramıyla ifade edilmektedir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın 1990 yılında literatüre kazandırdığı kompozit bir 

gösterge olan İnsani Gelişmişlik Endeksi (İGE) (UNDP, 2018, s.1), insani gelişmişliği, yaşam standartlarındaki değişmelerin 

sadece kişinin elde ettiği gelirle ölçüldüğü bir kavram olmanın ötesine taşımıştır  (Houa, Walshc, & Zhangd, 2015, s.331). 

Aşağıdaki tanım, endeksin bu özelliğini vurgular niteliktedir: 

İnsani gelişme, insanların uzun ve sağlık yaşam sürmek, eğitim seviyesini yükseltmek ve daha iyi bir yaşam standardına sahip 

olmak gibi seçeneklerini arttırma süreci olarak tanımlanabilir. Yukarıda sayılan  temel seçeneklerin yanında insan haklarının 

korunması, siyasal özgürlük, ve insanların özsaygıya sahip olması da diğer seçeneklerin arasındadır (UNDP, 1990, s.10). 

Bu alıntı insani gelişmişliğin temel bileşenlerine değinirken, insani yeteneklerin edinilmesi ve bu yeteneklerin üretken amaçlar, 

sosyal ve politik konular için kullanılması yönlerine de vurgu yapmaktadır. Yine bu tanımla bağlantılı olarak, insani gelişmişlik 

endeksinin, insan yaşamının üç temel unsuruna dayandığı görülmektedir: (i) sağlıklı ve uzun bir ömür, (ii) bilgi kazanımı, (iii) kişi 

başına düşen GSYİH ile ölçülen makul bir yaşam standardına sahip olma becerisi (Asongu, 2011, s.4). Endekste, doğuşta 

beklenen yaşam süresi, uzun ve sağlıklı bir yaşam sürebilmeyi; ortalama öğrenim süresi ve beklenen öğrenim süresi, bilgi 
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edinebilmeyi; kişi başına gayrisafi milli gelir ise insana yakışır yaşam standardına kavuşabilmeyi yansıtmaktadır (UNDP, 2016 , 

s.3). 

Tablo 2.İnsani Gelişmişlik Endeksinin Boyutları 

İnsani Gelişmişlik Endeksi 

Boyutlar Uzun ve Sağlıklı Bir Yaşam Bilgi İyi bir yaşam standardı 

Göstergeler Doğuşta beklenen yaşam süresi Beklenen Eğitim Yılı Ortalama Eğitim Yılı Kişi Başına Düşen GSYİH  

Boyut Endeksi Yaşam Beklenti Endeksi Eğitim Endeksi GNI Endeksi 

Kaynak: UNDP 

Ekonomik aktörlerin bir ülkenin büyümesine, ilerlemesine ve yaşam standartlarının geliştirilmesine olan katkısı ekonominin 

finansal sektörünün gelişmişliğine bağlıdır. Örneğin, etkili yasal ve düzenleyici sistemlere sahip ekonomiler, yatırımcıların daha 

fazla çeşitlendirilmiş portföy elde etmelerini sağlayan piyasaların gelişimini kolaylaştırmakta, bu durum da risk çeşitliliğini 

artırmakta ve  sermayenin daha verimli projelere akışını kolaylaştırarak büyümeyi, gelişmeyi ve yaşam standartlarını yükseltmeyi 

sağlamaktadır (Čihák, Demirgüç-Kunt, Feyen ve Levine, 2012, s.2). Özel sektör kuruluşlarını insani kalkınmaya yatırım yapmaya 

teşvik eden ve insan kaynağının verimliliğini artırmaya yönelik politikalar, kariyer geliştirme, beşeri sermayeye motivasyon ve 

teşvikler sunmakta ve dolayısıyla üretkenliği artırmaktadır (Asongu, 2011, s.7). Buna ek olarak gelişmiş bir finansal sistem, 

bireylerin eğitim yatırımlarını finansmanına olanak sağlayarak insan sermayesinin gelişimine olanak sağlamaktadır. Beşeri 

sermaye gelişimi de bilgi boşluklarını azaltarak ve farklı finansal araçlara olan talebi artırarak finansal gelişimi teşvik etmektedir 

(Hatemi-J ve Shamsuddin, 2016, s.1). 

Literatürde, finansal gelişmişlik ile insani gelişmişlik kavramı arasındaki ilişkiye vurgu yapan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Takip 

eden bölümde konuyla ilgili seçilmiş çalışmaların kısa bir özeti sunulacaktır: 

Pascucci (2012) 1990-2005 yılları arası için örneklemine 68 ülkeyi dahil ettiği çalışmasında konuyu, finansal piyasaların derinliği, 

finansal reformlar ve insani gelişmişlik kavramları ekseninde incelemiştir. Çalışmada finansal piyasaların derinliği borsa 

kapitalizasyonu/GSYİH oranıyla, finansal reformlar ise kredi kontrolleri ve rezerv gereklilikleri, bankacılık düzenlemeleri, 

piyasaya giriş engelleri gibi değişkenlerden oluşan bir endeks ile ifade edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda finansal piyasaların 

derinliğindeki güçlendirmeler ile finansal politikalardaki iyileştirmelerin insani gelişmişlik endeksi ile ilişkili olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Sehrawat ve Giri (2014) insani gelişmişlik, finansal gelişmişlik ve büyüme ilişkisini 1980- 2012 dönemi verileyle Hindistan için 

irdelemişlerdir. Modelde finansal gelişmişliği ifade etmek için özel sektör kredileri/GSYİH, bankacılık sektörü tarafından 

sağlanan krediler/GSYİH ve M3/GSYİH değişkenleri kullanılmıştır. Çalışmada, değişkenler arasında eşbütünleşik ilişkinin 

varlığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, finansal gelişmişlik ve ekonomik büyümeden İGE’ye doğru tek yönlü bir nedensellik 

ilişkisi bulunmuştur. 

Akhmat, Zaman ve Shukui (2014) M2 para arzı, özel sektör kredileri ve GSYİH yüzdesi olarak banka yükümlülükleri gibi 

değişkenler ile temsil edilen farklı finansal göstergelerin varlığında insani gelişmişlik ile büyüme ilişkisine odaklanmışlardır. 

Çalışmada, 1988-2008 yılları arası verileriyle Güney Asya Bölgesel İşbirliği Teşkilatı’ndan Bangladeş, Hindistan, Nepal, Pakistan 

ve Sri Lanka ülkeleri incelenmiştir. Buna göre, değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu, kısa dönemde bölgedeki 

düşük insan sermayesi nedeniyle insani gelişmişlik ile kişi başına düşen GSYİH arasında negatif, insani gelişmişlik ile finansal 

gelişmişlik göstergeleri arasında pozitif  bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, finansal gelişmişlik göstergeleri 

SAARC bölgesindeki insan sermayesinde artış için önemli bir faktör olarak görülmektedir.  

Filippidis ve Katrakilidis (2015) ekonomik kuruluşların ve insani gelişmişliğin finansal gelişmişlik üzerindeki etkisini 1985-2008 

dönemi verileriyle gelişmekte olan ülkeler için incelemişlerdir. Çalışma bazı önemli sonuçlar ortaya koymuştur: (i) kurumsal 

kalite, bankacılık sektörünün gelişim düzeyindeki uluslararası farklılıkların açıklanmasında önemlidir, (ii) ekonomik kuruluşlar ve 

insani gelişme, bankacılık sektörünün gelişiminde kritik bir öneme sahiptir, (iii) insani gelişmişlik, örneklemdeki tüm ülkeler için 

finansal gelişmişlik üzerinde tutarlı bir etkiye sahiptir, bu da finansal piyasaların gelişimi için ekonomik kalkınmanın önemini 

vurgular ve son olarak (iv) ekonomik ve kurumsal kalkınmanın yanı sıra finansal serbestliğin iyileştirilmesi finansal piyasaların 

gelişmesinin desteklenmesini sağlar.  

Bilgimiz dahilinde Türkiye’de finansal gelişmişlik ile insani gelişmişlik ilişkisine odaklanan birkaç çalışma vardır. Bu çalışmalarda 

insani gelişmişlik, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yayınlanan İnsani Gelişmişlik Endeksi ile ifade edilmiştir. 

Finansal gelişmeyi temsil etmesi için bazı çalışmalarda değişkenler doğrudan modele dahil edilirken bazı çalışmalarda ise temel 

bileşenler analizi sonucunda oluşturulan endeksler kullanılmıştır. Örneğin, Şenol (2019) örnekleminde toplamda 42 gelişmekte 
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olan ve gelişmiş ülkenin bulunduğu çalışmada finansal gelişme, IMF tarafından yayınlanan Finansal Gelişmişlik Endeksi ile, 

Tekin ve Gör (2019)’ün çalışmasında finans sektörünün sağladığı krediler, özel sektöre sağlanan yurtiçi krediler, piyasa 

kapitalizasyonu ve geniş para arzı gibi değişkenler ile yaptığı temel bileşenler analizi sonucunda ortaya çıkan endeks ile, Kaya 

(2017)’nın yaptığı çalışmada ise BİST100 endeksinin büyüme oranı ile temsil edilmiştir. Yapılan testler sonucunda Şenol (2019) 

finansal gelişmişlik ile insani gelişmişlik arasında uzun dönemli ve pozitif bir ilişkinin olduğunu ve gelişmekte olan ülkeler 

örnekleminde insani gelişmişliğin finansal gelişmişliğin nedeni olduğu sonuçlarına ulaşmıştır. Konuyu Türkiye için inceleyen 

Kaya (2017) ile Tekin ve Gör (2019) de Şenol (2019) gibi iki kavram arasındaki nedensellik ilişkisinin yönüne 

odaklanmıştır.Yapılan analizlere göre Tekin ve Gör (2019), nedensellik ilişkisinin finansal gelişmeden insani gelişmeye doğru  

olduğu sonucuna ulaşırken, Kaya (2017) ise insani gelişmişlikten finansal piyasalardaki gelişmeye doğru bir nedensellik ilişkisi 

olduğunu tespit etmiştir.  

Bu çalışmada gelişmekte olan ülkeler için finansal gelişmişlik ile insani gelişmişlik  ilişkisini inceleyerek iki temel soruya cevap 

arıyoruz: Finansal gelişmişlik ile insani gelişmişlik arasında ilişki var mıdır, varsa yönü nedir? Finansal gelişmişliğin hangi 

göstergeleri insani gelişmişliği açıklamakta daha başarılıdır? Çalışmamızda, literatürdeki diğer çalışmalar gibi insani gelişmişlik 

için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı  tarafından sağlanan İnsani Gelişmişlik Endeksi kullanılmıştır. Yukarıda özetlenen 

çalışmalarda görüldüğü gibi, finansal sektör gelişiminin değerlendirilmesi ve gelişmişliğe olan katkısının anlaşılması noktasında 

finansal gelişmişliğin modelde nasıl ifade edildiği büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle çalışmamızda finansal gelişmişliği 

ifade etmek için, kavramın çok boyutlu olduğu yaklaşımından hareketle, her 100.000 yetişkin için ticari banka şubelerinin sayısı, 

özel sektöre verilen yurtiçi krediler, bankaların riskliliğinin bir ölçüsü olan z skoru, hisse senedi fiyatlarındaki oynaklık gibi 15 

değişkenle temel bileşenler analizi yaparak finansal gelişmişlik endeksleri oluşturduk ve bu endekslerin insani gelişmişlik i le 

ilişkisini araştırdık. Endeks oluştururken kullandığımız değişkenler, Dünya Bankası’nın Küresel Finansal Gelişmişlik 

Veritabanı’ndaki (GFDD) “4x2’lik sisteme” dayanmaktadır. Sistem, (i) finansal kuruluşların (bankalar, sigorta şirketleri vb.) ve 

(ii) finansal piyasaların (hisse senedi ve tahvil piyasaları gibi); (i) derinliğinin, (ii) erişilebilirliğinin, (iii) verimliliğinin ve (iv) 

istikrarının ölçütlerini yansıtmaktadır.  

Çalışmanın ikinci bölümünde araştırmada kullanılar değişkenler ve çalışmanın örneklemi anlatlmıştır. Daha sonraki bölümde 

faktör analizi yöntemi anlatılmış ve faktör analizi ile finansal gelişmişlik göstergesi olarak seçilen 15 değişkeni faktör analizi 

yardımı ile daha az sayıda ve anlamlı faktöre indirgenmiştir. Çalışmanın bundan sonraki bölümünde faktör analizi sonucunda 

elde edilen faktörler ile insani gelişmişlik endeksi arasındaki nedensellik ilişkisi panel nedensellik yardımı ile incelenmiştir. Son 

kısımda sonuç ve değerlendirmeler yer almıştır.  

2. Veri Seti ve Yöntem 

2.1. Veri Seti 

Bu çalışmanın amacı finansal gelişmişliğin insani gelişmişlik üzerindeki etkisini incelemektir. 2002-2016 dönemini kapsayan 35 

tane gelişmekte olan ülkeden oluşan örneklem kullanılmıştır. Bu ülkeler şu şekildedir: Arjantin, Brezilya, Bulgaristan, Şili, 

Kolombiya, Kosta Rika, Hırvatistan, Ekvador, Mısır, Macaristan, Endonezya, Ürdün, Kazakistan, Lübnan, Malezya, Mauritius, 

Meksika, Fas, Nijerya, Umman, Pakistan, Panama, Peru, Filipinler, Polonya, Rusya, Sırbistan, Güney Afrika, Sri Lanka, Tayland, 

Tunus, Türkiye, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri ve Venezuela. Çalışmada kullanılan değişkenler ve verilerin elde edildiği 

kaynaklar Tablo 3’te sunulmuştur.  

Tablo 3. Çalışmada Kullanılan Değişkenler  

Değişkenlerin 

Kısaltmaları 

Değişkenler Kaynak 

İGE İnsani Gelişmişlik Endeksi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı  

UNDP 

FKE 100.000 kişi başına düşen banka şubesi  Dünya Bankası 

FKV1 Banka aktif karlılığı (%) Dünya Bankası 

FKV1 Banka mevduatlarının GSYİH oranı (%) Dünya Bankası 

FKV2 Banka net faiz marjı (%) Dünya Bankası 

FKV3 Banka faiz dışı gelirlerin toplam gelire oranı (%) Dünya Bankası 

FKV4 Banka genel giderlerin toplam varlıklara oranı (%) Dünya Bankası 

FKV5 Banka aktif karlılığı (%, vergi sonrası) Dünya Bankası 

FKV6 Banka öz kaynak karlılığı (%,vergi sonrası) Dünya Bankası 

FKI Banka Z-skoru Dünya Bankası 

FKD Özel sektöre tahsis edilen yurtiçi kredilerin (GSYIH 

nın % ) 

Dünya Bankası 

FPD1 Uluslararası borç senedi ihracının GSYIH a oranı 

(%) 

Dünya Bankası 
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FPD2 Piyasa Değerinin GSYIH a oranı (%) Dünya Bankası 

FPD3 Borsada ihraç edilmiş tüm senetlerin GSYIH oranı 

(%) 

Dünya Bankası 

FPV Menkul kıymetler borsası devir hızı (%) Dünya Bankası 

FPI Hisse senedi fiyatı oynaklığı  Dünya Bankası 

Finansal gelişmişlik göstergesi olarak elde edilen değişkenlere ait veriler arasında değersel farklılıklar bulunmaktadır. Veri setini 

tek bir düzen içerisinde ele almak amacıyla veri seti min-max normalizasyon yöntemi kullanılarak normalize edilmiştir. 

Normalleştirme işlemi sonucunda veriler 0-1 aralığına indirgenmiştir. Min-max yöntemi formülü aşağıdaki gibidir:  

𝑋′ =   
𝑋 − 𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛

           

2.2. Yöntem 

Çalışmada finansal gelişmişlik ve insani gelişmişlik arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmek istenmektedir. Bu amaçla çalışmada 

öncelikle finansal gelişmişlik göstergesi olarak kullanılan değişken sayısının çok fazla olması nedeniyle faktör analizi yapılacaktır. 

Faktör analizi yapılmasındaki temel amaç çok sayıdaki değişkeni az sayıda ve anlamlı faktörler haline getirmektir. Bu nedenle 

çalışmanın sonraki bölümünde faktör analizine yer verilecektir. İkinci aşamada finansal gelişmişlik ve insani gelişmişlik arasındaki 

nedensellik ilişkisi incelenmek amacı ile hangi nedensellik analizinin kullanılacağına karar verilerek nedensellik analizi 

gerçekleştirilecektir.  

2.2.1. Faktör Analizi 

Bu bölümde finansal gelişmişlik göstergesi olarak seçilen 15 değişken faktör analizi kullanılarak daha az sayıda ve anlamlı faktöre 

indirgenmek hedeflenmiştir. Faktör analizi birbiriyle ilişkili çok sayıdaki değişkeni birbirinden bağımsız, az sayıda ve anlamlı 

faktör haline getiren çok değişkenli istatistik tekniklerinden biridir. Çeşitli faktör analizi yöntemleri bulunmasına karşın 

faktörlerin elde edilmesi için en yaygın olarak kullanılan faktör analizi yöntemi Temel bileşenler analizidir. Bu yöntemle aralarında 

yüksek korelasyon bulunan değişkenler bir araya getirilerek faktör adı verilen genel değişkenler oluşturulur. Buradaki temel amaç 

değişken sayısını azaltmak ve değişkenleri sınıflandırmaktır (Kalaycı, 2016, s. 321). Faktör analizi yapılırken belirli aşamalar 

bulunmaktadır. Bu aşamalar; veri setinin faktör analizi için uygun olup olmadığının test edilmesi, faktörlerin elde edilmesi ve 

faktörlerin isimlendirilmesidir.  

2.2.1.1. KMO ve Bartlett Testi 

Tablo 4. KMO ve Bartlett Testi 

KMO Örneklem Yeterliliği Ölçütü 0.766 

Barlett  Ki-kare 6593.106 

Küresellik   Sd 105 

Testi P 0.000 

 

Tablo 4'te görüldüğü üzere, KMO test değeri %76.6’dır ve %50’nin üzerinde olduğu için veri setinin faktör analizi için uygun 

olduğu söylenebilir. Ayrıca Barlett testi anlamlıdır. Bu durum değişkenler arasında yüksek korelasyonlar olduğunun göstergesidir 

ve veri setinin faktör analizi için uygun olduğu anlamına gelir.  

2.2.1.2 Faktör Sayısının Belirlenmesi 

Faktör sayısını belirlemede çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Özdeğer istatistiği 1’den büyük olan faktörler anlamlı olarak kabul 

edilmektedir. Ayrıca özdeğer istatistiğinden başka kullanılabilecek bir diğer yöntem ise faktör analizi çizgi grafiğine bakmaktır. 

Çizgi grafiği eğiminin azaldığı faktör sayısı uygun faktör sayısı olarak kabul edilmektedir (Kalaycı, 2016, s. 328). Grafik 1’de 

gösterilen faktör analizi çizgi grafiğine bakıldığında dördüncü faktörden itibaren çizgi grafiği eğimi önemli ölçüde azalmaktadır. 

Bu durum bize anlamlı faktör sayısının 4 olduğunu göstermektedir.  

Grafik 1. Faktör Analizi Çizgi Grafiği 
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Rotasyona tabi olacak faktör sayısını belirlemeye yardımcı olan bir diğer yöntem olan özdeğer istatistiğine göre 1’den büyük olan 

faktörler anlamlıdır. Tablo 5’te yer alan özdeğer istatistiğine göre 1’den büyük olan 4 faktör bulunmaktadır. Birinci faktör toplam 

varyansın %31.273’ünü açıklamaktadır. İkinci faktör toplam varyansın %13.569’ unu açıklarken birinci ve ikinci faktörler birlikte 

toplam varyansın %47.842’sini açıklamaktadır. Üçüncü faktör toplan varyansın %13.753’ünü ve dördüncü faktör toplam 

varyansın %11.195’ ini açıklarken dört faktör birlikte varyansın %72.789’unu açıklamaktadır. 

Tablo 5. Özdeğer İstatistiğine Bağlı Faktör Sayısı ve Açıklanan Varyans Yüzdesi 

 Başlangıç Özdeğerler Döndürme Sonrasında Yükleme Karelerinin 

Toplamı 

Bileşen Toplam Varyans 

Yüzdesi 

Kümülatif 

Yüzde 

Toplam Varyans 

Yüzdesi 

Kümülatif 

Yüzde 

1 5.602 37.345 37.345 4.691 31.273 31.273 

2 2.488 16.589 53.933 2.485 16.569 47.842 

3 1.745 11.635 65.568 2.063 13.753 61.595 

4 1.083 7.221 72.789 1.679 11.195 72.789 

5 0.966 6.438 79.227    

6 0.893 5.954 85.182    

7 0.578 3.850 89.032    

8 0.493 3.287 92.319    

9 0.364 2.425 94.745    

10 0.269 1.795 96.540    

11 0.192 1.278 97.818    

12 0.143 0.955 98.773    

13 0.091 0.606 99.379    

14 0.063 0.423 99.802    

15 0.030 0.198 100.000    

 

2.2.1.3 Faktörlerin İsimlendirilmesi 

Döndürülmüş faktör matrisi sonuçları faktör analizinin nihai sonucudur ve değişkenler ile faktörler arasındaki korelasyonları 

göstermektedir. Değişkenlerin hangi faktörün altında mutlak değer olarak ağırlığı en fazla ise o faktörle arasında ilişki vardır. 

Gözlem sayısının 350 ve üzerinde olması durumunda faktör ağırlığının %30 ve üzerinde olması gerekmektedir (Kalaycı, 2016, 

s. 330). 

Tablo 6. Döndürülmüş Faktör Matrisi 

 Bileşen 

Değişkenler 1 2 3 4 

FKV5 0.945 0.079 0.102 0.150 

FKV2 0.937 0.016 0.077 0.245 

FKV1 0.860 0.084 0.046 0.362 

FKV4 0.840 -0.001 0.085 0.373 
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FKV6 0.733 -0.002 0.180 -0.016 

FKI 0.598 0.548 -0.010 -0.135 

FKV1 0.016 0.871 -0.031 -0.050 

FKD -0.079 0.810 0.372 0.100 

FPD1 0.473 0.558 -0.280 0.190 

FPD3 0.277 0.234 0.876 0.086 

FPV 0.128 -0.173 0.713 -0.048 

FPD2 -0.053 0.527 0.664 0.131 

FKV3 0.126 0.040 0.074 0.863 

FPI 0.440 -0.211 0.194 0.603 

FKE 0.211 0.191 -0.167 0.352 

Faktör analizinin sonucunda 15 değişken 4 faktöre indirgenmiştir. Bu faktörleri isimlendirebilmek için faktörler altındaki büyük 

ağırlıklara sahip olan değişkenler dikkate alınmıştır. Birinci faktör finansal kurumlar 1 (FK1), ikinci faktör finansal kurumlar 2 

(FK2), üçüncü faktör finansal piyasalar 1 (FP1) ve dördüncü faktör Finansal Piyasalar 2 (FP2) olarak isimlendirilmiştir. 

 

2.2.1.4 Faktör Sonuçları 

Faktör analizinin temel amacı veri setinde yer alan değişkenlerin anlamlı ve daha az sayıda faktöre indirgenmesidir. Faktör 

analizine başlarken 15 değişkenimiz var iken faktör analizi sonucunda 15 değişken 4 faktöre indirgenmiştir. Çalışmanın bundan 

sonraki bölümünde faktör analizi sonucunda elde edilen bu faktörler ile insani gelişmişlik endeksi arasındaki nedensellik ilişkisi 

incelenecektir.  

2.2.2. Nedensellik Analizi 

 Bu bölümde finansal gelişmişlik ve insani gelişmişlik arasındaki bir nedensellik ilişkisi olup olmadığı incelenmeye 

çalışılmıştır 

 35 ülkede finansal gelişmişlik ve insani gelişmişlik arasındaki nedensellik ilişkisini inceleyebilmek için hangi testin uygun 

olduğuna karar verebilmek için veri setinin yatay kesit bağımlığı, birim kök testleri, homojenlik testi yapılmıştır. Ayrıca 

nedensellik testi için gerekli gecikme uzunluğu belirlenmiştir.  

2.2.2.1. Yatay Kesit Bağımlılığı Testi 

Pesaran(2004) tarafından ortaya atılan ve birimler arasında yatay kesit bağımlılığını sınamak için kullanılan CD testi, N>T olduğu 

durumda Breusch Pagan LM testinden daha iyi sonuç vermektedir (Pesaran, 2004, s. 20). Bu nedenle hem değişkenler için hem 

de model genelinde yatay kesit bağımlılığı Pesaran CD testi kullanılarak test edilmiştir. 

Tablo 7. Değişkenler için Pesaran CD Test 

Değişkenler CD istatistiği Olasılık Değeri 

İge 88.35 0.000 

FK1 7.70 0.000 

FK2 39.12 0.000 

FP1 21.36 0.000  

FP2 5.74 0.000 

 

Tablo 8. Model için Pesaran CD Test 

 CD istatistiği Olasılık Değeri 

Model 9.31 0.000 

 

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda %1 anlamlılık düzeyinde değişkenlerde ve model genelinde “yatay kesit bağımlılığı yoktur” 

şeklinde oluşturulan H0 hipotezi reddedilmiştir. Bu nedenle çalışmada yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ikinci nesil birim kök 

testi kullanılmıştır.  

2.2.2.2. Birim Kök Testi 

Levin, Lin ve Chu(LLC,2002) birimler arasında yatay kesit bağımlılığı olması durumunda tüm birimlere ait seriler için yatay kesit 

ortalamaların hesaplanarak tüm serilerden bu ortalamaların çıkarılmasının yatay kesit bağımlığının etkisini azalttığını ileri  

sürmüştür (Yerdelen Tatoğlu, 2018, s. 68). Yatay kesit bağımlığının etkisini azaltmak amacıyla yatay kesit ortalamalardan fark 

alınmış serilere Levin, Lin ve Chu (LLC) panel birim kök testi uygulanmıştır.  
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Tablo 9. LLC Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler Test İstatistiği Olasılık Değeri 

İge -3.2459 0.0006 

FK1 -11.7175 0.0000 

FK2 -6.1313 0.0000 

FP1 -6.5926 0.0000 

FP2 -8.7054 0.0000 

 

Levin, Lin ve Chu (LLC) birim kök testi H0 hipotezi: “seriler birim kök içermektedir” ve alternatif hipotez: “seriler durağandır” 

şeklinde oluşturulmuştur. Tablo 9’da t istatistik değerleri ve olasılık değerleri verilmiştir. Panel birim kök testi sonuçlarına göre 

H0 hipotezi reddedilmekte ve serilerin durağan olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.  

 

2.2.2.3. Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi 

Tablo 10. Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi 

Gecikme CD J J Olasılık MBIC MAIC MQIC 

1 .9999997 106.5823 .3076538 -409.8963 -93.4177 -221.7904 

2 .9999996 58.42664 .9211087 -328.9323 -91.57336 -187.8529 

3 .9999998 25.82808 .9981696 -232.4112 -74.17192 -138.3583 

4 .9999929 6.019791 .9999646 -123.0999 -43.98021 -76.07339 

Tablo 10’da gecikme uzunluğu test sonuçları yer almaktadır. Hansen J testine göre tüm gecikme uzunlukları uygun gecikme 

uzunluğudur. MBIC, MAIC ve MQIC bilgi kriterlerini minimum yapan gecikme uzunluğu 1’dir. Buna göre uygun gecikme 

uzunluğunun 1 olduğuna karar verilmiştir.  

2.2.2.4. Homojenlik Testi 

Sabit ve eğim parametrelerinin birimlere göre homojen ya da heterojen olması durumuna göre VAR modeli tahmin yöntemi ve 

buna bağlı olarak kullanılacak olan nedensellik yöntemi belirlenmektedir. Bu nedenle homojenlik testi kullanılacak yönteme 

karar verilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu çalışma kapsamında Swamy S testi uygulanmış olup sonuçları aşağıdaki 

tabloda verilmiştir.  

Tablo 11. Swamy S testi Sonuçları 

Test Ki-kare Değeri Olasılık Değeri 

Swamy S Testi  508.77 0.0000 

Swamy S testi sonuçlarına göre parametrelerin homojen olduğu H0 hipotezi reddedilmekte olup parametrelerin heterojen olduğu 

ve birimden birime göre değiştiği sonucuna ulaşılmıştır. Panelin heterojen olması durumda heterojen VAR modeli ve heterojen 

panel nedensellik kullanılması gerektiği için çalışmanın ilerleyen kısmında bu analizlere yer verilmiştir. 

2.2.2.5. Dimutrescu & Hurlin Nedensellik Testi 

Bu çalışmada değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Dimutrescu ve Hurlin (2012) tarafından geliştirilen yöntemle 

incelenmiştir. Dimutrescu ve Hurlin nedensellik testinin en büyük avantajı yatay kesit bağımlılığını göz önünde bulundurmasıdır. 

Diğer bir avantajı ise zaman boyutu ile yatay kesit boyutunun hangisinin büyük olduğuna bakılmaksızın zaman boyutunun yatay 

kesitinden büyük olduğu durumda ve yatay kesit boyutunun zaman boyutundan büyük olduğu durumda da etkin sonuçlar 

üretebilmesidir (Dimutrescu & Hurlin, 2012) Dimutrescu ve Hurlin (2012) Y ile X arasındaki nedensellik ilişkisini aşağıda 

gösterilen doğrusal model yardımıyla analiz etmişlerdir.  

          𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖  ∑  𝛾𝑖
(𝑘) 𝑌𝑖𝑡−𝑘     +   ∑ 𝛽𝑖

(𝑘) 𝑋𝑖𝑡−𝑘

𝐾

𝑘=1

 +  Ɛ𝑖𝑡                                               

𝐾

𝑘=1

 

Burada, k gecikme uzunluğunu temsil etmekte ve birimlere göre değişmemektedir. γi otoregresif parametreyi ve βi ise eğimi 

gösterirken birimlere göre değişmektedir. Yukarıdaki denklem için oluşturulan temel hipotez “β i ‘lerin hepsi sıfıra eşittir” 

şeklindedir ve X’ten Y’ ye doğru nedensellik olmadığını ifade etmektedir. 

H0: 𝛽𝑖
(𝑘)

=0    Ɐi=1,…,N  

Alternatif hipotez ise “βi ‘lerin bazıları sıfırdan farklıdır” şeklindedir ve bazı kesitlerde X’ten Y’ye doğru nedensellik olduğunu 

ifade etmektedir.  
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H1: 𝛽𝑖
(𝑘)

 =0    Ɐi=1,…,N 

H1: 𝛽𝑖
(𝑘)

≠0    Ɐi=N1+1, N2+2,…,N 

Dimutrescu ve Hurlin (2012), Monte-Carlo simülasyonunu kullararak test istatistiklerini ve istatistiklere ait olasılık değerlerini 

hesaplamaktadır. Bu çalışmada Dimutrescu-Hurlin panel nedensellik testi yapılmış ve sonuçları Tablo 12’de sunulmuştur.  

Tablo 12. Dimutrescu-Hurlin Panel Nedensellik Testi Sonuçları 

 W Z Olasılık 

 İstatistiği İstatistiği Değeri 

FK1, ige’nin Granger Nedeni Değildir. 1.6764 2.8294 0.0047 

FK2, ige’nin Granger Nedeni Değildir. 2.1737 4.9099 0.0000 

FP1, ige’nin Granger Nedeni Değildir. 1.8208 3.4336 0.0006 

FP2, ige’nin Granger Nedeni Değildir. 1.6631 2.7738 0.0055 

Tablo 12’de Dimutrescu Hurlin Nedensellik Testi sonuçları incelendiğinde finansal gelişmişlik göstergeleri olan FK1, FK2, FP1 , 

FP2 değişkenlerinin ige’nin nedeni değildir hipotezi %1 anlam düzeyinde reddedilmektedir. İlgili değişkenlerden insani 

gelişmişlik endeksine doğru nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.  

3. Sonuç  

Finansal gelişmişlik ile büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen çok fazla çalışma bulunmaktadır. bu konuda yapılan çalışmalar en 

fazla finansal gelişmişlik ile büyüme arasındaki nedensellik ilişkisinin incelenmesine odaklanmıştır. Bildiğimiz kadarı ile finansal 

gelişmişliğin ekonomik büyümeden daha kapsamlı bir kavram olan insani gelişmişlik ile olan ilişkisine vurgu yapan çalışmalar 

oldukça sınırlıdır. Literatürdeki bu boşluk bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Çalışmanın amacı 2002-2016 dönemleri 

arasında 35 gelişmekte olan ülkede finansal gelişmişlik  ile insani gelişmişlik arasındaki nedensellik ilişkini incelemektir.  

Bu amaçla finansal gelişmişliği temsil eden 15 değişken seçilmiştir. 15 değişken faktör analizi yardımı ile finansal kurumlarda ve 

finansal piyasalarda erişim, derinlik, verimlilik ve istikrarı temsil eden 4 faktöre indirgenmiştir. İnsani gelişimi temsil etmesi için 

BM İnsani Gelişmişlik endeks değeri kullanılmıştır. Finansal gelişmişlik ve insani gelişmişlik arasındaki ilişki Dumitrescu ve 

Hurlin (2012) nedensellik testi ile incelenmiştir. Analiz sonuçları finansal gelişmişliği temsil eden tüm faktörlerin insani 

gelişmenin nedeni olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu sonuçlar insani gelişmeyi arttırmak isteyen gelişmekte olan ülkelerde finansal 

gelişmenin arttırılmasının önemini ortaya koymaktadır. İnsani gelişmenin iyileştirilmesinin finansal gelişmenin dört boyutu olan 

finansal piyasalarda ve finansal kurumlarda derinlik, erişilebilirlik, verimlilik ve istikrarlılığın geliştirilmesine bağlı olduğu 

söylenebilir. 
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TRANSFORMATION OF TURKEY’S ENVIRONMENTAL POLICIES IN THE EU ACCESSION 
PROCESS  

Ahmet UÇAR1 - Sühal ŞEMŞIT2 - Rasim AKPINAR3 

 

Abstract 

Since Turkey’s negotiation process to enter the EU started 2005, Turkey has been in a struggle to catch the standards in the EU 

Acquis in many areas. One of the most important and challenging areas is the environmental policies. Environment and 

environmental issues have become more important for the countries day by day and for Turkey as well. Nowadays developed 

states realize that clean and unspoiled environment is vital for human health and sustainability. To protect and keep the 

environment as clean and unpolluted, human beings should prevent irresponsible use of natural sources and realize that these 

are exhaustible resources. In this context, especially in 1960s and later in early 1970s, environmental consciousness emerged 

both in Europe and in different countries of the world. Now in the EU and EU member countries, environmental issues have 

taken its place on the top of their agenda and the EU has prepared various action plans to protect the environment and provide 

their citizens to live in a clean and unpolluted environment. This is quite important for human life because according to the 

universal human right declaration of UN in 1948, everybody has the right to live in a clean and unpolluted environment. In this 

sense, this human right is regarded important in the EU and member countries. In this study, firstly, environmental issues and 

policies in the EU will be studied and explained and then Turkey’s harmonization process in this area will be investigated and 

how Turkey has harmonized with EU’s environmental policies will be determined. According to this analysis, some suggestions 

for future policies will be presented.  

Keywords : Environment, European Union, EU-Turkey relations. 

Jel Codes : F64, Q58. 

 

1. Introduction  

In the early period of history, while the thought of protecting human beings from the environment was prevailing, in the period 

of industrialization and later, consuming natural resources and nature rapidly due to extreme ecocide of environment and non-

renewable resources made the thought of protecting the environment from human prevailing. This transformation on the 

approach of environment has threatened human beings and environmental issues have become one of the most important 

problems in the world’s agenda (Sarıçoban and Yıldırımcı, 2015: 9). In this sense, environment entered into agenda of the 

countries between 1960 and 1970 after environmental issues had been regarded as crucial matters to be solved in the world. 

Since then, the concept of environment is often used all over the world. 

The word environment is used in two meanings: narrow sense and broad meaning. In narrow sense, it is used as atmosphere 

where all creatures sustain their lives in. Gordon Marshall’s definition in his sociology dictionary is also same and according to 

him environment is, “something encircles it” and “social context where person is in” (Keleş, 2015: 19). Definition of the concept 

of environment in a broad sense is as follows: “it is the name of habitat where all creatures during their lives carry on their 

relations in and physical, biological, social, economic and cultural atmosphere for interaction of creatures in”. Hence, it is 

claimed that creatures can continue living healthily if they are in a healthy environment  (Sarıçoban and Yıldırımcı, 2015: 9 ; 

Tıraş, 2012: 64). 

On the other hand, a similar definition of environment can also be seen in our Law of Environment. According to the Law, 

“Environment is physical, biological, social, economic and cultural atmosphere where all creatures carry on their lives during 

their life time and interact with each other in”. In this broader sense, all factors affecting the life of creatures constitute elements 

of environment. Both organism and inorganic are included in the concept of environment (Keleş, 2015: 19; Tıraş, 2012: 64). 

Environment is generally studied in two categories as natural and unnatural. While natural environment is defined as unchanged 

environment since there is no interference of human beings, unnatural environment is defined as an environment progressed 

with human interference since emergence of humanity (Görmez, 2015: 3). 
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Although environmental issues began to be on the agenda of the states as life-threatening problem in 1970s, actually, there were 

some dangerous environmental troubles in earlier periods. For instance, in 1832, it is known that 100 thousand people died due 

to cholera and it led to increase worry about life conditions. In 1950s, air pollution caused the death of 4 thousand people in 

England. Again, at the beginning of 1980s, in India, in the city Bhopal 16 thousand people died and many people were injured 

because of gas leakage in a factory.  And some other events such as sea pollution due to oil tanker accident in 1978 and atomic 

bomb thrown in 1940 in Hirosima and Nagazaki in Japan, and in Ukraine Chernobil nuclear power station accident are 

unforgettable for environmental issues. 

Since environmental issues have become main problems to be solved on the agenda of all the states in the World after 1970s, 

international conferences have been held on environment and many reports have been written on this issue, moreover various 

conventions, treaties and action plans has been adopted under the decisions taken in these conferences. It should be emphasized 

that these international regulation and decisions taken in the conferences had a great impact on the policies implemented by 

the states, because environmental issues have  global characteristics and next generations have also some rights on the resources 

we are using now (Turan and Güler, 2013: 923). 

In 1972, the first conference on environment was held in Stockholm to find some solutions for environmental issues and with 

this conference, most of the states for the first time started to adopt environmental policies, therefore this conference is 

important and a milestone for starting environmental policies in the World and Turkey. Based on these developments 

experienced in the World, in Turkey for the first time, the concept of environment was included in the 3rd Development Plan 

(1973-1978) and after that, in all next plans, the issue of environment has been included as a separate title and by this way, 

producing some policies for solving environmental issues was tried to implement by protecting and developing environment 

(Sarıçoban and Yıldırımcı, 2015: 9).  

Between the first conference and the second one, Rio Summit, UN established World Commission of Environment and 

Development (WCED) to hold conferences on environmental issues and find solutions for environmental problems by making 

effective policies, so a report, “Our Common Future”, which is also called as Brundtland Report  was prepared by WCED and 

presented to UN in 1987 to take some measures on environmental pollution and degradation. Another important point to be 

stated in the report is that importance of sustainable development is emphasized. As it is known that first time human rights 

on different area were included in the Universal Declaration of Human Rights, for example, article 3 is about right to life in a 

safe area and it was stated in the article that everyone has the right to life, liberty and security of person. Later when Brundtland 

Report was published, following this report, some additional legal rules were also adopted and in these legal rules, it is noticed 

that it is stated about environment as “a basic human right”. In the first principle of the report, it is stated that “all human 

beings have fundamental rights of an adequate environment for their health and prosperity”. The second principle obliges the 

states to protect and develop environment and natural resources for using of today’s and future generations. From these 

principles, it is understood that those who benefit from right of environment are not only generations living now, but also next 

generations (Keleş, 2015: 142). 

After this development, the second conference was held in Rio de Janeiro in 1992 to debate these problems with the 

participation 179 states’ presidents/prime ministers, members of NGOs and representatives of other agencies. The problems 

of last 20 years and environmental issues were evaluated in Rio Summit and it was aimed to make some policies on environment 

for future (Keleş, 2010: 607; Terzi, 2017: 9). Ten years later, The World Environment and Development Conference was held 

in the city Johannesburg in South Africa to check if the decisions taken in Rio Summit were implemented and reached the 

target. Apart from the representatives of states and presidents, many other sector members from different organisations 

participated into this conference. In this conference, common responsibilities and obligations of protecting environment are 

emphasized to succeed sustainable development in application plan. On 20-22 June 2012, for the last conference, UN member 

states came together in Rio de Janeiro again to discuss on the precautions about green economy. Establishing the targets of 

sustainable development was decided in Rio+20 Conference. These targets are regarded as the following of millennium 

development goals and will be monitored for 15 years until 2030 (Terzi, 2017: 10). 

In this study, first of all, environmental rights and regulations in EU policies will be studied  and  then environmental 

developments in Turkey will be investigated and in this context, environmental policies of Turkey starting from 1970s up to 

EU accession process will be analysed. Lastly, some determinations on the transformations of Turkey’s environmental policies 

will be done. The study will be completed with the conclusion part.  

 

2. Environmental Rights and Regulations in the European Union  

Environmental rights are guaranteed in the EU Charter of Fundamental Rights which was adopted in 2000 and integrated in 

the Treaty of Lisbon which entered into force in 2009. According to Article 37 under the Title IV of Solidarity: “A high level 

of environmental protection and the improvement of the quality of the environment must be integrated into the policies of the 

Union and ensured in accordance with the principle of sustainable development.” (Charter of Fundamental Rights of the 

European Union, 2012). 
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Since the mid-1970s, EU environment policy has been formulated by action programmes defining priority objectives to be 

achieved over a period of years. The current programme, the seventh one, was adopted in 2013 and covers the period until 

2020. Through this Environment Action Programme (EAP), the EU agreed to increase its efforts to protect natural capital, 

stimulate resource-efficient, low-carbon growth and innovation, and safeguard people’s health and wellbeing – while respecting 

the Earth’s natural limits. It’s a common strategy that should guide future action by the EU institutions and the Member States, 

while sharing responsibility for its implementation. 

The programme identifies nine priority objectives to be achieved by 2020. They are (European Commission, “Living Well….”): 

1. to protect, conserve and enhance the Union’s natural capital  

2. to turn the Union into a resource-efficient, green, and competitive low-carbon economy  

3. to safeguard the Union’s citizens from environment-related pressures and risks to health and wellbeing  

4. to maximise the benefits of the Union’s environment legislation by improving implementation  

5. to increase knowledge about the environment and widen the evidence base for policy  

6. to secure investment for environment and climate policy and account for the environmental costs of any societal activities  

7. to better integrate environmental concerns into other policy areas and ensure coherence when creating new policy  

8. to make the Union’s cities more sustainable  

9. to help the Union address international environmental and climate challenges more effectively. 

The programme emphasizes three priorities where more action is needed to protect nature and strengthen ecological resilience, 

improve resource-efficient, low-carbon growth, and reduce threats to human health and wellbeing linked to pollution, chemical 

substances, and the impacts of climate change.  These three priorities are as follows (European Commission, “Living Well….”): 

1. The first action area is about “natural capital” –from fertile soil and productive land and seas to fresh water and clean 

air – as well as the biodiversity. Natural capital includes essential services such as pollination of plants, natural 

protection against flooding, and the regulation of the climate. In these areas, the EU adopted legally-binding 

commitments such as Water Framework Directive, the Air Quality Directive, and the Habitats and Birds Directives, 

along with financial and technical support. For further efforts, the EU, national authorities and stakeholders commits 

to speed up meeting of the objectives of the 2020 Biodiversity Strategy and the Blueprint to Safeguard Europe’s Water 

Resources. Soil protection, sustainable use of land, as well as forest resources are also other issues of concern. The 

need for more effective action to protect oceans and seas, safeguard fish stocks and reduce marine litter are also 

emphasized in the EAP.  

2. The second action area is about the conditions to transform the EU into a resource-efficient, low-carbon economy. 

In this regard, a special emphasis is given to turning waste into a resource, with more prevention, re-use and recycling, 

and phasing out wasteful and damaging practices like landfilling. The need for further action towards more efficient 

use of water is also strongly emphasized. Environmental technologies and services have achieved an employment 

growth of 3 % per year. Since eco-industries are expected to double over the next 10 years in the world, European 

companies that already have a leading place in the world in recycling and energy efficiency will have more advantage.  

 

3. The third priority area is related to the challenges to human health and wellbeing, such as air and water pollution, excessive 

noise, and toxic chemicals. According to the World Health Organisation, environmental conditions could be responsible for 

up to 20% of deaths in Europe. In many European cities, pollution are still above acceptable levels. The EAP also addresses 

risks emerging from the use of chemicals in products and chemical mixtures. 

 

3. Environmental Policies before the EU Accession Process in Turkey 

Actually, the main reason for emergence of the environmental problems is economic activities. Because, every economic activity 

causes more or less environmental pollution. In this context, to prevent and stop environmental problems, some financial 

budget can be required and the states should interfere to protect the environment. This is done for requirement of being welfare 

state. The main aim and responsibility of social state not only provides welfare and security for public but also establishes a 

balance among production, development and environment. For this aim, it is required that the states should adopt some policies 

and action plans to provide sustainable production and growth considering people’s prosperity and securing next generations’ 

life opportunity without jeopardizing environmental values. The framework containing all these activities and policies is called 

“environment policy” (Türk and Erciş, 2017: 353). For protecting environment, consciousness on  environmental protection 

and keeping it clean is very important. Therefore, to make people conscious about environment, a good definition should be 

presented to people while determining and implementing environmental policies. That is to say, definition for people’s 

perception of environment should be done perfectly and people could understand it perfectly. Later, the most convenient policy 
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should be chosen and finally, the determined policies should be integrated within higher policy system of the state (Türk and 

Erciş, 2017: 353). 

In Turkey, at the beginning of Republic, industrialization had usually been performed by the state until 1970s. Then 

understanding of economic development has been transformed and state left its control on economy and free market 

understanding started to be implemented. By this approach, industrialization increased rapidly with the participation of private 

sectors. There were only small and medium-sized enterprises in industry sectors until 1970. In Turkey’s industry like in the 

entire world, such as new metal production, chemicals, machinery and equipment have been seen after 1970. Increasing 

industrialization in this period led to environmental pollution and increase of solid waste, on the other hand, risks of 

urbanization for environment weren’t noticed or it was neglected. Since the state didn’t adopt effective and holistic 

environmental policies, environmental pollution and degradation of natural resources increased in these years. Despite all these 

environmental problems, environmental issues as a policy entered into Turkish government policies with transition to the 

planned period. Although any concept of environment wasn’t included in the first and second 5 year plans, it was included in 

the third 5 year plan and emphasized that some measures for the environmental problems in Turkey would be taken and 

evaluated all these in a holistic development plan (Aksu, 2011: 19-20).  

Environmental problems started to be felt as dangerous for human life for the first time in 1970s. Although awareness on 

environmental issues emerged in 1970, emergence of environmental policies was seen later in Turkey when compared with 

other countries. Since  there were many environmental movements and organizations in many countries in the world before 

1970s, Turkey only wanted to adopt some environmental policies and to establish some environmental agencies and 

organizations after the years 1970s. The main reason of being late to establish environmental agencies and policies is that Turkey 

like many other countries gave importance economic policies rather than environment and environment was neglected. Instead 

of finding solutions for environmental issues, it was focused that how environment was used for economic growth (Türk and 

Erciş, 2017: 354). 

 

4. Environmental Policies in the EU Accession Process 

Turkey has been familiar with environmental pressures due to population growth, industrialization and rapid urbanization. 

These pressures turn into various environmental challenges such as climate change, desertification, deforestation, water scarcity, 

nature degradation and marine pollution. To overcome these challenges, Turkey has adopted various legislation and institutional 

implementations. While this has improved some environmental indicators, further legislative and institutional efforts are needed 

in nature protection, chemicals, climate change and water management (Bürgin and Oppermann, 2019: 487) 

After ignorance of the environmental problems emerging from the economic development and industrialisation of Turkey for 

many years, the awareness of this burden on Turkey’s environment has been increasing year by year. However, despite Turkey’s 

recent adoption of  sustainable development policies and practices, it is evident that environmental problems are getting worse 

in its extent, intensity and effect (Adaman and Arsel, 2008). In this regard, monitoring of the problems and the improvement 

of environmental protection and sustainable development practices gets more significant and Regular Reports for Turkey 

prepared by European Commission presents the developments on these issues under Chapter 27.   

Since the accession negotiations with the EU started in 2005, as observed in the EU member and candidate countries, the EU 

encourages strong climate action, sustainable development and protection of the environment in Turkey. EU legislation on 

environment addresses climate change, water and air quality, waste management, nature protection, industrial pollution, 

chemicals, noise and civil protection. Besides harmonization of legislation on environment, EU accession process requires 

institutional capacity building on these topics. Institutional capacity building includes the related ministries, government 

agencies, local authorities, municipalities, financial institutions and NGOs. Moreover, close cooperation between these 

institutions area and financial resources are of significance in this process (Ministry of Foreign Affairs of Republic of Turkey).  

The opening of accession negotiations on Chapter 27 in December 2009 accelerated the alignment process in this area. When 

compared with the other Chapters, this Chapter is the most complex and costly one in accession process (Delegation of 

European Union to Turkey). According to 2019 Regular Report, Chapter 27 on Environment evaluates the policy with the sub-

titles of alignment of legislation, air quality, waste management, water quality, nature protection, industrial pollution and risk 

management, chemicals, noise and climate change.  

According to the 2019 Regular Report on Turkey, Turkey has achieved a good level of preparation in this area. The progress is 

observed particularly in capacity building in waste management and wastewater treatment although policy implementation is 

still not adequate in these areas. The policies on environment are suggested to be more determined and synchronized. Moreover, 

there is still need for more investments and stronger administrative capacity in this area. For future progress, European 

Commission suggests better harmonization with the directives on water and industrial pollution, and proper implementation of 

Environmental Impact Assessment Directive; better harmonization with the legislation on public participation and the right to 
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access environmental information; ratification of the Paris Agreement on climate change and better harmonization with the EU 

legislation on climate action (European Commission, 2019). 

 

5. Conclusion 

As a candidate country in EU accession process, Turkey has been aligning with EU Acquis on environment particularly since 

2009 when the negotiations on Chapter 27 have started.  Compared to the EU countries, Turkey has started industrialization 

at a later stage and thus faced the implications of economic development on environment later than these countries.  Turkey, 

as a developing country, faces the big challenge of achieving high degree of economic growth and protect environment at the 

same time in the EU accession process (Adaman and Arsel, 2008).  

As observed in the Eastern enlargement process of the EU, Chapter 27 on Environment is the most challenging Chapter with 

highest cost of alignment in the accession process. The challenges are originating from the complex nature of the EU Acquis 

in this area, the high cost of implementation and the need to establish a strong and professional administrative capacity at the 

national and local level ensuring proper risk management. Moreover, since environment is related with various Ministries and 

governmental agencies, there is a need for proper coordination of the policies under different Ministries in this area to achieve 

sustainable development (Adaman and Arsel, 2008). As stated in the 2019 Regular Report of Turkey, Turkey has achieved a 

good level of preparation in this area. However, the above-mentioned challenges are still valid for Turkey to ensure sustainable 

development in the accession process.  
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KARAMAN’IN İL OLMA SÜRECININ TBMM TUTANAKLARI ÜZERINDEN İÇERIK ANALIZI 

Rasim AKPINAR1 - Ahmet UÇAR2 - İsmail BAŞARAN3 

 

Özet 

Türkiye’de il olma süreci Anayasanın “idarenin kuruluşu” başlığında Madde 126’da “Türkiye, merkezi idare kuruluşu 

bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli 

bölümlere ayırılır” demek suretiyle düzenlenmiştir. Ayrıca Anayasaya uygun olarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu Madde 1’de 

“Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, iktisadi şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere; 

iller ilçelere ve ilçeler de bucaklara bölünmüştür” demek suretiyle il olma kriterlerinin genel çerçevesi belirlenmiştir. İl İdaresi 

Kanunu Madde 2’de il olabilmenin ancak kanun ve kanun hükmünde kararnameler ile mümkün olabileceği hüküm altına 

alınmıştır. Bu yasal düzenlemelere karşın Türkiye’de bir yerleşimin idarî statüsünün değişikliği konusunda somut, ölçülebilir 

kriterlerin bulunmadığı; il yapım çalışmalarının detaylı sosyal, ekonomik ve demografik araştırmalara çok fazla dayandırılmadığı 

konusunda da eleştiriler bulunmaktadır. Türkiye’de, son 15 yıllık süreçte, illerin sayısında hızlı bir artış görülmüştür. 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında 74 olan il sayısı 1933’de 57’ye düşmüş, 1957’de 67’ye çıkmış, 1989’dan sonra ise kademeli olarak 

artarak, bugün 81’e ulaşmıştır. Türkiye’de kentlerin idarî statüsünün değiştirilmesiyle ilgili çalışmalar İçişleri Bakanlığı İller İdaresi 

Genel Müdürlüğü’nce yürütülmektedir. Karaman, 15.06.1989 tarihinde kabul edilen 3578 sayılı “4 İl ve 5 İlçe Kurulması 

Hakkında Kanun” ile il statüsüne kavuşmuştur. Kanun genel gerekçesinde Karaman’ın il olma gerekçesi şu şekilde ortaya 

konulmuştur: “Konya İline bağlı Karaman İlçesi ekonomik ve turistik yönden önem arz eden tarihî geçmişi ile özel bir yeri olan 

bir yerleşim merkezidir. Bu özellikleri ile çevresinin cazibe merkezi haline gelmiş olup, gün geçtikçe gelişmektedir. Konya İlinin 

çok geniş bir alana sahip olması, özellikle bölgedeki coğrafî yapıdan doğan güçlükler kamu hizmetlerinin götürülmesinde zaman 

kaybına sebep olduğu gibi, maliyeti de artırmaktadır. Karaman İlçesinin il haline getirilmesiyle; Konya İlinin yükü hafifleyecek, 

kamu hizmetleri daha etkin ve verimli yapılabilecek, Ermenek İlçesinin İline uzak oluşundan doğan dezavantajları ortadan 

kalkacak, bölgenin her yönüyle gelişmesi ve mevcut potansiyelin daha iyi değerlendirilmesi sağlanacaktır.” Bu çalışmanın temel 

amacı TBMM tutanaklarını içerik analizine tabi tutarak Karaman’ın il oluş sürecinde sunulan temel argümanların ortaya 

çıkartılmasıdır.  

Anahtar Kelimeler : İl Olma, TBMM Tutanakları, Karaman 

Jel Kodları  : R 58, H 110 

 

THE CONTENT ANALYSIS OF KARAMAN'S PROVINCE FORMATION PROCESS THROUGH 

PARLIAMENTARY MINUTES 

Assoc. Prof. Rasim AKPINAR4  

Assoc. Prof. Ahmet UÇAR5 

Dr. İsmail BAŞARAN6 

Abstract 

The process of becoming a province is regulated in Turkey's Constitution under the Article 126 in the title of "the establishment 

of the administration " with these statements;"Turkey, in terms of central administrative structure, geography condition, 

according to their economic conditions and public services to the provinces; provinces are also divided into other stages. Also 

in accordance with the Constitution, in Article 1 of Provincial Administration Law No. 5442, it is stated that: "Turkey, in terms 

of the geographical situation of the central government agencies is divided into the provinces according to their economic 

conditions and public services; The provinces are divided into districts and districts are divided into sub-districts. In Article 2 

of the Provincial Administration Law, it is stipulated that being a province can only be possible by laws and decrees of law. 

Despite these regulatory changes of concrete on the administrative status of a settlement in Turkey, where there are no 

measurable criteria; There are also criticisms that provincial construction studies are not based on detailed social, economic and 

demographic researches. In Turkey, the recent 15-year period, has seen a rapid increase in the number of provinces. The number 

of provinces in the first years of the Republic decreased to 57 in 1933, increased to 67 in 1957, gradually increasing after 1989, 
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today has reached 81. By changing the administrative status of urban studies in Turkey's Interior Ministry it is carried out by 

the General Directorate of Provincial Administration. Karaman has become a province with the Law No. 3578 “4 Cities and 5 

Districts “, which was adopted on 15.06.1989. The reason for being the province of Karaman in the general justification of the 

law is as follows: “Karaman District of Konya Province is a settlement which has a special place with its historical and economic 

history. It has become the center of attraction of its surroundings with its features and it is developing day by day. The fact that 

the province of Konya has a very wide area, especially the difficulties arising from the geographical structure in the region, 

causes time loss in the transportation of public services and increases the cost. By converting the district of Karaman into a 

province; service responsibilities of Konya will decrease and public services can be provided more effectively and efficiently. 

The disadvantages arising from the fact that Ermenek district is far from the province will be eliminated, development in all 

aspects of the region and a better assessment of the existing potential will be provided.”   The main purpose of this study is to 

reveal the basic arguments presented in Karaman's province formation process by subjecting the Parliemantary documents to 

content analysis. 

Key Words: Province Formation, Parliamentary Minutes, Karaman 

Jel Codes: R 58, H 110 

 

1.Giriş 

Ülkemizde mülki idarenin temeli olarak 1864 ve 1871 tarihli Vilayet Nizamnameleri gösterilir. Türk kamu yönetimi merkezden 

ve yerinden yönetim esasına dayanmaktadır. Merkezden yönetim; “Merkez teşkilatı” ve “Taşra teşkilatı” olmak üzere iki kısma 

ayrılmaktadır. Merkez teşkilatının yürütme organı Cumhurbaşkanı ve bakanlıklar oluştururken; il, ilçe, bölge teşkilatları ise  

merkeze bağlı ve merkezin belirlediği esaslara göre hareket eden taşra kuruluşlarıdır. Merkezi İdare'nin taşra teşkilatı, 1982 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 126. maddesinde yer alan “Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, 

ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır” hükmüne uygun olarak 

düzenlenmiştir. Ülkenin mülki idare teşkilatlanmasında en çok dikkat edilmesi gereken husus yönetsel alanların belirlenmesinde 

bilimsel nesnel ölçütlerin göz ardı edilmemesi ve idari alanların sınırları çizilirken, konunun teknik uzmanlarınca çalışılması 

gerekliliğidir. Bu çalışmada TBMM Tutanakları içerik analizine tabi tutulmak suretiyle Karaman İli özelinde yönetsel alanların 

belirlenmesi hususu tartışılacaktır.  

 

2.Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatının Tarihsel Gelişimi 

Türk kamu yönetiminin devlet teşkilat yapılanması 82 anayasasının 123’ncü maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: “İdare, 

kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden 

yönetim esaslarına dayanır.” Merkezden yönetim başkent teşkilatı ile taşra teşkilatından oluşmaktadır. Merkezi idarenin taşra 

teşkilatı il, ilçe, bucak ve bölgesel kuruluşlardır. Türk kamu yönetiminde merkezi idarenin taşra teşkilatının genel yapısı 5442 

sayılı İl İdaresi Kanunu’na dayanmaktadır. Yine 82 Anayasasının 126’ncı maddesinde merkezi idare şu şekilde ortaya 

konulmuştur: “Türkiye, merkezî idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin 

gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır. İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. Kamu hizmetlerinin 

görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alan merkezî idare teşkilatı kurulabilir. Bu teşkilatın görev 

ve yetkileri kanunla düzenlenir.” Bu maddede il ölçeğinin ismi anılırken; ilçe isminin geçmediği “diğer kademeli bölümler” 

lafzının geçtiği görülmektedir. İlçe ölçeği 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 1’nci maddesinde şu şekilde açıkça zikredilmektedir: 

“Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, iktisadi şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere; 

iller ilçelere ve ilçeler de bucaklara bölünmüştür.” 82 Anayasasının 126’ncı maddesinde illerin yetki genişliği ilkesine göre 

yönetileceği vurgusu yapılmıştır. İlçeye yetki genişliği ilkesinin sunulmadığı görülmektedir. Dolayısıyla il mülki idaresinin başı 

olan valinin yetki genişliği ilkesini kullanabildiği, ilçe mülki idaresinin başı olan kaymakamın ise yetki genişliği ilkesini haiz 

olmadığı bilinmektedir. 82 Anayasasının 126’ncı maddesinde geçen bir diğer ifade olan “birden çok ili içine alan merkezi idare 

teşkilatı kurulabilir”den sundukları kamu hizmetlerinin havza bazında olmasından mütevellid Orman Bölge Müdürlüğü, 

Meteoroji Bölge Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü gibi bölgesel kuruluşları 

anlamamız  gerekmektedir.  

Türk kamu yönetimi tarihine bakıldığında; Tanzimat sonrası dönemde Fransız Napolyoncu yönetim anlayışının bir sonucu 

olarak merkezi idarenin taşrada çeşitli düzeylerde örgütlendiği bir dönem olduğu anlaşılmaktadır. Vilayet, liva, kaza ve nahiye 

örgütlenmesinin olduğu bu Fransız Napolyoncu yapıda, söz konusu yönetim kademeleri merkezi idarenin taşrada otoritesini 

tam anlamıyla tesis etmesinin araçları olarak öngörülmüştür. Tanzimat sonrası başlayan ve 1864 ve 1871 tarihli Vilayet 

Nizamnameleri ile ortaya konan bu taşra yönetim yapısında; ayrıca Batı tipi yerel yönetimler olarak il özel idaresi ile belediye 

örgütlenmeleri de kurulmuştur. 

Osmanlı Devletinin idari, mali, askeri, ekonomik alanlarda iyileştirmeye yönelik reformların yapıldığı 1839 Tanzimat Fermanı’nın 

ilan edildiği günden Vilayet Nizamnamesi’nin yürürlüğe girdiği 1864 yılına kadar, Osmanlı Devleti’nin taşra örgütlenmesi eyalet, 
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sancak (liva) ve kazadan oluşmaktadır. Bu yapıda eyaletlerin başında vali, herhangi bir eyalete bağlı olmayan liva (sancak) başında 

mutasarrıf, eyalete bağlı livaların (sancak) başında mirmiran ya da kaymakam, kazaların başında ise müdür ya da mütesellimler 

bulunmaktadır. Tanzimat’ın ilk yıllarında devlet yönetimi taşra örgütlenmesinde 35 eyalet, 142 sancak ve 1320 kazadan 

oluşmaktadır. 1864 Nizamnamesi ile eyaletler vilayetlere dönüştürülmüş ve vilayetler için son derece geniş bir çevre 

belirlenmiştir. Osmanlı idare yapısının bu yeni genel görünümü karşısında, yabancı gözlemciler, Osmanlı vilayeti için eyalet 

anlamında “province”, buna karşılık liva (sancak) için de “département” sözcüğünü tercih etmişlerdir (Nalbant, 2012: 141-142). 

Bu nedenle sancak, Osmanlı Devleti’nin ilk ve temel yönetim birimi olmuştur diyebiliriz. 

1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ve 1871 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi ile Osmanlı taşra yönetiminde Fransız 

“départemente” sistemi benimsenmiştir. 1871 tarihli Nizamname, 15 Mart 1913 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanun-u 

Muvakkatı adlı yasaya kadar yürürlükte kaldı. Yasa’nın birinci kısmı il genel yönetimine ilişkin düzenlemeler içermekteydi, ikinci 

kısmı ise 1987 tarihli ve 3360 sayılı İl Özel İdaresi Yasası yürürlüğe girinceye kadar il’in yerel yönetim birimi olarak organik 

kanunu olma özelliğini korumuştur. 

1913 tarihli Yasa, il’e tüzel kişilik tanıdı ve vilayeti mahalli idare birimi olarak gelir kaynaklarıyla donattı. Böylece il ölçeğinde 

genel ve yerel yönetim teşkilatlanması sağlanmış oldu (Eryılmaz, 1997: 53; Nadaroğlu, 2001: 182). 

Ulusal kurtuluş savaşının devam ettiği olağanüstü koşullarda I. TBMM tarafından kabul edilmiş olan 1921 Anayasası (Teşkilat-ı 

Esasiye Kanunu), Cumhuriyet dönemi taşra yönetim tarihinin başlangıcı olarak belirtebiliriz. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun 

maddelerinin yarısından fazlası taşra yönetimine ilişkindir. Bu Anayasanın getirdiği sisteme göre livalar kaldırılarak, vilayet, kaza 

ve nahiye adlarıyla üçlü bir taşra yönetimi oluşturulmuştur.   Merkezin taşra örgütlenmesi ise Anayasa’nın 10. maddesiyle 

düzenlenmiştir. Buna göre Türkiye coğrafi durum ve iktisadi ilişkiler bakımından vilayetlere, vilayetler kazalara, kazalar da 

nahiyelere ayrılmaktadır. Vilayetler valiler, kazalar kaymakamlar, nahiyeler ise nahiye müdürleri tarafından idare olunur. 

1921 Anayasası 24 maddelik metninin 14 maddesini yerel yönetimlere ayırması ve yönetim yapısının temelini yerel yönetimlere 

dayandırmasıyla Türkiye Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar yapılan anayasalar arasında hem nitelik hem nicelik olarak yerel 

yönetimlere en fazla yer veren anayasa olma özelliğini korumaktadır. Merkeziyetçiliğin istisna, yerinden yönetimin asıl olduğu 

bu sistemde, organları seçimle belirlenmiş yerel yönetimlerin icrai karar alma yetkisini ve yerel özerkliği öngörmesiyle Teşkilat-ı 

Esasiye Kanunu, bir “yerel katılım ve yerel demokrasi belgesi” niteliğindedir (Tanör, 1998: 263). 

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde bugün olduğu gibi Bakanlıklardan oluşan merkezi idare, taşrada sıkı bir merkezci anlayış içinde 

il esasına göre örgütlenmiştir. Bu yönetim yapısı 1949 tarihli ve 5442 sayılı, günümüzde de halen yürürlükte bulunan İl İdaresi 

Kanunu ile hukuki dayanağını ve ifadesini bulmuştur. 

 

3.Mülki Yapılanmada Ölçek Sorunu 

Türkiye’de il ve ilçe hukuki yapısını kazanmanın temel yasal dayanağı 82 Anayasasının 126’ncı maddesinde şu şekilde ortaya 

konulmuştur: “Türkiye, merkezî idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin 

gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır.” 5442 sayılı il idaresi kanunun 1’nci maddesi de “Türkiye, 

merkezi idare kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, iktisadi şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere; iller 

ilçelere ve ilçeler de bucaklara bölünmüştür.” demek suretiyle anayasa ile uyum göstermektedir.  Bu cümleden olarak Türkiye’de 

il ve ilçe olmak için üç temel kritere bakıldığı idda edilebilir. Bu kriterler veya ölçütler sırasıyla coğrafya durumu, ekonomik 

şartları ve kamu hizmetlerinin gerekleridir.  Buna karşın Türk yönetim tarihine bakıldığında il ve ilçe oluşturulurken yönetsel 

etkinlik ilkesinin göz ardı edildiği faklı durumlar da ortaya çıkabilmektedir.  

Örneğin 2 Mayıs 1954 genel seçimlerinde Demokrat Partiye oy vermeyen Kırşehir ilinin cezalandırılarak ilçe yapılması, 

Adıyaman’ın oylarını CHP'ye veren Malatya'dan koparılıp il yapılması il ve ilçe oluşum sürecinde siyasi saiklerin baskın olduğunu 

doğrulamaktadır.    

1950’lerde 497 olan ilçe sayısı, 1965 yılında 575’e ulaşmıştır.  Bu ilçelerin kurulma süreci yönetsel etkinlik ilkesinin göz ardı 

edilerek siyasal popülizmin bir aracı haline dönüştüğünü göstermektedir.  Türkiye’de ilçelerin alansal durumuna baktığımızda 

500 km²’ye kadar olan ilçe sayısının 384, yüzölçümü 500-1500 km² arasında olan ilçe sayısının 406 ve 1500 km²’nin üzerinde 

yüzölçümü olan ilçe sayısının 102 olduğunu görüyoruz. Bu durumda ilçelerin % 43’ü 500 km²’nin altında yüzölçüme sahip olan 

ve optimal alansal büyüklüğe sahip olmayan ilçeler olduğunu ifade edebiliriz. Türkiye’de il ve ilçelerin alansal ve nüfus 

durumlarının birbirinden çok farklı olması hizmet sunumunda optimal ölçek problemini ortaya çıkarmaktadır. 

İlçe kurulmasına ilişkin, Anayasa’da ve ilgili Yasa’da ortaya konan nesnel kriterlere rağmen, Türkiye’nin özellikle 1950’lerden 

sonra yaşadığı çok partili dönem ve siyasal demokratikleşme sürecinde ilçe kurulması kararları siyasal popülizmin etkisinde 

kalmıştır. Coğrafya durumu, ekonomik şartlar ve kamu hizmetlerinin gerekleri gibi nesnel koşullar dikkate alınmaksızın, kurulan 

ilçeler, siyasi kaygı ve gerekçelerin sonucunda ortaya çıkmıştır. 1925 yılında il sayısı 74 ilçe sayısı 315 iken 1953 yılı itibariyle il 

sayısı 64'e düşerken 1950 yılında ilçe sayısı 434'e çıkmıştır. Bu tarihten itibaren il sayısında da artış olmuş ve 1996 yılında il sayısı 

80'e ilçe sayısı 849'a yükselmiştir (Yalçındağ, 1997: 15).   
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4.Karaman’ın İl Olma Süreci 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan Bakanlar Kurulunca 8.3.1989 tarihinde kararlaştırılan Türkiye Büyük Millet Meclisine 13.03.1989 

tarihinde Başbakan Turgut Özal imzalı gönderilen “4 İl ve 4 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı”nın yasalaşmasıyla 

Karaman İl olmuştur. 

Tasarının genel gerekçesi yaklaşık bir sayfadır. Gerekçede 1961 Anayasasında mevcut olan, 1982 Anayasasının 126 ncı 

maddesinde de aynen yer alan hükme yer verilmiştir. Bilindiği gibi bu hüküm şöyledir: “Türkiye, merkezî idare kuruluşu 

bakımından coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere, iller de diğer kademeli 

bölümlere ayrılmıştır.” 

Gerekçede “Bilindiği gibi, kamu hizmetlerinin ülke düzeyinde verimli ve etkili bir şekilde yürütülebilmesi, ülkemizin 
coğrafî yapısındaki özelliklerin değerlendirilmesi kadar sosyokültürel ve sosyo - ekonomik dengelerde görülen 
değişikliklerin de zaman içinde iyi bir şekilde izlenmesini gerektirmektedir.” denilmek suretiyle Karaman’ın il olmasında 

ülkenin sosyo-ekonomik yönden değiştiği hakikatini ve bu değişimin izlenmesi gerekliği üzerinde durulmuştur.  

Dahası gerekçede “Öte yandan, son yıllarda merkezî idarede gerçekleştirilen reformlar neticesinde ulaşılan modern 
yönetim anlayışının taşra teşkilatına da yansıtılması zorunludur. Taşra teşkilatının, merkezi idarenin önemli bir icra 
birimi olduğu yönetim biliminin temel ilkelerinden birisidir.” denilerek taşra teşkilatının devlet yapılanmasında önemli bir 

yönetsel birim olduğu hatırlatılmış ve merkezi idarede yapılagelen reformların taşra ölçeğine de yansıması gerekliliği üzerinde 

durulmuştur. 

Gerekçede son olarak ülkedeki mekansal gelişmişlik farkına dikkat çekilmiş ve bu farkın yeni cazibe merkezlerinin kurulmasıyla 

azaltılacağı hükmüne şu şekilde ulaşılmıştır: “Ayrıca, zayıf ve gelişme imkânları kıt olan mekânların sayısal fazlalığının, 
ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etkilerde bulunduğu ve kırsal kesimde yaşayan nüfusun belli bir miktarda da olsa 
büyükşehirlere doğru kaymasına sebep olduğu da düşünülürse, ülke genelinde idarî açıdan da olsa yeni cazibe 
merkezleri oluşturulması faydalı görülmektedir.” 

Gerekçe bu üç temel argüman üzerine inşa olmuş ve neticesinde şu sonuca varılmıştır: “Bu görüşler doğrultusunda, mülkî 
idare taksimatının değişen şartlara uygun hale getirilmesi kaçınılmaz kabul edilmektedir. 5442 sayılı İl İdaresi 
Kanunu’nun 2 nci maddesi ile getirilen illerin ve ilçelerin kanunla kurulacağı hükmü göz önünde bulundurularak, 
sosyo-ekonomik ve kültürel yönlerden gelişmiş ve bulundukları bölgenin cazibe merkezi özelliğini kazanmış ilçelerin 
il, bazı kasabaların da ilçe statüsüne kavuşturulması amacıyla bu Kanun Tasarısı hazırlanmıştır.” 

Tasarının madde gerekçelerine bakıldığında; Karaman’nın il olma gerekçesi şu şekilde ortaya konulmuştur: “Konya İline bağlı 
Karaman İlçesi ekonomik ve turistik yönden önem arzeden tarihî geçmişi ile özel bir yeri olan bir yerleşim 
merkezidir. Bu özellikleri ile çevresinin cazibe merkezi haline gelmiş olup, gün geçtikçe gelişmektedir. Konya İlinin 
çok geniş bir alana sahip olması, özellikle bölgedeki coğrafî yapıdan doğan güçlükler kamu hizmetlerinin 
götürülmesinde zaman kaybına sebep olduğu gibi, maliyeti de artırmaktadır. Karaman İlçesinin il haline 
getirilmesiyle; Konya İlinin yükü hafifleyecek, kamu hizmetleri daha etkin ve verimli yapılabilecek, Ermenek 
İlçesinin İline uzak oluşundan doğan dezavantajları ortadan kalkacak, bölgenin her yönüyle gelişmesi ve mevcut 
potansiyelin daha iyi değerlendirilmesi sağlanacaktır.” 

TBMM’de yapılan görüşmelere bakıldığında Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşan Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk il 

olmayı bekleyen diğer ilçelerin de il olması yönünde fikir sunmuş ve Karaman ilinin il olmasını desteklemiştir: 

“Sayın Başkan, sayın üyeler; söz konusu 4 İl ve 4 İlçe Kurulması Hakkındaki Kanun Tasarısı üzerinde Doğru Yol Partisi adına söz almış 

bulunuyorum. Doğru Yol Partisi olarak, Bayburt'un, Karaman'ın, Yeşilkırıkkale'nin ve Aksaray'ın il olmasını olumlu buluyor ve destekliyoruz. 

Umuyoruz ki, bu tür tabiî hakların verilmesini ANAP çevreleri ileride siyasî bir şantaj olarak kullanmaya kalkmaz. Sayın Başkan, sayın üyeler; 

keşke, Hükümet, şu anda il olmayı bekleyen bütün büyük ilçelerimizin kanun tasaralırının hepsini birden getirseydi de bunları destekleseydik. 

Hükümet, ''Bakın biz 4 ilçeyi il yaptık, sizleri de il yapacağız" diye ileride, bu 4 ilçenin dışındaki ilçeleri sürekli teyakkuz halinde bekletmesin. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; il olmayı bekleyen diğer büyük ilçelerimiz, önce vali bekliyorlar; vali gelsin, vilayetlik hakları verilsin, ödenekleri zaman 

içinde gelir düşüncesindeler. Doğru Yol Partisi olarak, şimdiden Aksaray'ın, Bayburt'un, Karaman'm ve Yeşilkırıkkale'nin vilayet olmasını 

kutluyoruz. Diğer büyük ilçelerimizin vilayet olmasıyla ilgili getirilecek kanun tasarılarını da DYP olarak destekleyeceğimizi beyan ediyoruz.” 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına İzmir Milletvekili Turan Bayazıt Karaman’ın il olmasını destekler fikirlerini şu şekilde 

sunmuştur: “Toplumun geçirdiği ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerin idarî yapılanmada da değişiklik yaratacağı doğaldır. Bunu doğal 

karşılamak gerekir ve bu değişikliğin, en ilkel olan düzeyden, en alt olan düzeyden üst düzeye doğru yürümesi; yani, kasabaların ilçe, ilçelerin il 

haline getirilmesi arzulanan bir gelişmedir. Bu esastan, bu ana fikirden hareket ederek, biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu, bu tasarıyla 

kurulan illerin ve ilçelerin yanında olduğumuzu vurguluyoruz ve hayırlı olmasını diliyoruz. (SHP sıralarından alkışlar)” 

Bununla birlikte Turan Bayazıt ilçe kuruluş süreçlerinde siyasi saiklerin baskın olduğunu şu şekilde belirtmiştir: “Biliyorsunuz, geçen 

dönem 103 ilçe kuruldu. Bu 103 ilçenin kuruluşunda, politik yaklaşımın hâkim olduğu, bu kürsüden, zamanın içişleri Bakanı tarafından defaatle 

vurgulandı ve bunu teyit eden bir uygulama da oldu. Uzun süre, bu ilçelere kaymakam gönderilemedi ve hatta hatta, 26 Mart yerel yönetim 

devriminden önce, 26 Mart mahalli idare seçimleri için Burdur'da çalışırken, uğradığımız Karamanlı ilçesinde adliye teşkilatı kurulmamıştı. işte bu 
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uygulamalar, iktidarın il ve ilçe kuruluşlarında siyasi amaca ağırlık verdiğini teyit eden ve iktidarın bu konudaki siyasî sabıkasını tarihe geçiren 

uygulamalardır.” 

İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu bu çalışmaların DPT’nin yerleşim yerlerinin kademelendirilmesi çalışmasına dayandığını bir 

anlamda bilimsel kriterler göz önüne alındığını şu şekilde idda etmiştir: 

“Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu kanun tasarısı hazırlanırken, Bakanlığımda, uzun ve detaylı bir çalışma yapılmıştır. Çalışmamızda, 

büyükşehir sınırları dahilindeki ilçeler, 1987 yılında kurulan ilçeler dışındaki bütün ilçeler, ciddî ve titiz bir incelemeye tabi tutulmuştur. Bu 

incelemenin ilk safhasında, nüfusları 15 binin altında kalan ilçeler ve Devlet Planlama Teşkilatının 1982 tarihli "Türkiye'de Yerleşme 

Merkezlerinin Kademelendirilmesi" araştırmasında "alt kademe" kabul edilen küçük ilçeler dışında kalan 174 ilçe ele alınmıştır. Bilahara, bu 174 

ilçe merkez nüfus, toplam nüfus, köy ve belediye sayısı, şehirleşme, ticaret, sağlık, sanayi, eğitim kuruluştan ve yatırımcı kuruluşlar yönünden 

puanlanarak, 73 ilçeye indirilmiştir. Daha sonra, bu 73 ilçe, merkezîlik, mesafe ve gelişmişlik durumları, ayrılacakları illere olan ekonomik etkileri 

yönünden bir kere daha incelenmiş ve bunun sonunda, 39 ilçenin il olabileceği kanaatine varılmıştır. Görüldüğü gibi, il olacak ilçelerin seçimi sırasında 

gerçek verilere dayanılarak, Anayasamızda ve İl İdaresi Kanununda öngörülen coğrafî durum, ekonomik şartlar ve kamu hizmetlerinin gerekleri 

açısından bilimsel bir çalışma yapılmıştır. Ayrıca, il olacak ilçelere bağlanabilecek birimlerin tespitinde de, bu birimlerin halen bağlı oldukları illere 

ve il olacak ilçelere olan ulaşım ve coğrafî durumlarıyla, ekonomik ilişkileri gibi kriterlerden de hareket edilmiştir.” 

İçişleri Bakanının bu konuşmasında Karaman İlinin il olma gerekçelerinden biri Konya İlinin yükünün azaltılması olarak 

sunulmuştur: “Sayın Başkan, sayın üyeler; işte bu çalışmalar sonucunda, il olabileceği belirlenen 39 ilçe içerisinden, özet olarak, Kırıkkale ve 

Aksaray ilk sıralarda yer aldıkları için; Karaman, Konya'nın coğrafî yapısı da göz önüne alınarak, bu ilin yükünü hafifletmek için; Bayburt, 

bölgenin gelişmesinde önemli bir merkez olabileceği için seçilmiş ve hazırlanan tasarı, ilgili komisyonlardan geçerek, değerli komisyon üyelerinin 

katkılarıyla huzurlarınıza getirilmiştir.” 

Bu görüşmeler yapılırken Konya Milletvekili Ömer Şeker Akşehir ilçesinin de il olmasını gerektiğini şu şekilde ifade etmiştir: 

“Şimdi gene kendi ifadelerince Sayın Özal Hükümetine sormak gerekir, Akşehir'in il olması ne zaman gerçekleşecektir? Bu konuda, Sayın özal 

Hükümetinin, Akşehir'in il olması hakkındaki düşünce ve kararı Akşehirlileri ve bölgeyi seyindirecektir. Elbette ki o zaman da, bölge halkının 

kanaatlerinin de Özal Hükümetleri doğrultusunda olacağını da bu vesileyle belirtmek isterim. Değerli milletvekilleri, Türkiye'de bir idarî taksimat 

yapılmak isteniyorsa ve bu da gerekliyse, il olması düşünülen yerlerin coğrafî ve idarî taksimatı en müsait olan ilçelerinin bir sıraya konması ve hele 

hele bir siyasî mesele halinden çıkarılması, vatandaşlarımıza her hizmetin karşılığında bir oy almak gibi yanlış bir yola gidilmemelidir.” 

SHP Ankara Milletvekili İbrahim Tez ilçelerin il olmasında bilimsel nesnel kriterlerin uygulanıp uygulanmadığına şu şekilde 

dikkat çekmiştir: “Bu yapı ve bu düşünceler içerisinde, anayasalar, yasalar, ülkemizde, yönetim düzenlemelerini, coğrafya durumlanna, ekonomik 

koşullara ve kamu iş görülerinin gereklerine göre belirlemesini öngörmüştür, bu şekilde yasalarımıza geçmiştir. Bu yeni düzenlemeyle, 4 ilçemizin il 

olması, 5 bucağımızın ilçe olması konusundaki genel düzenleme sonucunda, coğrafya durumu açısından, özellikle akarsu havzalan, engebe durumlan, 

iklim koşulları, ulaşım olanakları, yeraltı - yerüstü kaynakları, fiziksel özellikleri incelenmiş midir? Bu durum göz önünde bulundurulmuş mudur? 

Ekonomik koşullar açısından, yerel doğal kaynaklar açısından, tarımsal, endüstriyel üretim açısından, katma değerlerin büyüklüğü ekonomik 

etkinlik durumu, işyerlerinin ve finans kurumlarının sayısı göz önünde bulundurulmuş mudur? Ekonomik toplumsal göstergelere göre, toplumsal 

iller, ilçeler düzeyinde araştırmalar yapılmış mıdır? Devlet Planlama Teşkilatınca, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde başlatılmış olan 

İmar İskân Bakanlığı bölge planlama çalışmalarından etkilenilmiş midir? Devlet Planlamanın Kalkınmada Öncelikli Yöreler birimince yapılan, 

ülkemizdeki yerleşmeleri içeren araştırmalardan esinlenilmiş midir? Ülkemizin yerleşme dokusuyla ilgili çalışmalardan faydalanılmış mıdır? İl ve 

ilçe sayılarının artırılması, açık-seçik, İktidar politikasında yer almakla birlikte, bunun hangi amaçlar doğrultusunda, hangi ilkelere, hangi 

önceliklere göre nasıl yapılacağı, ne gibi sonuçlar doğurması beklediği konusunda bir açıklık yoktur.” 

İbrahim Tez görüşlerine şu şekilde devam etmiştir: “İlçe sayısının artırılması, iktidarın 103 ilçeye ilişkin tutumu değerlendirildiğinde, ilçelerin 

bucaklaştırtlmasından başka bir şey değildir. Aynı düşünceyle il sayısının artırılması, illerin ilçeleştirilmesi demektir. İlçeler tek tek ele alınamaz; 

ilçeleri tek tek ele almak sakıncalıdır, yanlıştır. Bilimsel incelemelerden geçirmeden, bilimsel inceleme verilerinden hareket etmeden, bu sakıncanın 

ileride Türkiye'nin yönetsel durumuna büyük yanlışlar getireceği inancı bende tamdır.” 

İbrahim Tez il olabilecek kapasitede ilçelerin ismini şu şekilde ortaya koymuştur: “Ülkemizde, 4 ilçe, 4 il değil, bunların dışında ilçeler, 

bucaklar da vardır. 39 ilçe, il olacak durumdadır; niye bunlardan yalnız 4'ü alınmıştır? Niye yalnız 4' ünü il yapıyoruz? Tümü ele alınmalıdır. 

Nüfusça, alanca, köy sayısı açısından, büyüklük, yakınlık, ekonomik, yönetsel, kültürel, ticarî işlevleri bakımından, bunları içeren işte 39 ilçemiz; 

bunların da en az bu 4 ilçemiz kadar il olmaya hakkı vardır, bunlar da il olma özelliğine sahiptirler. Bu il olacak ilçelerimizin il olmasına karşı 

değiliz; ama, 39 ilçemizi bir sıraya koyduğumuz zaman, Bandırma, Batman, Karabük, Nazilli, Akşehir, Tatvan, Merzifon, Osmaniye, Kozan, 

Düzce, İskenderun, Polatlı, Edremit, Ceyhan, Kilis, Ergani, Akhisar, Salihli, Bafra, Bergama, Ödemiş, "Yalova, İnegöl, Siverek, Alaşehir, 

Turgutlu, Silifke, Konya-Ereğili, Çorlu, Zonguldak-Ereğli, Muğla-Fethiye, Nizip, Turhal, Dörtyol, Beyşehir, Tarsus, Cihanbeyli, Konya-Aksaray, 

Gebze; bunlar da en az il olacak bu 4 ilçe kadar il olma önceliğinin içindedir, bölge katsayısına göre, bu ilçelerin kat kat üstündedir.” 

SHP Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı Karaman il merkezi ile Ermenek ilçesi arasındaki ulaşım zorluğuna şu şekilde dikkat 

çekmiştir: 

“Türkiye haritasına bakınız, Karaman İlinize Ermenek İlçesi bağlanıyor. Bu şekliyle Ermenek bağlandığında, Karaman İlinin Ermenek İlçesinde 

oturanlar il merkezine gidebilmek için bir başka ilin içinden geçmek zorunda kalacaklar, Mut üzerinden giderlerse İçel'e, diğer taraftan giderlerse 

Konya'ya...” 
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ANAP milletvekili Ali Pınarbaşı ise Karaman’ın il olmasını şu gerekçelere dayandırmıştır: “Karaman tarihi bir ilçemizdir, ekonomik 

durumu, coğrafi konumu, tarih ve turistik yapısı ile, il olmaya layık ilçelerin başında gelmektedir. Karaman, 40 yıldır il olmayı beklemektedir. Bu 

konuda son aşamaya gelinmiş olmasında emeği geçen, başta Başbakanımız Sayın Turgut Özal'a, kabine üyelerine, İçişleri, Plan ve Bütçe Komisyonu 

üyelerine ve siz sayın üyelere, bu hususta emeği geçen herkese şükranlarımı arz etmek istiyorum.” 

 

5.Sonuç ve Tartışma 

İstanbul’un Üsküdar İlçesinin nüfusu yaklaşık 530 bin iken Bayburt İlinin nüfusu ise yaklaşık 82 bindir. Buna benzer biçimde 

alan bakımından da birbirinden çok farklı ilçeler bulunmaktadır. Yüzölçümü en fazla 500 km2 olan 384 kadar ilçe de bulunmakta; 

bu alanın 3 katı büyüklüğünde yaklaşık 102 kadar ilçe de bulunmaktadır. Her ne kadar il ve ilçe olma süreci gerek anayasada 

gerekse il idaresi kanununda nesnel kriterlere bağlanmış olsa dahi fiili durumda bu ölçütlere uyulmadığı bilinmektedir.  

Öncelikle şunu ifade etmeliyiz ki; 1980’li yıllarda DPT’nin yerleşim yerlerinin kademelendirilmesi çalışması günümüz 

teknolojisinin yardımıyla güncellenmelidir. İl ve ilçeler arasında sosyo-ekonomik ilişkiler ağı ortaya konulmalıdır. İl ve ilçe yapım 

sürecinde bölgesel kalkınmanın ve bölge planlarının da dikkate alınması gerekmektedir.  

İl ve ilçe yapım süreci sadece masa başı ekonometrik analizlerle sosyo-ekonomik verilerle yapılacak bir iş olarak düşünülmemeli, 

yereldeki aktörlerin de katılımı sağlanmalıdır (köylü, çiftçi, esnaf, yerel akil insanlar vs.). Bu çalışmalara tarih, sanat tarihi, 

sosyoloji, mahalli yerel tarihçiler gibi sosyal bilimcilerin de iştirak edilmesine özen gösterilmelidir.  

Mülki idareye ait bölge sistematiğinin coğrafî koşullara uyumlu hale getirilmesi ve ülke arazisinde en uygun idari bölünüşün elde 

edilebilmesi için saha araştırmaları yapılması elde edilen bilgilerin coğrafi bilgi sistemleri teknikleriyle haritalanması ve  

raporlandırılması zaruridir.  

 Sonuç olarak; “Türkiye’de idari alanların belirlenmesi” meselesinin daha etraflıca ele alınması ve daha somut ölçütler 

belirlenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte belirlenen ölçüt ve kıstaslar “Köy Kanunu”, “Belediye Kanunu, “İl İdaresi 

Kanunu” ve Anayasal çerçevede yeniden düzenlenmelidir. 
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TÜRKİYE’DE DAVRANIŞ BAĞIMLILIĞI VE TÜRLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Mehmet BİLGE1 

 

Özet 

Bağımlılık kavramı geçmişten günümüze insanlığın sürekli olarak içinde bulunduğu bir toplum sorunudur. Bağımlılık denilince 

akıllara ilk olarak madde bağımlılığı gelse de özellikle 2000’li yıllardan sonra tüm Dünya’da artarak devam eden davranış 

bağımlılığı da bağımlılık kavramı içerisinde yer almaktadır. Davranış bağımlılığı bakıldığında kişinin bir davranışı belirli 

periyotlarla gerçekleştirmesi, bu davranışı gerçekleştiremediği durumda kişide huzursuz ruh hali ile agresif tavırların ortaya 

çıkarak, eğitim, iş, aile ve sosyal yaşamda bozulmaların görüldüğü bir bağımlılık türüdür. Kumar, internet, alışveriş, cinsel…vb. 

birçok etkinlik bu bağımlılık türüne dahildir. Tanımdan da yola çıkacak olunursa insan üzerinde bıraktığı etkiler itibari ile madde 

bağımlılığı ile çok benzeşmekte, fakat bağımlılık düzeyi ilerdiğinde olumsuz etkileri daha geç farkedilmektedir. Bu noktada 

ülkemizde de davranış bağımlılığı üzerine daha yeni koruyucu önleyici çalışmalar başlatılması, bu bağımlılıkla mücadelede ne 

kadar geç kalındığının bir göstergesidir. Çalışmanın amacı davanış bağımlılığı ve türlerini ortaya koyarak, Türkiye’de yapılan ve 

yapılması gereken müdahaleleri irdelemektir. 

Anahtar Kelimeler : Davranış, Bağımlılık, Bozukluk. 

Jel Kodları  : I1. 

 

1. Giriş  

Bağimlilik olgusu herhangi bir nesne yada eylem üzerine gerçekleşebilen bir olgudur. dolayisiyla insanlik tarihi boyunca var olan 

bir durum olduğundan söz edilebilir. Davraniş bağimliliği yapisi itibari ile teknolojik gelişmeler ile doğru orantili olarak 

gelişmektedir. Bakildiğinda bu bağimlilik türünün en yaygin örneği gündelik yaşamimizin bir parçasi haline gelen ve her insanin 

kolaylikla ulaşabildiği internet ve onun yanliş kullanimi sonucunda oluşan internet bağimliliğidir. İnternet bağimliliği beraberinde 

cinsel, yeme, kumar gibi diğer  birçok davraniş bağimliliğini da tetiklemektedir. Bahsedilen bu sebeplerden ötürü davraniş 

bağimliliği literatüre geç girmiş ve bu konu hakkinda yapilan koruyucu önleyici çalişmalar eksik kalmiştir. Çalişmamizda davraniş 

bağimliliği ve türleri hakkinda genel bir çerçeve çizilerek, Türkiye’de bu bağimlilik üzerine yapilan çalişmalara değinilecektir. 

2. Davranış Bağımlılığı 

Bağımlılık, anlık, kısa süreli haz almak, mutlu olmak için, zihinsel, fiziksel ve ruhsal açıdan zarar görme pahasına gerçekleştirilen 

bir durumdur. Bağımlılık kavramı denilince ilk olarak akıllara alkol yada uyuşturucu bağımlılığı gelmektedir. Fakat bu algının 

aksine sadece madde değil, kumar, alışveriş internet yada cinsel bağımlılıkların da olduğu son yıllarda yapılan çalışmalarla ortaya 

konmuştur (Cavendish Square, 2012, s.12).  

Bağımlılık denilince akıllara sadece madde bağımlılığının gelmesinin en önemli nedenlerinden birisi davranış bağımlılığı başlığı 

altında değerlendirilen bağımlılık türlerinin  toplum nezdinde bağımlılıktan ziyade problemli kullanım olarak görülmesidir. Bir 

madde yada davranışın bağımlılığı ile problemli kullanımı benzerlik gösterse de temelde farklı iki kavramdır. Problemli kullanım 

kişinin kullanması gereken miktarın yada gerçekleştirmesi gereken eylemin dışına çıkarak zararlı etkilerinin belirginleşmesi 

durumudur. Kişi zararlarının farkında olmasına rağmen devam eder fakat bu durum düzenli olarak gerçekleşmez. Fakat 

bağımlılıkta bu durum madde kullanımı yada davranışın düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve giderek artmasıdır (Eager ve 

Rauterberg, 1996). 

Bağımlılık yapıcı davranışlar kavramsal olarak bilinmese dahi olumsuz etkileri itibari ile dünya genelinde bilinen bir durumdur. 

Her ne kadar davranış bağımlılıkları daha yeni yeni bilimsel araştırmalara konu olmuş olsa da aslında bu bağımlılık türünün tarihi 

çok eskilere dayanmaktadır. Birçok dinlerin kutsal kitaplarında kumar ve doğurduğu olumsuz sonuçlar belirtilmektedir. Mısır, 

Roma ve Çin kaynaklarında 3500 bc'ye kadar uzanan mağaralarda zarlar bulunmuştur. Aynı şekilde cinsel bağımlılık ve 

kleptomanya diğer adıyla çalma bozukluğunun tarihi de çok eskilere dayanmaktadır. Kleptomanya terimi ilk olarak 1816 yılında 

Paris’te genç ve varlıklı kadınlarda görülerek gazetelerde kullanıldı. Cinsel davranış bozukluğu 1700'lerin sonlarına doğru 

nimfomani (kadınlar için) ve satirizm (erkekler için) şeklinde ortaya çıkmıştır. Yine alışveriş bağımlılığı da 19.yy.'da Amerika’da 

oniomaina şeklinde tanımlanmıştır (Chamberlain ve Grant, 2019, s. 401). Fakat davranış bağımlılığı DSM-5’te kumar 

bağımlılığının bilimsel olarak ortaya koyulması ile resmiyet kazandığı söylenebilir. Resmi mekanizmaların gün geçtikçe tehdit 

olarak kabul ettiği bu bağımlılık türü madde bağımlılığına göre daha kolay yaygınlık kazanabilmektedir. Bu noktada erken önlem 

alınmaz ise ilerleyen yıllarda bu bağımlılıkla mücadelenin daha zorlu geçeceği söylenebilir (Grzegorzewska, 2017, s.206). 

Geçmiş dönem bağımlılık tedavilerinde genellikle psikoaktif ilaçlar ile tedavinin mümkün olacağı düşünülürdü. Fakat bilim 

adamları ve klinisyenler temelde bağımlılığın beyindeki ödül mekanizması ile geliştiğini ve daha derinlere inerek ilaçsız da 

 
1 Arş. Gör., Kurum adı, telefon, e-posta (Yazışma yapılacak yazar) –Times New Roman 10 punto-tek satır aralık-iki yana yaslı 
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bağımlılığın tedavi edilebileceği konusunda sonuçlar elde etmiştir (Shaffer ve Shaffer, 2016, s. 136). Yapılan araştırmalara göre 

bağımlılıktan kurtulmak için beynin yoksun kalması gerekmektedir. Fakat davranış bağımlılıklarının en büyük dezavantajı 

birçoğunun gündelik yaşamımızda rutin kullanılması sebebi ile kişiler bu eylemlerden uzak kalamamaktadır. Bazı davranış 

bağımlılıkları toplum tarafından sınırlandırılamamakta, hatta üreticiler tarafından teşvik edilmektedir. Yapılan araştırmalarda 

devlet eliyle sınırlandırılan yada yasaklanan maddelerin kullanım oranları azalırken, daha herhangi bir sınırlandırma olmayan, 

medya yoluyla gösterilen maddelerin kullanım oranları daha fazla olduğu görülmüştür (Sinclair, Lochner ve Stein, 2016, s. 44). 

Örneğin internet teknolojinin de gelişmesi ile gündelik  yaşamımızın bir parçası haline geldi. İnternet bağımlısı bireyler iç in bu 

durum tekrar nüksetmesine sebep olabilir. Dolayısıyla ilaçla tedavi edilemeyen davranış bağımlılıklarında birden bu davranışı 

kesmek neredeyse imkansızdır. Bu noktada bağımlılığı tetikleyen diğer unsurlara odaklanmalı, bu davranışı olumlu yönde 

değiştirmeye çalışılmalıdır (Wieland, 2015, s. 14). 

2.1. Davranış Bağımlılığı Türleri 

İnternet Bağımlılığı: Teknolojinin hayatımızı girmesi ile birlikte günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelen internet çeşitli 

bilgiye erişmek, boş vakitleri değerlendirmek adına önemli bir araçtır. Ancak internetin birçok yararlı işlevlerinin yanında zarar 

etkilerinin de, bağımlılık yapıcı bir etkiye sahip olduğu yapılan çalışmalarla ortaya koyulmuştur (Balcı ve Gülnar, 2009, s. 4). 

Bakıldığında internet bağımlılığı, düzenli olarak internette çevrimiçi olunup bu süre zarfında geçen vaktin farkına varılamayan, 

internete erişilmediğinde kişide sinir, huzursuzluk gibi davranışların ortaya çıktığı, günlük sorumlulukların yerine getirilemediği 

bunun sonucunda sosyal, iş ve aile hayatında bozulmaların meydana geldiği bir bağımlılık türüdür (Alyanak, 2016, s. 20). 

İnternet bağımlılığı diğer bağımlılık türlerine göre daha tehlikeli bir yapıdadır. Bu bağımlılık türünde kişiler sosyal, fiziksel ve 

psikolojik açıdan zarar görerek ikili ilişkilerini zedelemektedir. Bağımlı bireyler internette daha fazla zaman geçirebilmek adına 

uyarıcı bir takım ilaçlar ve içecekler kullanarak süreç içerisinde diğer bağımlılıklara davetiye çıkarmaktadır. Ayrıca internet 

bağımlılığı kumar, cinsel, alışveriş gibi bağımlılık türlerini de kapsamaktadır (Söyler ve Kaptanoğlu, 2018, s.37). 

Kumar Bağımlılığı: Psikiyatrik araştırmalar davranışsal bağımlılık kavramını kabul etmiş, kumar gibi eylemlerin dış kaynaklarca 

uyarılması sonucunda bir bağımlılık olarak kabul edilmiştir (Clark ve Oldfield, 2013, s.655). Yapılan araştırmalara bakıldığında 

davranışsal bağımlılığın bir alt boyutu olarak kumar bağımlılığı ile madde bağımlılığı arasında birçok benzer semptomlar 

bulunmaktadır. Fakat benzerlikler ile birlikte farklılıklar da bulunmaktadır.  Bu noktada iki bağımlılık türü bağımlılık kavramının 

farklı yönlerini yansıttığı söylenebilir (Çakmak ve Tamam, 2018, s.89). Kumar bağımlılığı bakıldığında diğer tüm davranışsal 

bağımlılıklarda olduğu gibi bir süreç gerektiren bağımlılıktır. Kişinin para kazanma isteği, fiziksel koşullar, oyun sırasındaki 

fiziksel aktiviteler kişinin kumar bağımlılığını etkileyen etmelerdir. Kazanılan her kumar oyunu bir sonraki oyunu tetiklemektedir. 

Bu durum süreç içerisinde bağımlılığa dönüşmektedir (Wilcox, 2015, s.22). Kumar bağımlılığı sosyal kumarbazların aksine kumar 

davranışı üzerindeki kontrolünü kaybederek, sadece bireyi değil, yakın çevresi ve aile bireylerini de etkilemektedir (Dell, Ruzicka 

ve Palisi, 1981, s. 150). 

Yeme Bağımlılığı: Yemek yeme eyleminin bağımlılık kavramı ile yan yana gelişi 1890'lara dayansa da günümüzde daha yeni 

bilimsel çalışmalarla sabitlenmiştir. Yeme bağımlılığı, yağ, şeker ve tuz oranı yüksek, işlenmiş gıdaların aşırı tüketilmesi şeklinde 

oluşan bir davranış biçimi şeklinde tanımlanabilir (Cim ve Atlı, 2017, s.90). DSM 5'te ise Beslenme ve Yeme Bozukluğu başlığı  

altında ele alınana yeme bağımlılığı kavramı "bir ay süre ile besin değeri düşük, kalori düzeyi yüksek maddelerin tüketilmesi 

şeklindedir. Ayrıca besin değeri olmayan maddelerin tüketilmesi DSM 5'te bireyim geliimsel özellikleri ile uyumlu olmadığı 

belirtilmektedir. Madde bağımlılığıyla benzer şekilde yeme bağımlılığında da ödül sistemi durumu söz konusudur (Kafes ve ark., 

2018, s.54). 

Seks Bağımlılığı: Seks bağımlılığı yada cinsel bağımlılık kişinin zihnen sürekli cinsel konularla meşgul olması, toplum içerisinde 

bu düşüncelerin eyleme gerçilmesinin engellenmesi konusunda zorlanmalar yaşandığı, kişinin sosyal, aile, iş ve eğitim hayatına 

olumsuz etkilerinin olduğu bir bağımlılık türüdür (Phillips, 2004, s.44). Uyuşturucu, alkol, yemek yeme, kumar ve internet 

bağımlısı bireyler, benzer tüm diğer bağımlılıklarda olduğu gibi davranışlar sergilemektedir (Sunderwirth ve Milkman, 1991, 

s.421).  

Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre pornografi sektörüne harcanan para yaklaşık $7,000,000,000 'dır. Uyuşturucu, alkol ve 

kumar gibi diğer bağımlılık türlerine maruz kalan kişilerin birçoğunda cinsel bağımlılıkta bulunmaktadır. Bu durumlarla bağlantılı 

olarak Amerika'da her yıl 60.000.000 cinsel taciz mağduru ortaya çıkmaktadır (Michael ve Nicholas, 1999, s.204). 

Seks bağımlılığı toplum içerisinde yaklaşık %5-6'lık bir oranda görülmekte, seksüel davranışlarını kontrol etmekte güçlük çeken 

bu bireyler, sosyal açıdan da birçok sorun yaşamaktadır. ayrıca seks bağımlılığı beraberinde kaygı bozukluğu, alkol yada madde 

kullanımı, depresyon gibi olumsu durumları da beraberinde getirmektedir (Eroğlu ve Tamam, 2016, s.234). 

2.2. Davranış Bağımlılığı Tanı Kriterleri 

Griffiths (1996) yapmış olduğu çalışmada 6 adet bağımlılık kriteri belirlemiştir. Bu tanı kreterlerine baktığımızda;  

Belirginlik: Bağımlı olunan eylem kişinin duygu, düşünce, hareketleri üzerinde sürekli olarak etkisi olur.  Bu etki ile kişiler 

sürekli olarak bir sonraki gerçekleştirecek olduğu eylem üzerine odaklanır ve bu düzenli olarak tekrar eder. Bu durum sosyal 

çevre içerisinde diğer kişiler tarafından gözle görülür bir biçimde ortaya çıkar. 
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Duygudurum Değişimi: Bazı insanlar bağımlılığı sorunlarla başa çıkmak için bir araç olarak kullanabilir. Bağımlı olunan eylem 

kişilerde sakinleştirici yada sorunlardan uzaklaşma gibi kısa süreli hisler yaşatabilir. 

Tolerans: Bağımlılıkta en büyük sorunlardan birisi kişinin gerçekleştirdiği eylemin sonucunda aldığı hazzı bir sonraki eylemde 

yakalayamamasıdır. Bu durum kişilerin gerçekleştirdiği eylemin süresini ve miktarını arttırmasına neden olmaktadır. Her 

gerçekleştirilen eylem bir öncekinden süre ve nicelik bakımında daha fazladır. 

Yoksunluk Belirtileri: Kişi Bağımlı olduğu olduğu eylemden yoksun kaldığında yada eylemi gerçekleştirme süresi azaldığında 

huzursuzluk, agresif davranışlar gibi çeşitli yoksunluk belirtileri göstermektedir. 

Çatışma: Bağımlı bireyler bulunduğu durum sebebiyle iş, aile, eğitim ve sosyal yaşamlarda bozulmalar yaşar. Dolayısıyla özellikle 

çevresindeki kişilerle bir takım olumsuzluklar ve çatışmalar yaşayabilir. Bu durum aynı eylemi gerçekleştiren bağımlılar arasında 

da gerçekleşebilmektedir. 

Nüksetme: Bağımlı bireyler bağımlılıklarında kurtulmuş olsa bile ömür boyu bu bağımlılığın tekrar etme riski söz konusudur. 

2.3. Türkiye’de Davranış Bağımlılığı ile Mücadelede Son Durum  

Davranış bağımlılığı yapılan çalışmalarla birlikte halk sağlığı sorunu olduğu kabul edilmekle birlikte koruyucu önleyici çalışmalar 

yeterli değildir. Ülkemizde de Dünya'da olduğu gibi bu bağımlılık türüne karşı yürütülen çalışmalar yeterli değildir.  Bu yüzden 

Dünya genelinde yapılan koruyucu önleyici  yapılan çalışmalar takip edilmelidir. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'nün 

internet bağımlılığının yoğun olduğu Güneydoğu Asya'da kanıta dayalı tedavi ve önleyici programlar sunmaktadır. Bu noktada 

Dünya Sağlık Örgütü tespit taraması ve müdahale sürecini hızlandırmak için djital bir platform kurarak, bağımlı oldukları sistem 

üzerinden kurtarmayı hedeflemektedir (Palha ve Anwar, 2019, s.101).  

Yapılan bir araştırmaya göre herhangi bir bağımlılığın başka türden bağımlılıkları da tetiklediği ortaya koyulmuştur (Young, 1998, 

s.237). Bu durum davranış bağımlılıkları arasında daha sık görülebilmektedir. Örneğin internet bağımlısı bir birey internet 

üzerinden kumar oynama yada cinsel içerikli siteleri üzerinden yeni bağımlılıklar edinebilir (James ve Tunney, 2017, s.74). 

Haziran verilerine göre Türkiye’de 69,107,183 kişi aktif olarak internet kullanmaktadır (internetworldstats, 2019). Dolayısıyla 

internet bağımlılığı büyük bir tehdit olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Üsküdar Üniversitesinin Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yapmış olduğu bir araştırmaya göre çok çarpıcı sonuçlar karşımıza 

çıkmaktadır. Buna göre kumar bağımlılığı arttıkça eğitim seviyesi düşmekte, oyun bağımlılığında ise lise mezunları ön plana 

çıkmaktadır. Sosyal medya ve alışveriş bağımlılığında ise en yüksek üniversite eğitimi almış bireylerde görülmüştür. Bölgesel 

bazda ise alışveriş ve yeme bağımlılığında ilk sırada doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ilk sırada yer almaktadır. 

Araştırmanın genel sonucunda ise davranışsal bağımlılıkların en sık görüldüğü bölgeler Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu 

Bölgeleri çıkmıştır (Üsküdar Üniversitesi, 2019). 

4. Sonuç  

Davranış bağımlılığı yukarıda da bahsedildiği üzere teknoloji ve imkanların gelişmesi ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Dünya 

üzerindeki gelişmeler ışığında bakıldığında bu bağımlılık türünün bir tehdit olarak ülkemizi ve diğer tüm coğrafyaları tehdit 

edeceği ön görülmektedir. Bakıldığında davranış bağımlılığı başlığı altında değerlendirilen kumar bozukluğu DSM-5'te madde 

bağımlılığı ve bağımlı bozuklukları bölümünde yer alması madde madde bağımlılığı ile davranış bağımlılığının birçok ortak 

yönlerinin olduğunu ortaya koymaktadır (Robbins ve Clark, 2015, s.66). Dolayısıyla bu tablo karşısında tüm özel kurumlar ve 

kamu kurumları bağımlılığı konusunda mikro, mezzo ve makro boyutta bir takım tedbirler alması gerekmektedir.  
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YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ARASINDA RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜKİYE’DEKİ 
YERİ VE ÖNEMİ  

M. Metin DAM1 

 

Özet 

Sanayi devriminden sonra enerji dünyanın en önemli konularından ve sorunlarından biri olmaya başlamıştır. İnsanoğlunun her 

geçen gün artan tüketim talebi enerji kaynaklarına olan bağımlılığı arttırmıştır. Fosil yakıtların hızla tükenmesi ve çevreye verdiği 

zarardan dolayı insanoğlu yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiştir. Bu çalışmada yenilenebilir enerji kavramı, yenilenebilir 

enerji çeşitleri ve Türkiyedeki rüzgar enerjinin yeri ve önemi incelenmiştir. Çalışma kapsamında rüzgar enerjinin 

sürdürülebilirliği, rüzgar enerjinin çevreye etkisi gibi konular ülkemizdeki doğal kaynakların korunması ve çevre dostu 

kullanımlar açısından değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Yenilenebilir Enerji, Rüzgar Enerjisi, Türkiye. 

Jel Kodları  : Q42, O13, P28. 

 

1. Giriş  

Sanayi devriminden sonra enerji dünyanın en önemli konularından ve sorunlarından biri olmaya başlamıştır. Emperyalist güçler, 

sanayileşme ve büyümesiyle birlikte her geçen gün daha fazla enerji tüketmeye başlamıştır. Enerji kaynaklarının hızla tükenmesi, 

petrol, kömür, nükleer enerji gibi kendini yenileme durumu olmayan kaynakların bilinçsizce kullanılması, bu kaynakların çevreye 

ve atmosfere verdiği kirlilik gibi etkenler insanları yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya yönlendirmiştir (Külekçi, 2009: 

83). 

2. Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

Yenilenebilir enerji, doğal olarak yenilenen ancak akış sınırlı olan kaynaklardan gelen enerjidir. Neredeyse tükenmez tükenir , 

ancak zaman birimi başına mevcut enerji miktarı ile sınırlıdır. Başlıca yenilenebilir enerji kaynakları şunlardır; 

✓ Biyokütle 

✓ Hidroelektrik 

✓ Jeotermal 

✓ Güneş 

✓ Rüzgar 

2.1. Biyokütle 

Biyokütle, bitki ve hayvanlardan gelen organik bir malzemedir ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. 

Biyokütle, güneşten depolanmış enerji içerir. Bitkiler güneş enerjisini fotosentez adı verilen bir işlemde emer. Biyokütle 

yakıldığında, biyokütlede kimyasal enerji ısı olarak salınır. Biyokütle doğrudan yakılabilir veya yakıt olarak yakılabilecek sıvı 

biyoyakıt veya biyogaza dönüştürülebilir. Güneş enerjisinin biyokütle biçimindeki depolanmı enerjiye dönüşümü, insan yaşamı 

için esastır (Topal ve Arslan, 2008: 243). 

 Biyokütle örnekleri ve enerji için kullanımları: 

✓ Odun ve odun işleme atıkları - binaları ısıtmak, sanayide işlem ısısı üretmek ve elektrik üretmek için yandı 

✓ Tarımsal ürünler ve atık maddeler - yakıt olarak yakılmış veya sıvı biyoyakıtlara dönüştürülmüş 

✓ Çöpteki yiyecek, bahçe ve odun atıkları - elektrik santrallerinde elektrik üretmek için yakıldı veya atık depolama 

alanlarındaki biyogaza dönüştürüldü 

✓ Hayvansal gübreler ve insan lağımları - yakıt olarak yakılabilen biyogaza dönüştürülür. 

Odun ve çöp gibi katı biyokütle, ısı üretmek için doğrudan yakılabilir. Biyokütle ayrıca biyogaz denilen bir gaza veya etanol  ve 

biyodizel gibi sıvı biyoyakıtlara dönüştürülebilir. Bu yakıtlar daha sonra enerji için yakılabilir. 

Biyogaz, kâğıt, yiyecek artıkları ve bahçedeki atıkların çöplüklerde ayrışması halinde ortaya çıkar ve sindiriciler adı verilen özel 

gemilerde lağım ve hayvan gübresi işlenerek üretilebilir. 

Etanol, araçlarda kullanım için yakıt etanol üretmek üzere fermente edilmiş mısır ve şeker kamışı gibi mahsullerden yapılır. 

Biyodizel bitkisel yağlardan ve hayvansal yağlardan üretilir ve araçlarda ve ısıtma yağı olarak kullanılabilir. 

 
1 Dr. Öğretim Üyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 0 505 689 04 30, 

metindam@hotmail.com 
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2.2. Hidroelektrik 

İnsanların, akarsularda ve nehirlerde akan suyun gücünü, mekanik enerji üretmek için kullanma konusunda uzun bir geçmişi 

vardır. Hidroelektrik, elektrik üretimi için kullanılan ilk enerji kaynaklarından biriydi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde elektrik 

üretimi için en büyük tek yenilenebilir enerji kaynağıydı. 

Su döngüsünü anlamak hidroelektrik enerjiyi anlamak için önemlidir. Su döngüsünün üç adımı vardır: 

✓ Güneş enerjisi, nehirlerin, göllerin ve okyanusların yüzeyindeki suyu ısıtır ve bu da suyun buharlaşmasına neden olur. 

✓ Su buharı bulutlarda yoğunlaşır ve yağış gibi düşer. 

✓ Yağış, okyanuslara ve göllere boşalan akarsu ve nehirlerde toplanır, buharlaştığı yerde tekrar başlar. 

Coğrafi bir alanda nehirlere ve derelere akan yağış miktarı, hidroelektrik üretimi için mevcut olan su miktarını belirler. 

Yağışlardaki mevsimsel değişimler ve kuraklıklar gibi yağış düzenindeki uzun vadeli değişiklikler hidroelektrik üretimi üzerinde 

büyük bir etkiye sahiptir. 

Hidroelektrik enerji kaynağı su olduğu için hidroelektrik enerji santralleri genellikle bir su kaynağının üzerine ya da yanına 

yerleştirilir. Su akışının hacmi ve bir noktadan diğerine yükselme (veya düşme) değişimi, hareketli sudaki mevcut enerji miktarını 

belirler.  

Örneğin hem Niagara Şelaleleri hem de Columbia Nehri'nde su, bir borudan ya da bir kalemden akar, daha sonra elektrik 

üretmek için bir jeneratörü döndürmek için bir türbindeki bıçaklara doğru iter ve döner. Bir nehir koşusu sisteminde, akımın 

gücü türbin üzerine baskı uygular. Bir depolama sisteminde, su barajlar tarafından yaratılan rezervuarlarda birikir ve elektrik 

üretmek için gerektiğinde serbest bırakılır. 

Hidroelektrik, mekanik ve elektrik enerjisi üretmek için en eski enerji kaynaklarından biridir. Hidroelektrik, tahılları öğütmek 

için kürek çarklarını döndürmek için binlerce yıl önce kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde buhar gücü ve elektrik 

bulunmadan önce, tahıl ve kereste fabrikalarına doğrudan hidroelektrikle güç verildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde elektrik 

üretmek için ilk hidroelektrik kullanımı, 1880'de, 16 fırça ark lambasının, Grand Rapids, Michigan'daki Wolverine Sandalye 

Fabrikası'nda bir su türbini kullanılarak çalıştırılmasıyla gerçekleşti. ABD'nin ilk hidroelektrik santrali, 30 Eylül  1882'de 

Wisconsin, Appleton, yakınlarındaki Fox Nehri'nde açıldı.  

Hidroelektrikten elektrik üretimi yağışa bağlı olduğundan ve yağış seviyeleri mevsimsel ve yıllık olarak değiştiğinden, her bir 

devletin yıllık hidroelektrik üretimindeki sıralaması üretim kapasitesindeki sıralamasından farklı olabilir. 

Türkiye’nin brüt hidrolik potansiyeli 430 milyar kWh/yıl, teknik potansiyeli 215 milyar kWh/yıl ve kullanılabilir hidrolik 

potansiyeli de 125 kWh/yıl olarak verilmektedir. İşletmeye açılan 125 adet hidroelektrik santralın kurulu güç kapasitesi 11600 

MW, yıllık ortalama enerji üretim potansiyeli ise 42 milyar kWh’dir (Atılgan, 2000: 35). 

2.3. Jeotermal 

Jeotermal enerji dünyadaki ısıdır. Jeotermal kelimesi, Yunanca geo (toprak) ve therme (ısı) kelimesinden gelmektedir. Jeotermal 

enerji yenilenebilir bir enerji kaynağıdır, çünkü ısı sürekli olarak dünyada üretilir. İnsanlar banyo yapmak, binaları ısıtmak ve 

elektrik üretmek için jeotermal ısı kullanıyorlar. 

Tüm çekirdekte meydana gelen bir işlem olan dünyanın çekirdeğindeki radyoaktif parçacıkların yavaş yavaş çürümesi jeotermal 

enerji üretir. 

Dünyanın dört ana bölümü veya katmanı var: 

✓ Çapı 1.500 mil olan katı demirin iç çekirdeği 

✓ Yaklaşık 1.500 mil kalınlığındaki magma adı verilen sıcak erimiş kayaçların bir dış çekirdeği. 

✓ 1.800 mil kalınlığında olan dış çekirdeği çevreleyen magma ve kayadan oluşan bir manto 

✓ Kıtalar altında 15 ila 35 mil kalınlığında ve okyanusların altında 3 ila 5 mil kalınlığında, kıtaları ve okyanus 

tabanlarını oluşturan sert kaya kabuğu. 

Bilim adamları, dünyanın iç çekirdeğinin sıcaklığının, güneşin yüzeyi kadar sıcak olan yaklaşık 10,800 derece Fahrenhayt (° F) 

olduğunu keşfettiler. Mantodaki sıcaklıklar, üst kabukta yaklaşık 392 ° F ile yer kabuğunda, manto-çekirdek sınırında yaklaşık 

7.230 ° F arasında değişmektedir. 

Yerkabuğunun kabuğu tektonik plakalar adı verilen parçalara bölünmüştür. Magma, birçok volkanın meydana geldiği bu 

plakaların kenarlarına yakın, dünya yüzeyine yaklaşıyor. Volkanlardan çıkan lav kısmen magmadır. Kayalar ve su, yeraltındaki 

magmanın sıcaklığını emer. Yeraltında daha derin bulunan kayalar ve su en yüksek sıcaklıklara sahiptir.  

Jeotermal rezervuarları doğal olarak oluşan hidrotermal kaynak alanlarıdır. Bu rezervuarlar derin yeraltındadır ve büyük ölçüde 

yer üstünde tespit edilemez. Jeotermal enerji dünyanın yüzeyine giden yolu üç şekilde bulur: 

✓ Volkanlar ve fumaroles (volkanik gazların salındığı yerdeki delikler) 

✓ Kaplıcalar 
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✓ Gayzer 

En aktif jeotermal kaynaklar genellikle çoğu volkanın bulunduğu ana tektonik levha sınırları boyunca bulunur. Dünyadaki en 

aktif jeotermal alanlardan birine Pasifik Okyanusu'nu çevreleyen Ateş Çemberi adı verilir. 

Magma dünya yüzeyine yaklaştığında, gözenekli kayalarda kalan yer altı suyunu ya da kırık kaya yüzeyleri ve faylar boyunca akan 

suları ısıtır. Hidrotermal özelliklerin iki ortak bileşeni vardır: su (hidro) ve ısı (termal). 

Jeologlar jeotermal rezervuarları bulmak için çeşitli yöntemler kullanırlar. Kuyu sondajı yapmak ve derin yeraltındaki sıcaklığı 

test etmek jeotermal rezervuarı bulmak için en güvenilir yöntemdir. 

Ülkelere göre değişik sınıflandırmalar olmasına rağmen jeotermal enerji, sıcaklık içeriğine göre de kabaca üç gruba ayrılır 

(Anonim, 1996).  

4- Düşük Sıcaklıklı Sahalar (20-70 °C)  

5- Orta Sıcaklıklı Sahalar (70-150 °C)  

6-  Yüksek Sıcaklıklı Sahalar (150 °C’den yüksek) 

Jeotermal enerji aynı zamanda binaları bölgesel ısıtma sistemleri ile ısıtmak için de kullanılır. Dünya yüzeyinin yakınındaki sıcak 

su, ısı için doğrudan binalara aktarılır. Merkezi bir ısıtma sistemi, İzlanda Reykjavik'teki binaların çoğu için ısı sağlar. 

Jeotermal enerjinin endüstriyel uygulamaları arasında gıda dehidrasyonu, altın madenciliği ve süt pastörizasyonu sayılabilir. 

Dehidrasyon veya sebze ve meyve ürünlerinin kurutulması jeotermal enerjinin en yaygın endüstriyel kullanımıdır. 

 Üç temel tür jeotermal enerji santrali vardır: 

✓ Kuru buhar santralleri, jeneratör türbinlerini döndürmek için doğrudan jeotermal rezervuardan buhar kullanır. İlk 

jeotermal enerji santrali 1904 yılında İtalya'dan Toskana'da, dünyadan doğal buhar çıkarılan bir binada kuruldu. 

✓ Flaş buhar tesisleri, yüksek basınçlı sıcak suyu yerin derinliklerinden alır ve jeneratör türbinlerini çalıştırmak için buhara 

dönüştürür. Buhar soğuduğunda suya yoğunlaşır ve tekrar kullanılmak üzere toprağa enjekte edilir. Çoğu jeotermal 

enerji santrali flaş buhar santralleridir. 

✓ İkili çevrim enerji santralleri, ısıyı jeotermal sıcak sudan başka bir sıvıya aktarır. Isı, ikinci sıvının, bir jeneratör türbini 

çalıştırmak için kullanılan buhara dönmesine neden olur. 

✓ Kuru buhar, flaş buhar ve ikili çevrim enerji santralleri arasındaki farklar, aşağıdaki diyagramlarda gösterilmiştir. 

✓ Jeotermal enerjinin çevresel etkileri, jeotermal enerjinin nasıl kullanıldığına veya nasıl yararlı enerjiye dönüştürüldüğüne 

bağlıdır. Doğrudan kullanım uygulamaları ve jeotermal ısı pompaları çevre üzerinde neredeyse hiçbir olumsuz etkiye 

sahip değildir. Aslında, çevreye olumsuz etkileri olabilecek enerji kaynaklarının kullanımını azaltarak olumlu bir etkiye 

sahip olabilirler. 

Jeotermal enerji santralleri elektrik üretmek için yakıt yakmaz, bu yüzden yaydıkları hava kirliliği seviyeleri düşüktür. Jeotermal 

enerji santralleri, benzer büyüklükteki fosil yakıtlı enerji santrallerinden %97 daha az asit yağmura neden olan kükürt bileşikleri 

ve yaklaşık %99 daha az karbon dioksit yayar. Jeotermal enerji santralleri jeotermal rezervuarlarında doğal olarak bulunan 

hidrojen sülfiti çıkarmak için temizleyiciler kullanır. Çoğu jeotermal enerji santrali, tekrar kullandıkları jeotermal buhar ve suyu 

enjekte eder. Bu geri dönüşüm, jeotermal kaynağın yenilenmesine yardımcı olmaktadır. 

2.4. Güneş 

Güneş milyarlarca yıldır enerji üretti ve bugün kullandığımız tüm enerji kaynakları ve yakıtlar için nihai kaynak. İnsanlar güneş 

ışınlarını (güneş ışınımı) binlerce yıldır sıcaklık, et, meyve ve tahıl kurutmak için kullandılar. Zamanla insanlar güneş için ısı 

enerjisi toplamak ve elektriğe dönüştürmek için teknolojiler geliştirdiler. 

Erken bir güneş enerjisi toplama cihazının bir örneği güneş fırınıdır (güneş ışığını toplamak ve emmek için bir kutu). 1830'larda, 

İngiliz gökbilimci John Herschel, Afrika'ya yapılan bir keşif gezisinde yemek pişirmek için güneş fırını kullandı. İnsanlar artık 

güneş ışınımını toplamak ve çeşitli amaçlar için yararlı ısı enerjisine dönüştürmek için birçok farklı teknolojiyi kullanıyor. 

✓ Evlerde, binalarda veya yüzme havuzlarında kullanım için su 

✓ Evlerin, seraların ve diğer binaların içi 

✓ Güneş enerjisi termik santrallerinde yüksek sıcaklığa kadar akışkanlar 

Güneş fotovoltaik (PV) cihazları veya güneş pilleri güneş ışığını doğrudan elektriğe dönüştürür (Varınca ve Gönüllü, 2006: 272). 

Küçük PV hücreleri hesap makinelerine, saatlere ve diğer küçük elektronik cihazlara güç verebilir. PV panellerindeki birçok 

güneş pilinin düzenlenmesi ve PV dizilerindeki çoklu PV panellerin düzenlenmesi tüm ev için elektrik üretebilir. Bazı PV enerji 

santralleri, binlerce ev için elektrik üretmek için birçok dönüm alanını kapsayan büyük dizilere sahiptir. 

Güneş enerjisini kullanmanın iki temel faydası vardır: 

✓ Güneş enerjisi sistemleri hava kirletici veya karbondioksit üretmez. 
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✓ Binalardaki güneş enerjisi sistemlerinin çevre üzerinde minimum etkisi vardır. 

✓ Güneş enerjisinin de bazı sınırlamaları vardır: 

✓ Dünya yüzeyine gelen güneş ışığı miktarı sabit değildir. Güneş ışığı miktarı, bölgeye, günün saatine, yılın mevsimine ve 

hava koşullarına bağlı olarak değişir. 

✓ Dünya yüzeyinin bir metre karesine ulaşan güneş ışığı miktarı nispeten küçüktür, bu nedenle yararlı bir enerji miktarını 

emmek veya toplamak için geniş bir yüzey alanı gerekir. 

Güneş enerjisi sistemleri, güneş kolektör sisteminin gün boyunca bir enerji depolama sistemini ısıtmasına izin veren bir termal 

enerji depolama sistemi bileşenine sahip olabilir ve depolama sisteminden gelen ısı, akşamları veya bulutlu havalarda elektrik 

üretmek için kullanılır. Güneş enerjisi termik santralleri, düşük güneş radyasyonu dönemlerinde güneşten enerji almak için diğer 

yakıtları kullanan hibrit sistemler de olabilir. 

İnsanlar suyu ve havayı ısıtmak için güneş enerjisi kullanıyorlar. İki genel solar ısıtma sistemi tipi pasif sistemler ve aktif 

sistemlerdir. 

Pasif güneş alan ısıtma sistemi, güneş bir binanın camından geçtiğinde ve iç mekânı ısıttığında gerçekleşir. Pasif güneş ısıtmasını 

optimize eden bina tasarımları genellikle güneşin güneş ısısını emen duvarlarda veya kış mevsiminde zeminlerde parlamasını 

sağlayan güneye bakan pencerelere sahiptir. Güneş enerjisi binayı doğal radyasyon ve taşımımla ısıtır. Pencere çıkıntıları veya 

gölgeler, binanın serin kalması için yaz aylarında güneşin pencerelere girmesini engeller. 

 Aktif güneş ısıtma sistemleri bir kolektör ve güneş ışınlarını emen bir sıvı kullanır. Fanlar veya pompalar, hava veya ısı 

emici sıvıları kolektörler arasında dolaştırır ve ardından ısıtılmış sıvıyı doğrudan bir odaya veya bir ısı depolama sistemine aktarır. 

Aktif güneş enerjili su ısıtma sistemleri genellikle güneş enerjili su depolamak için bir tanka sahiptir. 

2.5. Rüzgâr Enerjisi 

Rüzgâr, dünya yüzeyinin güneş tarafından dengesiz bir şekilde ısınmasından kaynaklanır. Dünyanın yüzeyi farklı türdeki kara ve 

sudan oluştuğundan, güneşin ısısını farklı oranlarda emer. Bu dengesiz ısıtmanın bir örneği günlük rüzgâr döngüsüdür. Suyun 

ve toprağın eşit olmayan bir şekilde ısıtılması rüzgâra neden olur. 

Gün boyunca, toprağın üstündeki hava su üzerindeki havadan daha hızlı ısınır. Karadaki sıcak hava genişler ve yükselir ve daha 

ağır, daha soğuk hava yerini almak için acele ederek rüzgâr oluşturur. Geceleri rüzgarlar tersine çevrilir, çünkü hava karada sudan 

daha hızlı soğur. 

Aynı şekilde, dünyayı çevreleyen atmosferik rüzgarlar da yaratılır, çünkü yerin ekvatoruna yakın topraklar, Kuzey Kutbu ve 

Güney Kutbu yakınındaki topraklardan daha sıcaktır. 

Günümüzde rüzgâr enerjisi çoğunlukla elektrik üretmek için kullanılmaktadır. Su pompalayan yel değirmenleri bir zamanlar 

Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıldı ve bazıları çoğunlukla çiftlik hayvanlarına su sağlamak için çiftliklerde ve çiftl iklerde 

faaliyet gösteriyor. 

Rüzgâr türbinleri, rüzgârın kinetik enerjisini toplamak için bıçaklar kullanır. Rüzgâr, kanatların dönmesine neden olan kaldırma 

yaratan (uçak kanatları üzerindeki etkiye benzer) yaratarak kanatların üzerinden akar. Bıçaklar, elektrik üreten bir elektrik 

jeneratörünü döndüren tahrik miline bağlanır. 

Bir rüzgâr enerjisi santralinin işletilmesi, rüzgarlı bir alanda rüzgar türbinlerinin kurulmasından daha karmaşıktır. Rüzgar enerjisi 

santrali sahipleri, rüzgar türbinlerinin nereye yerleştirileceğini dikkatlice planlamalı ve sahadaki rüzgarın ne kadar hızlı ve hangi 

sıklıkta estiğini göz önünde bulundurmalıdır. 

Rüzgar türbinleri için iyi yerler, yıllık ortalama rüzgar hızının saatte en az 9 mil (mil / s) - saniyede 4 metre (m / s) - küçük rüzgar 

türbinleri için ve 13 mph (5,8 m / s) olduğu yerlerdir. ölçekli türbinler. Olumlu alanlar arasında düz, yuvarlak tepelerin üst 

kısımları; açık ovalar ve su; ve rüzgâra hitap eden ve yoğunlaşan dağ boşlukları. 

2016 yılında 128 ülkede rüzgar enerjisi ile yaklaşık 952 milyar kilovat saat üretilmiştir. Rüzgar enerjisi projelerinin çoğu, 

Avrupa'da ve devlet programlarının rüzgar enerjisi gelişimini desteklediği Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır. Çin 

ve Hindistan son yıllarda rüzgar enerjisi üretimini artırdı ve 2016'da rüzgardan elektrik üretimi yapan ilk beş üretici arasında yer 

aldı. Rüzgar enerjisi üretiminde ilk beş ülke ve 2016'da dünya toplam rüzgar enerjisi üretimi payları 

✓ Çin %25 

✓ ABD %24 

✓ Almanya %8 

✓ İspanya %5 

✓ Hindistan %5 

İki tür rüzgar türbini türü vardır: 

✓ Yatay eksenli türbinler 
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✓ Dikey eksenli türbinler 

Rüzgâr türbinlerinin büyüklüğü değişkenlik göstermektedir. Kanatların uzunluğu, bir rüzgâr türbininin üretebileceği elektrik 

miktarını belirlemede en büyük faktördür. Tek bir eve güç verebilecek küçük rüzgâr türbinleri, 10 kilowatt (kW) elektrik üretme 

kapasitesine sahip olabilir. Çalışmadaki en büyük rüzgâr türbinleri, 10.000 kW'a kadar elektrik üretme kapasitelerine sahiptir ve 

daha büyük türbinler geliştirilmektedir. Büyük türbinler genellikle elektrik şebekelerine güç sağlayan rüzgâr santralleri veya rüzgâr 

santralleri oluşturmak üzere gruplandırılır. 

Yatay eksenli türbinlerin uçak pervaneleri gibi kanatları vardır ve genellikle üç kanatları vardır. En büyük yatay eksenli türbinler, 

20 katlı binalara kadar yüksektir ve 100 feet uzunluğunda kanatlara sahiptir. Uzun kanatlara sahip daha uzun türbinler daha fazla 

elektrik üretir. Halen kullanılmakta olan rüzgâr türbinlerinin neredeyse tamamı yatay eksenli türbinlerdir. 

Dikey eksenli türbinler, dikey bir rotorun üstüne ve altına tutturulmuş kanatlara sahiptir. En yaygın düşey eksenli türbin türü 

olan (1931'de tasarımın patentini alan Fransız mühendis Georges Darrieus'un adını taşıyan Darrieus rüzgâr türbini) dev, iki 

kanatlı bir yumurta çırpıcıya benziyor. Dikey eksenli türbinin bazı versiyonları 100 metre yüksekliğinde ve 50 metre 

genişliğindedir. Günümüzde çok az dikey eksenli rüzgâr türbini kullanılmaktadır, çünkü yatay eksenli türbinlerin yanı sıra 

performans göstermemektedirler. 

Rüzgâr santralleri veya rüzgâr santralleri, büyük miktarda elektrik üreten rüzgâr türbinleri kümeleridir. Bir rüzgâr çiftliğinde 

genellikle geniş bir alana dağılmış birçok türbin bulunur. Dünyanın en büyük rüzgâr santrallerinden biri olan Teksas'taki Horse 

Hollow Rüzgâr Enerjisi Merkezi, yaklaşık 47.000 dönüm üzerine yayılmış yaklaşık 430 rüzgâr türbinine sahiptir. Proje, yaklaşık 

735 megawatt (veya 735.000 kW) elektrik üretme kapasitesine sahiptir. 

Rüzgâr yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Genel olarak, enerji üretmek için rüzgâr kullanmanın çevre üzerinde diğer birçok enerji 

kaynağından daha az etkisi vardır. Rüzgâr türbinleri havayı veya suyu kirletebilecek emisyonları serbest bırakmaz (nadir istisnalar 

dışında) ve soğutma için suya ihtiyaç duymazlar. Rüzgâr türbinleri ayrıca fosil yakıtlardan kaynaklanan elektrik üretim miktarını 

azaltabilir ve bu da toplam hava kirliliği ve karbondioksit emisyonlarını azaltır. 

Bireysel rüzgâr türbini, nispeten küçük bir fiziksel ayak izine sahiptir. Bazen rüzgâr çiftlikleri olarak da adlandırılan rüzgâr 

türbinleri grupları açık arazide, dağ sırtlarında veya deniz veya göllerde açık denizde bulunur. 

Modern rüzgâr türbinleri çok büyük makineler olabilir ve manzarayı görsel olarak etkileyebilir. Az sayıda rüzgâr türbinleri de 

ateş yaktı ve bazıları yağlama sıvıları sızdı, ancak bu olaylar nadirdir. Bazı insanlar rüzgâr türbini kanatlarının rüzgârda döndükleri 

gibi yaptıkları sesi sevmezler. Bazı tür rüzgâr türbinleri ve rüzgâr projeleri kuş ve yarasa ölümlerine neden olmaktadır. Bu 

ölümler, insan kaynaklı diğer etkilerden de etkilenen türlerin popülasyonundaki düşüşlere katkıda bulunabilir. Rüzgâr enerjisi 

endüstrisi ve ABD hükümeti, rüzgâr türbinlerinin kuşlar ve yarasalar üzerindeki etkisini azaltmanın yollarını araştırıyor. 

Karadaki rüzgâr enerjisi projelerinin çoğu, çevreye fiziki etkilere katkıda bulunan servis yollarını gerektirmektedir. Rüzgâr 

türbinleri ayrıca nadir toprak mineralleri kullanabilir. Bu mineraller genellikle ABD'den daha az katı çevre standartlarına sahip 

ülkelerde bulunur ve bu minerallerin madenciliği çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.  

Rüzgâr türbinlerinin yapımında kullanılan metallerin ve diğer malzemelerin ve bunların temelleri için kullanılan betonların 

üretilmesi, fosil yakıtların üretebileceği enerjiyi gerektirir. 

3. Rüzgâr Enerjisi 

Enerjinin herhangi bir değişim ya da dönüşüme uğramamış şekli birincil enerji olarak bilinmektedir. Birincil enerji kaynakları, 

petrol, kömür, doğal gaz, nükleer, hidrolik, biyokütle, dalga-gelgit, güneş ve rüzgârdır. Birincil enerjinin dönüştürülmesi sonucu 

elde edilen enerji ise ikincil enerji olarak bilinmektedir. Bu enerji kaynakları elektrik, benzin, mazot, motorin, kok kömürü , hava 

gazı, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) gibi kaynaklarındandır (Koç ve Kaya, 2015: 37). 

Birincil enerji kaynağı olan rüzgâr enerjisi, yenilenebilir enerji kaynaklarında önemli bir yer tutmaktadır. Rüzgâr enerjisi, güneş 

radyasyonunun yer yüzeylerini farklı ısıtmasından kaynaklanmaktadır. Hava ve denizlerin farklı ısınması bir basınç oluşturmakta 

ve meydana gelen basınç havanın hareket etmesine neden olmaktadır. Oluşan hava hareketinin yüksek basınçtan alçak basınca 

doğru hareket etmesine rüzgâr adı verilmektedir.  

Türkiye’deki bölgelerin mevsimsel etkileri birbirinden farklılık göstermektedir. Anadolu kışın, Sibirya yüksek basıncından dolayı 

bir yüksek basınç alını oluşurken Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde ise bir alçak basınç alanı oluşmaktadır.  Bu bağlamda; kışın, 

rüzgarlar karadan denize doğru esmer. Yazın ise Anadolu, güneyden gelen tropikal hava kütlelerinin etkisindedir ve Kuzeybatı 

Avrupa üzerinde yerleşen yüksek basınç alanından Basra alçak basınç alanına yönlenmiş rüzgarların etkisinde kalır (Özgener, 

2002: 163). Türkiye’deki rüzgarların bu şekilde esmemesinin sebebi, meltem ve föhn rüzgarlarını oluşturan yerel etmenler ve 

Sibirya yüksek basınç alanının yıllara göre zayıf veya güçlü olmasından kaynaklanmaktadır (Özdamar, 2000). 

3.1. Rüzgâr Enerjisi ve Kullanımı 

İnsanlık yel değirmenlerinden, modern rüzgâr santrallerine kadar uzanan teknolojik bir süreç yaşamış olup elektriğin 

keşfedilmesinden sonra teknolojik süreçler hızla gelişmiştir. Elektrik kullanımıyla elektriğin üretildiği kaynaklar zaman içinde 

önem kazanmış olup enerji konularının başına geçmiştir. Rüzgâr enerjisi yüzyıllardır insanlığa hizmet etmekte olup, Ortaçağ 
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Avrupası'nın da sembolü haline gelen yel değirmenlerinde kullanılmış; yine Avrupa'da 1890'larda rüzgar türbinlerinde elektrik  

enerjisine çevrilerek sonraki yıllarda kullanıma sunulmuştur. Uzun yıllar boyu teknelerin yelkenini şişiren, mısır ve buğday 

öğütmekte kullanılan rüzgâr enerjisi, artık ortak enerji üretimi için kullanılmaktadır. Günümüzde rüzgâr enerjisi alanında büyük 

isimler haline gelen Danimarka, Almanya ve İspanya başta olmak üzere, 1970'lerdeki petrol kriziyle başlayan yenilenebilir enerji 

kaynaklarına yönelim Avrupa ve Amerika'da dev bir enerji sektörüne dönüşümle sonuçlanmıştır. CO2 emisyon oranı neredeyse 

sıfır olan ve küresel ısınmayı engellemeye yardımcı olan rüzgâr enerjisi, günümüzde hızlı büyüyen ve ekonomik alternatif enerji 

kaynağı olarak konvansiyonel enerji kaynakları ile yarışabilecek durumdadır. Elektrik üretilirken çevreye verilen zararlar, küresel 

ısınmanın ve iklim değişikliklerinin en büyük nedenlerinden biri haline gelmiştir. Bu zararı engellemede ise fosil yakıtlar yerine 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı çözüm olarak düşünülmekte. Bu kaynaklardan en çok kullanılan yenilenebilir enerj i 

kaynağı ise rüzgâr enerjisidir. Günümüz teknolojilerinin gelişmesi, kurulumunun kolay ve maliyetinin diğer kaynaklara göre daha 

az olması, kurulan arazide daha az yer işgal etmesi gibi avantajları rüzgâr enerjisine yönelimi arttırmıştır. 

Güneş enerjisinin dolaylı bir şekli olan rüzgâr gücü, yeryüzünün her bölgesinin eşit şekilde ısınmayışı ve buna bağlı olarak oluşan 

alçak ve yüksek basınç merkezlerinin karşılıklı etkileşim sürecinin eseri olmaktadır. Danimarkalı mühendis Poul la Cour'un ilk 

olarak 1891 yılında inşa ettiği rüzgâr enerjisinden elektrik üreten rüzgâr türbininin keşfi ile rüzgârdan elektrik üretimi başlamıştır. 

Rüzgârın kinetik enerjisinden rüzgâr türbini aracılığıyla elektrik enerjisi elde edilmektedir.  

 

Şekil 3.1 Dünya'nın ilk otomatik çalışan elektrik üreten rüzgar türbini, Cleveland'da 1888 yılında Charles F. Brush tarafından 

yapılmıştır. Gücü 12 kW, ağırlığı 4 ton, yüksekliği 18 m, rotoru 17 m çapındadır. Dinamo, kanatların her dönüşünde 50 kez 

dönerek 34 hücreli aküyü şarj etmişti. Üretilen bu elektrik; 350 akkor lamba, 2 ark lambası ve Brush'ın evinde bulunan birkaç 

motorun elektrik ihtiyacını 20 yıl boyunca karşılamıştır. 

Yenilenebilir enerji kaynakları, Türkiye’de hem enerji probleminin çözümüne hem de yaşanabilir temiz bir çevreye sahip 

olunmasına katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte, çeşitli sektörlerde yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomik uygulanabilirliği 

ve uygulama yöntemi, bölgesel koşullara bağlı olarak değişir. Bu sektörlerde etkin olarak yararlanılabilecek başlıca yenilenebilir 

enerji kaynakları; güneş enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi ve rüzgâr enerjisidir (Çakır, 2010: 287). 

Rüzgâr enerjisinden mekanik enerji veya elektrik enerjisi üretmek amacıyla yararlanılmaktadır. Elde edilen mekanik enerji genel 

olarak evlerde ve çiftliklerde sulama amacıyla kullanılmaktadır. Rüzgâr enerjisinden elektrik enerjisi üretmek amacıyla ise Rüzgâr 

Enerjisi Santrallerinden (RES) yararlanılmaktadır (Koç ve Kaya, 2015: 43). 

3.2. Dünyada ve Türkiyede Rüzgar Enerjisi Kullanımı 

Rüzgâr enerjisi, kullanımı giderek artan ve potansiyeli yeni keşfedilmiş tükenmez bir enerji kaynağıdır. Dünya rüzgâr enerji 

potansiyelini belirleyebilmek amacıyla Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu 

araştırmalarda, 5.1 m/s üzerinde rüzgâr kapasitesine sahip bölgelerin, uygulamaya dönük ve toplumsal kısıtlar nedeni ile 

%4’ünün kullanılacağı öngörüsüne dayanarak, dünya teknik rüzgâr potansiyeli 53000 TWh/yıl olarak hesaplanmıştır (Şenel ve 

Koç, 2015: 48). 

Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği raporuna göre (World Wind Energy Report 2009), 1997 yılında 7480 megawatt (MW) olan kurulu 

güç, sonraki yıllarda hızla artış göstererek 2009 yılı haziran ayı itibariyle dünyadaki toplam rüzgar santralleri kurulu gücü 152 000 

MW olmuştur. 2008 yılı toplam kurulu rüzgar gücü, yılda 260 TWh elektrik üretmiştir. Bu miktar dünya elektrik üretiminin 

%1,6'sını karşılamıştır. Şekil 3.2'de yıllara göre rüzgar santralleri kurulu güçleri gösterilmiştir. 
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Şekil 3.2 Yıllara göre dünya rüzgar enerjisi santralleri kurulu güçleri (Kaynak: Global Wind Energy Outlook 2009) 

2007 yılı sonunda 147 MW'lık rüzgar enerjisi kurulu gücü olan Türkiye, geçen yıl buna 286 MW ekleyerek toplamda 433 MW 

kapasiteye ulaştı. Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (EWEA) verilerine göre, Türkiye 2007 yılı sonunda rüzgar enerjisinde Avrupa'da 

16'ncı sırada bulunurken, 2008 yılı sonunda Belçika ve Norveç'i geride bırakarak 14'üncü sıraya yükseldi. Rüzgar enerjisinde 

Avrupa'da ilk sırayı 23 bin 903 MW ile aynı zamanda dünya liderliği sürdüren Almanya alırken, 16 bin 754 MW ile İspanya ve 3 

bin 736 MW ile İtalya takip etmektedir (Global Wind Energy Council, GWEC, 2009). 

Günümüzün rüzgar enerjisi dönüşüm sistemleri, elektrik şebekesine bağlı, bir veya birden fazla türbin içeren rüzgar çiftlikleri 

biçimindedir. Bunlardan başka şebekeden bağımsız ev tipi sistemler mevcuttur. Rüzgar santralinin ana yapı elemanı aerojeneratör 

de denilen rüzgar türbinidir. Rüzgarın kinetik enerjisi, rüzgar türbinleri vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştürülür. 

Dünya'nın En Büyük 10 Rüzgâr Santrali, 

1. Gansu Rüzgar Santrali , Çin (Kapasite: 7900 MW – 7000 Adet Türbin) 

Çin’deki hava kirliliği geçtiğimiz yıllarda tehlikeli seviyelere geldi. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 1 milyon Çin vatandaşı 

havadaki toksinler sebebiyle geçtiğimiz yıllarda öldü. Bu yüzden Çin temiz enerji yatırımlarına başladı. 

2. Muppandal Rüzgar Santrali , Hindistan (Kapasite:1500 MW -3000 Adet Türbin) 

Hindistan’ın Tamil Nadu bölgesinde bulunan Muppandal Rüzgâr Enerji Santrali 3000 türbinden oluşan ve 1500 MW 

kapasiteye sahip bir santraldir. Tamil Nadu şehrinin inanılmaz bir rüzgâr enerji potansiyeli vardır. Rüzagar enerji 

raporlarına göre bölgenin rüzgâr kapasitesi yaklaşık 3050 MW’dır. 

3. Alta Rüzgar Enerji Merkezi, ABD (Kapasite: 1548 MW) Kalifornya’nın Tehachapi dağında bulunan Kuzey 

Amerika’daki en büyük rüzgar enerji merkezi olan Mojave Rüzgar Çiftliği olarak da bilinen Alta Santrali 3200 dönümlük 

bir alanı kaplamaktadır. Ayrıca Alta Çiftliği, deniz seviyesinden 900 m ile 1800 metre rakıma kurulmuştur. 

4. Jaisalmer Rüzgâr Santrali, Hindistan (Kapasite: 1065 MW) 

JaisalmerRüzgar Enerji Santrali Hindistan’nın en büyük kara üstü (on-shore) rüzgar santralidir. Santral Arap denizinden 

gelen rüzgarı kullanarak 1065 MW temiz enerji üretebilmektedir. Bu santralde, eski 350 kW’lık türbinlerle 2.1MW’lık 

en yeni modeller bir arada kullanılmaktadır. 

5. Roscoe Rüzgâr Santrali, ABD (Kapasite: 781 MW Türbin Adedi: 627) 

ABD’nin Texas eyaletinin Roscoe bölgesinde bulunan bu rüzgâr çifliği bir zamanlar dünyanın en büyük rüzgar enerji 

santraliydi. 100.000 dönümlük bir araziye yayılan olan bu santral 265.000 evin elektrik ihtiyacını rahatlıkla 

karşılayabiliyor. 

6. Fowler Ridge Rüzgâr Santrali, ABD (Kapasite: 750 MW Türbin Adedi: 537) 

Fowler Eidge rüzgâr çiftliği ABD’nin Indiana eyaletinde 50.000 dönümlük bir araziye kurulmuştur. 

7. Horse Hollow Rüzgâr Santrali, ABD (Kapasite: 735 MW Türbin Adedi: 421) 

8. London Array Off-Shore Rüzgâr Santrali, İngiltere (Kapasite: 630 MW Türbin Adedi: 175) 

Dünya’nın en büyük deniz üstü rüzgâr enerjisi santrali olma özelliği taşıyan LondonArray 175 rüzgâr türbinin 

oluşturduğu 630 MW’lık kurulu gücüyle Birleşik Krallıktaki yarım milyon eve temiz enerji sağlıyor. Bu rüzgar çiftliği 

yılda 925 tondan fazla CO2 emisyonunu azaltıyor. 

9. Gemini Rüzgar Santrali, Hollanda (Kapasite: 600 MW Türbin Adedi: 150) 
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Dünya’nın en büyük 2. deniz üstü (off-shore) rüzgâr enerji santrali var. Gemini rüzgar çiftliği, 150 adet Siemens SWT-

4.0 türbiniyle 600 MW’lık bir güç kapasitesine sahiptir. 

10. Sweetwater Rüzgâr Enerji Santrali, ABD (Kapasite: 585.3 MW Türbin Adedi: 392) 

Bu rüzgâr enerji santrali, Texas eyaletinin Nolan ilçesinde yer almaktadır. 

3.3. Türkiye’de Rüzgâr Enerjisinin Durumu  

Türkiye, yenilenebilir enerji kaynakları için büyük bir potansiyele sahiptir ve toplam enerji ihtiyacının belli bir kısmını rüzgâr 

enerjisinden karşılamaktadır. Türkiye’nin en iyi rüzgâr kaynağı alanları Marmara, Güney Doğu Anadolu ve Ege bölgeleridir 

(Aras, 2003: 2214).  

Windenergy kullanımında en ilgi çekici yerler Marmara, Güney Doğu Anadolu ve Ege bölgeleridir. Literatürde verilen en yüksek 

rüzgar hızı değerleri, Bandırma'da 5.1-5.2 m / s, Bozcaada'da 6.3-7 m / s, Karaburun'da 6.4 m / s ve Nurdag inı'da Karabiga 

7.1 m / s, 7 m / gün Senko arey'dir. İncir. Şekil 1, 10 m yüksekliğinde ve Fig'de rüzgar hızının saçılmasını gösterir. 2 metre 

yükseklikte 10 m yükseklikte potansiyel saçılma gösterir [3]. Ortalama rüzgar enerjisi yoğunluğu, Türkiye'nin toplam alanın% 

89,3'ünde% 40,3'ün altındayken,% 40'ının üzerinde% 10,7'dir ve% 0,8'in üzerinde 100 W / m2'yi aşmaktadır. 

7 m/s’den büyük rüzgâr hızları göz önüne alınarak Türkiye rüzgâr enerjisi potansiyeli 47.849 MW olarak belirlenmiştir.  

Yap – İşlet – Devret modeliyle yapılan ilk küçük santraller 1995 yılında yapılmaya başlanmıştır.  

Çeşme’de kurulan rüzgâr enerjisi santrali Türkiye’nin ilk rüzgâr enerjisinden elektrik üreten santralidir. Türkiye’nin bugünkü 

teknik koşullarda rüzgâr enerjisi teknik potansiyeli 88000 MW, ekonomik potansiyelinin ise 10000 MW civarında olduğu tahmin 

edilmektedir. 

3.4. Türkiye’de Rüzgâr Enerjisinin Geleceği 

 2020 yılında şu anki elektrik enerjisi tüketiminin iki katına çıkması durumunda bile dünyanın tüketeceği elektrik enerjisinin  

%12’sinin rüzgârdan karşılanabileceği şeklinde ileriye dönük çalışmalar mevcuttur. 

Türkiye’ de 2004 yılı verilerine göre 20.6 MW olan ve tahmin edilen ekonomik potansiyelinin sadece %0.21’ ine karşılık gelen 

kurulu rüzgâr gücü, lisans almış projeler bitirildiğinde %14.28’ e ulaşacak ve bugünkü toplam elektrik üretiminin %3,3’ü 

rüzgardan sağlanabilecektir. Bu kapsamda bizim de 2020 yılı için hedeflenen %12’lik pay içinde yerimizi almamız kaçınılmazdır. 

4. Sonuç 

Türkiye’de her geçen gün artan nüfus, şehirleşme çabaları ve gelişen sanayi enerji gereksinimi arttırmakta ve ülkeyi enerji 

darboğazına itmektedir. Enerji üretimi ile tüketimi arasındaki açık gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye’nin enerji gereksinimlerin 

büyük bir çoğunluğunu sağlayan birincil enerji kaynaklarının tükenme ihtimali yenilenebilir enerji kullanımını özendirmektedir. 

Bu bağlamda Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmalı ve enerjisi endüstrisinin sağlam bir alt yapını 

inşa etmelidir.  

Ülkelerin küresel ısınmaya karşı alacakları önlemler her geçen gün önem arz etmektedir. Dünya enerji tüketiminin büyük bir 

kısmını gerçekleştiren gelişmiş ülkeler enerji stratejisini gözden geçirmeli, gelişmekte olan ülkeler ise ekonomilerini sürdürülebilir 

enerji arzı ile güçlü bir temele dayandırmalıdırlar. Bu bağlamda; ülkelerin enerji kaynaklarını kullanırken fosil yakıt tüketimlerini 

azaltmaları ve çevreyi kirletmeyen temiz enerji kaynaklarını kullanması sürdürülebilir bir çevre ve ekonomi için oldukça 

önemlidir. Bu konuda Türkiye sürdürülebilir bir çevre ve ekonomi sağlamasında, enerjide dışa bağımlılık azaltılmalı, yüksek 

teknolojiye dayalı üretim yapmalı ve yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmalıdır.  
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PETROL ARAMA VE ÇIKARMA PROJELERİ ALANINDA ORTAYA ÇIKAN RİSKLERİN 
YÖNETİLMESİ  

Tekmez KULU - Elşad YUSİFOV  

 

Özet: Petrol kuyularında kolaylıkla çıkarılbilen kaynakların tükenmesi, üretim ortamının zamanla ulaştığı zorlukları ile şirketler 

yeni petrol yatakları aramaları, bulunması ve işlenmesi için yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesi alanında gittikçe daha da 

zorlaşan problemleri ve riskleri belirleyerek çözüme ulaşmak durumundalar. Petrol sanayisinin ekonomik yapısı, yüksek riskler, 

petrol ve doğalgaz projeleri ile ilgili belirsizlik, çok hareketli ve tehlikeli fiyat yapısıyla diğer sanayi dallarından önemli ölçüde 

ayrılmaktadır. Ayrıca da, petrol projelerine yatırım yapmak için karar verirken dikkat edilecek unsurlardaki belirsizliklerin sayı 

çokluk arzetmekte ve bu yönüyle de karar verme sürecini zorlaştırmaktadır. 

Uluslararası piyasalarda rekabet edebilmek için petrol şirketlerinin verimliliğini ve üretim sürecinin faydalarını artırmak için, 

giderleri azaltmalı, yeni üretim alanlarına ve yeni pazarlara başarılı giriş yapabilmek için üretim sürecini yalınlaştırmalıdırlar. Bu 

maksada ulaşmak ve petrol arama ve üretim projelerinde risklerden kaçınmak amacıyla yönetim kararlarının hızını ve kalitesini 

artırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek ve yoğun bilgi akışını detaylı yorumlama becerisine sahip olmak gerekiyor. Uzmanlar, 

en büyük başarının zamanı iyi yöneten ve teknolojiden, modern sanayi yöntemlerinden ve risk ve belirsizlik ortamında doğru 

karar verebilme becerilerine sahip olma ile gerçekleşeceğini öngörmekteler. 

Petrol çıkarılan alanların sayılarının azalması ve eskimiş olması fayda ve verim yönünden dikkatle incelenmesi gereken 

unsurlardır. Daha yüksek gelir elde etmek için petrol ve doğalgaz firmaları aktiv olan madenlerde üretim miktarını artırmak ve 

de yeni kaynaklar bulmak için gerekli geolojik arama çalışmalarına hiz vermelidirler. Bu görevler, yeni verimli bölgelerin, artan 

masraflar ve riskler karşısında alanı geliştirmenin zorlukları ile derin ve uzak bölgelerde toplanması işi zorlaştırmaktadır. Özellikle 

petrolün dinamik fiyat yapısına sahip olması firmaları bu alanda çalışmaktan kaçındırmaktadır. Bu yüzden de, petrol arama 

alanındaki projelerin kabül sürecini kolaylaştırmak ve güncel sorunların uhdesinden gelebilmek için, petrol ekonomisi modeli ve 

ilgili riskler için güçlü çözümler bulunması ulaşmak istediğimiz hedefimizdir.  

Anahtar kelimeler: Petrol, sanayi, proje, gelir, risk, yönetme,ekonomi modeli, SOCAR. 

 

RISK MANAGEMENT ON OIL SEARCHING  AND PRODUCTION PROJECTS 

 

Abstract: With the gradual depletion of easily accessible oil reserves, and the ever-increasing complexity of production 

conditions, companies must identify and address the increasingly difficult challenges and improvements in methods and 

technologies for the exploration, development and operation of oil fields. The economic structure of the oil industry, the high 

risks, the uncertainty associated with oil and gas projects, are strongly different from other industries due to the dangerous 

volatile price levels. In addition, there is a large number of uncertainties in the data used when making decisions to invest in oil 

projects, and this factor has a strong influence on decision-making processes. 

To compete in international markets, oil companies need to increase productivity and operational efficiency, reduce costs, and 

simplify product production to successfully enter new production areas and new markets. To achieve these goals and avoid the 

risks in oil exploration and production projects, it is required to increase the speed and quality of management decisions, increase 

capacity and comment on the huge data flows. Experts predict that the greatest success is possible using real-time management 

techniques and technologies, scenario modeling tools and decision-making in risk and uncertainty. 

Increasing efficiency and productivity play an important role in the decline and deterioration of the number of oilfields. In order 

to achieve higher profits, oil and gas companies need to make geological exploration and development of new fields more 

profitable by increasing oil production in existing fields. These tasks are complicated by the fact that new promising zones are 

concentrated in deep and remote areas, often with the complexity of field development in the face of increased costs and risks. 

Companies with high oil prices often do not have the incentive to become active in this environment. 

Therefore, the study aims to develop a healthy model for the oil economy model and related risks to improve the decision-

making process for oil projects and to deal with current problems. 

Keywords: Oil, industry, project, production, risk, management, economic model, SOCAR. 
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Giriş. 

Petrol firmaları genellikle ekonomik modellere dayalı olarak belirli bir petrol projesini uygun görüp onaylarlar. Böylece, proje 

onaylama sürecini iyileştirmek ve güncel beklentileri karşılayabilmesi için petrol ekonomisi modelinin oluşturulmasını ve bununla 

bağlı risklerin değerlendirilmesini geliştirmek gerekmektedir. 

Petrol ve doğalgaz yataklarını incelerken firmalar sadece belirli  riskleri değerlendirmemeli, hem de risklerin yönetimi 

algoritminin kalite yönünden şekillendirmelidirler. Sürekli değişen iç ve dış çevre ile birlikte risk yönetimi karmaşıklığı ve sorunu, 

petrol ve gaz yatırım projelerinde gelişmiş muhasebe ve risk yönetimi tekniklerine olan ihtiyacı belirlemektedir. 

Petrol arama ve üretim projelerine yatırım yapmaya karar vermek çok zor eylemdir. Bu projeler petrol sanayisi ile ilgili pek çok 

yüksek riskli faktörün etkisi altındadır, örneğin, yüksek çaptaki yatırım miktarlarına ihtiyaç duyulması, uzun vadeli yatırım süresi, 

(projeler 20 yıl ve daha da uzun sürebiliyor) ve ilk bir  kaç yıl hiç gelir sağlamadan hep harcamada bulunmak, bazen de proje  

süresinin son yıllarında ancak gelir sağlamaya başlayabilmek  gibi. Tehlikeli ve değişken  fiyat hareketliliği ile beraber bu faktörler, 

petrol projelerine yatırım yapma kararını verirken dikkat edilmesi gereken verilerdeki belirsizliklerin sayısını daha da 

çoğaltmaktadır. 

Petrol firmalarının çoğu çeşitli kaynaklardan (örneğin, petrol mühendislerinden, jeologlardan ve s.) derlenen bilgilere bağlı olarak 

şirketiçi ekonomistler ve ya dışarıdan çeşitli uzmanlar tarafından oluşturulan tablolar şeklinde kurulmuş olan ekonomik 

modellere bağlı olarak belli bir petrol projesine yatırım yapmaya karar veriyorlar. Sonuçta, her bir petrol firması kendi ekonomik 

modelini geliştirir. Bu modeller eklenen değişkenlerinin belirsizlikleri ve çıkış parametreleri ile ilgili olmasıy la karakterize 

olunuyor. 

 

1. Petrol Arama Ve Çıkarma Projelerinin Uygulanması Zamanı Ortaya Çıkma Olasılığı Yüksek Olan Riskler Ve 

Onların  Sınıflandırılması. 

Jeolojik risk faktörleri. Petrol projesinin daha petrol arama aşamasında jeolojik riskler önemli rol oynamaktadır. Bu aşamadaki 

başarının anahtarı, dört jeolojik unsurun varlığına dayanan makul bir ticari petrol yatağı olasılığının varlığıdır. Bunlar, yeterli 

miktarda ve doymuş minerallerin olması, su haznesi kayalarının olması ve kalitesi, hidrokarbonların taşınması ve depolanması 

zamanın geldiğini göstermektedir. Bu unsurlar keşif çalışmalarında en önemli jeolojik risk faktörlerini gösterir ve çalışma, aynı 

zamanda üretim aşamalarında çok daha az öneme sahiptir (8, s. 9). 

Sanayi riski faktörleri. Sanayi riski faktörleri projenin çalışılması ve petrol çıkarma aşamasına ek olarak petrol arama aşamasına 

etki etmektedir. Lakin son iki aşamada etkileme  gücü daha fazla olabilir. Bunlara, kuruluş yeri seçimi, yani altyapı olanakları, 

çevre koşulları, lojitık yapı ve s., teknolojik risk fatkörü, finansman ve politik risk faktörü (sabit veya öngörülemeyen) ve iş 

dünyasındaki risk unsurları gibi petrol  fiyatları, ekipman fiyatları ve global ekonomik durum da dahildir. 

Petrol ve doğalgaz sanayisinde yatırım projelerinin sınıflandırılması ve risklerin yönetimi halen daha tartışılmakta ve projelerin 

yönetilmesi petrol şirketleri tarafından mevcut durumda bilinen risk oluşumlarına bağlıdır. Petrol ve gaz sanayisinde risklerin 

belirlenmesi ve sınıflandırılması sisteminin olmaması başlıca sorun olarak karşımıza çıkmaktadır (10, s. 98). Bu açıdan risklerin 

belirlenmesi için yürütülen araştırmalarda dikkate alınan risklerin gruplandırılmasına dayanarak, petrol arama ve çıkarma 

pojelerinde var olan risklerin sınıflandırılmasını tablo 1’deki gibi genellemeye tabi tutabiliriz.  
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Tablo 1. Petrol arama ve çıkarma projelerinde ortaya çıkan risklerin sınıflandırılması  

 

Sınıflandırmanın özellikleri 
Projenin aşamalarına göre önem taşıyan riskler 

Arama Keşif Çalışma 

Kabul 
görmesine 
göre 

Kabul gören Faydasız bir yatağın açılması 
Proje tesislerinin kullanıma 
açılmasındaki gecikme riski 

Ilgili hammadde 
piyasasındaki değişikliler 
sonucunda oluşan riskler  

Kabul görmeyen Yatağın açılmaması riski 
Azami keşif  stratejilerinden 
sapma riski 

Fors-major riskler 

Riskin sonucu 
etkileme 
düzeyine göre 

Düşük Uygun ekipman seçilmemesi riski 
Proje tesislerinin kullanıma 
açılmasında geç kalma riski 

Yüklenicilerin garanti vadi 
sonrası sözünde 
durmaması riski 

Orta 
Stokların miktar ve kalite 
özelliklerinin değerlendirilmesi 
sırasında oluşan hata riskleri 

Stokların miktar ve kalite 
özelliklerinin değerlendirilmesi 
sırasında oluşan hata riskleri 

Ekipmanların bozulması 
riski 

Yüksək Yatağın kullanılamaması riski 

Faydasız bir yatağın 
çalıştırılması riski Yüklenicilerin 
veya aracıların görevlerini 
yapmama riski  

Yüklenicilerin veya 
aracıların görevlerini 
yapmama riski 

Risk oluşma 
olasılığına 
göre 

Düşük  - - 
Yüklenicilerin garanti vadi 
sonrası sözünde 
durmaması riski 

Orta 
Projelendirme hataları riski; yanlış 
ekipman seçmme riski  

Stokların miktar ve kalite 
özelliklerinin değerlendirilmesi 
sırasında oluşan hata riskleri 

Stokların miktar ve kalite 
özelliklerinin 
değerlendirilmesi 
sırasında oluşan hata 
riskleri 

Yüksek 

Yatağın çalıştırılmaması riski; 
Stokların miktar ve kalite 
özelliklerinin değerlendirilmesi 
sırasında oluşan hata riskleri 

Proje tesislerinin kullanıma 
açılmasındaki gecikme riski; 
Yüklenicilerin garanti vadi 
sonrası sözünde durmaması 
riski 

Yüklenicilerin garanti vadi 
sonrası sözünde 
durmaması riski; 
Ekipmanların bozulması 
riski 

Öngörülme 
olanaklarına 
göre  

Öngörülebilen 

Stokların doğru 
değerlendirememe riski;  
Faydasız bir yatağın çalıştırılması 
riski 

Teknik-Üretim riskleri; 
Enflasyon riski 

Ekonomik risk; 
Politik risk 

Öngörülmeyen 
Forj-major durumlarının oluşması 
riski 

Forj-major durumlarının 
oluşması riski 

Forj-major durumlarının 
oluşması riski; 
Vergi riski 

Oluşan 
sonuçlara 
göre 

Faaliyyetin 
durdurulması riski 

Yatağın çalışmaması riski; 
Faydasız bir yatağın çalıştırılması 
riski 

Stokların miktarının doğru belirlenmesi sonucunda kayıpların 
oluşması riski 

Varyasyon riski 
Rezervlerin yanlış 
değerlendirilmesi 

Hammade piyasasındaki durumun  değişmesi sonucu oluşan 
risk 

Oluşma 
yönlerine göre 

Teknoloji 
Rezervlerin değerlendirilmesi 
yöntemi ve doğru teknoloji 
seçilmesi riski  

Kazı yapan teknolojinin doğru 
belirlenmemesi 

Petrol çıkarma 
teknolojisinin doğru 
belirlenmemesi 

Doğal 

Yeraltı zemin hakkında yanlış 
bilgilerin verilmesi riski; 
Rezervlerin yanlış 
değerlendirilmesi 

Doğal afetler riski; 
Zor iklim koşulları ortamında 
çalışmanın yürütülememesi 
riski 

 

Ekonomik 
Faydasız bir yatağın çalıştırılması 
riski 

Kazı ekipmanları fiyatlarındaki 
değişiklikler; 
Jeolojik kaynakların doğru 
değerlendirilmemesi sonucu  
oluşan ekonomik kayıplar riski 

Ekonomik ve sanayi 
standartalrındaki önemli 
değişiklikler 

Ekoloji 

Jeofiziki araştırmalar sırasında 
ekosistemi etkileme riski (sismik 

etki, gürültü və s.) 

Sıvı ve katı atıkların çevreye 
akıtılması riski; Petrol ve petrol 
ürünlerinin rastgele doğaya 
bırakılması riski;  
Atmosfere, deniz ve karaya çok 
sayıda atıkların atılması riski 

Petrol ve petrol 
ürünlerinin rastgele 
doğaya bırakılması riski; 
Bölgede  sismik tehlikenin 
artması riski  

Politik 
Kaynaklara erişim olanaklarının, 
devlete ait petrol şirketlerinin de 
rekabete katılarak kaynaklara 

Çeşitli politik müdahileler; 
Yabancı ülkelere karşı yaptırım 
uygulamak; 

Projede hammadde 
kullanımı ile ilgili eğilimin  
teşviki yönünde hükumet 
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erişimini sınırlayan idari ve yasal 

düzenleme riskleri; Lisansların və 
izinlerin  alınmasında gecikme riski 
(bürokratik kırmızı çizgi) 

Ekolojik düzenlemelerin 
değiştirilmesi  

politikası; 
 Ekoloji ile ilgili yasaların 
değiştirilmesi; 
Yabancı ülkelere karşı 
yaptrımların uygulanması  

Üretim 

Teknik ekipmanların bozulma 
riski; 
Bilgi ve beceri yetersizliği,  
Keşif çalışmalarında hata yapma 
riski 

Sondaj çalışmalarında hata 
yapma riski ve keşif sondajı 
sırasında petrol fışkırması 
durumu 
 

Fırsatların yanlış 
tanımlanması riski; 
Petrol üretiminde 
sorunlarının ortaya 
çıkması veya üretimin 
durdurulması riskleri  

Emlak Maddi zarar ve kayıplar riski 
Keşif çalışmaları zamanı maddi 
zarar ve kayıplar riski 

Yatağın çalıştırılması 
sırasında oluşan maddi 
zarar ve kayıplar riski 

Yasal 

Mevzuattaki değişikliklerin kayda 
alınmaması riski; Madene çalışma 
lisansı çıkartılırken devletle 
anlaşma imzalama durumunda 
kalma  riski  

Yüklenicilerle, sondaj 
kuruluşlarıyla ve ortaklarla 
yanlış belge hazırlama riski  

Petrol yataklarının 
çalıştırılması projesinde  
ortak firma kuruldukta 
ürünün dağıtımı sırasında 
anlaşma ve evraklarda 
hata oluşması riski 

Kuruluş 
amacına göre 

Öngörülemeyen 
olası durumlara 
göre  

Doğal risk, fors-major durumlar riski 

Çevrenin  
öngörülemeyen 
faaliyetleri 
nedeniyle 

Jeolojik keşif çalışmaları zamanı 
yüklenicilerin sorumluluklarını 
yerine yetirmemesi riski; 
Sondaj çukurlarını değerlendirecek 
uzman personelin olmaması riski 

Sondaj ve inşaat çalışmaları 
sırasında yüklenicilerin 
sorumluluklarını yerine 
yetirmemei riski; Personelin 
kalifiye olmaması, güvenlik 
yönetmeliklerine uyulmaması 
riski  

Rezerv yatakların 
çalıştırılmasında 
yüklenicilerin 
sorumluluklarını yerine 
yetirmemesi riski  

İletişim eksiklği 
güvensizlik riski 

Rezervlerin miktarının yanlış 
hesaplanması riski 

Sondaj teknolojisi 
yöntemlerinin doğru 
seçilmemesi  

Arama aşamasında 
kalitatif ve kantitatif 
özelliklerin belirlenme 
hataları nedeniyle kayıp 
riski 

Sigorta 
olanaklarına 
göre 

Sigorta edilen 

Çalışanların hayat sigortası; 
Stokların çalıştırılması için 
ekipman sigortası; 
Ekolojik risk 

Sondaj işlerinde çalışanların 
hayat sigortaları; 
Ekipmanların sorumluluk 
sigortası; 
Ekolojik risk 

Petrol sanayi işçilerinin 
hayat sigortası; 
Ekipmanların sorumluluk 
sigortası; 
Ekolojik risk 

Sigorta edilmeyen 
Jeolojik  risk; 
Fors-major durum riski 

Fors-major ve büyük çaplı  riskler 

Risk 
modelinde 
yansıtılma 
durumuna 
göre  

Sistemli  Ekonomik, Üretim tekniği 

Sistemsiz 
Jeolojik risk; 
Doğal risk; 
Ekolojik risk 

Sondaj teknolojisi ve 
yönteminin doğru seçilmemesi  

Arama aşamasında 
kalitatif ve kantitatif 
özelliklerin belirlenme 
hataları nedeniyle kayıp 
riski  

Ait olduğu 
alana göre 

İç 
Ekonomik risk; 
Sosyal risk 

Ekolojik risk; 
Üretim tekniği riski 

Mülkiyet riski 

Dış 

Jeolojik risk; 
Doğal risk; 
Fors-major durum riski; 
Politik risk; 
Yasal risk 

Fors-major durumlar riski; 
Politik risk; 
Yasal risk 

 

Bilimsel literatürde artık defalarca tartışılmış ve kanıtlanmıştır ki, petrol ve gaz sanayisinin yatırım projelerinde oluşan risklerin 

kendine özgü özellikleri bulunmaktadır (4). Buna bakmayarak, süregelen bir metodolojik yönlendirme sorunu mevcuttur, yani 

rik kavramının teorik içeriği petrol ve gaz yataklarının keşif ve sondaj çalışmaları aşaması ile beraber yeterli düzeyde 

araştırılmamiştır. 

Genellikle risk yönetimi yöntemlerinin onların oluşum aşamalarına ve etkisizleştirme yöntemlerine uygun sınıflandırılmasını 

analiz etmek gerekir (3).  
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2. Petrol Yataklarındaki Arama Ve Sondaj Çalışmaları Aşamasında Oluşan Risklerin Yönetilmesi Yöntemleri. 

Petrol yataklarının keşif ve sondaj çalışmaları aşamasında oluşan risklerin yönetilmesi yöntemleri tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Petrol yataklarındaki arama ve sondaj çalışmaları aşamasında oluşan risklerin yönetilmesi yöntemleri 

Projelerin çalışma 
aşamaları 

Geliştirme süreci Keşif Arama 

Yürütülen çalışmalar Alanın kullanıma açılması 
aşaması; 
Maksimum miktarda petrol 
çıkarabilmek; 
Petrol üretiminde düşüş; 
Son aşama; 
Yeni kuyuların açılması 

Petrol ve gaz yataklarının detaylı 
incelenmesi; 
Kurulan petrol ve gaz 
yataklarının ekstra incelenmesi; 
Pilot kazı ve inşaat; 
Deneme operasyon projesi (3 
yıla kadar) 

Bölgesel keşif 
çalışmaları; 
Sondaj kazı 
çalışmalarına hazırlık; 
Kule inşaatı çalışmaları; 

Ortaya çıkan riskler ve onların 
önem derecesi 

Doğal– 4 
Finansal - 1 
Ekolojik – 3 
Üretim ve teknolojik -1 

Mülkiyyət – 4 
Politik – 2 

Doğal – 3 
Finansal - 1 
Ekolojik – 3 
Üretim ve teknolojik -2 

Mülkiyyət - 2 

Doğal– 1 
Jeolojik – 1 
Ekolojik – 4 
Üretim ve teknolojik -3 
Politik – 2 

Bütün aşamalarda 

Risklerden kaçınmak  
Risklerin paylaşımı 
Riskin kabul edilmesi 
Riskin atlatılması 
Sigortalanma 
Riskin yerelleştirilmesi 

Risklerin yönetilmesinde 
uygulanan yöntemler 

Detayli bilgi edinmek Sigortalanma Paylaşma 

Sigortalanma 

Hedcinq Riskin giderilmesi 

Hedcinq 

 

Petol yataklarının çalıştırılması projesinin tüm aşamalarında oluşan riskler için riski kabullenme yöntemi uygulanılıyor. Bu 

yöntem, önemli yatırımların öncesinde ve gereksiz işlem harcamaları yapılırken petrol üretiminin de azaldığı durumlara uygun 

gelmektedir. Bu durumda riskin nihai sonuç üzerindeki etkisi azalma eğilimi gösterir. Bazen, şirketlerin başedemeyecekleri 

risklerden kaçınmaları daha faydalıdır. Bu yönteme hem yatırım projesinin uygulanması aşamasında, hem de geliştirme ve üretim 

aşamasında başvurulabilir (11). 

Projeye yatırım yapılmasının beklenildiyi zaman risk paylaşımı yöntemi arama aşamasında önemli rol oynuyor. Bu durumda 

başka bir şirket için hisse verilmesi veya ortak bir firma  kurmak konusunda  bir anlaşmaya varılması mümkündür.  

Petrol şirketlerinin sigortası enerji sigortası piyasasında önemli miktarda pazar payına sahiptir. Petrol sanayisinde sigortanın 

konuları; jeolojik keşif çalışmaları, kazı ve sondaj çalışmaları sırasında kullanılan ekipman, inşaat ve kurulum sigortası, sorumluluk 

sigortası, kaza sigortası ve s. şeklinde sıralanabilir. Petrol sanayisi alanlarının sigortası çevreye zararverme risklerini azaltmaya 

olanak sağlamaktaadır. 

Risklerin coğrafi bölgü şeklinde dağılması jeolojik ve politik unsurlardan, aynı zamanda ekipmanların kullanılması zamanı ortaya 

çıkabilecek sorunlardan sigortalanmaya olanak sağlıyor. Bu yöntem en cok geliştirme aşamasında uygulanmaktadır. Hem de 

çeşitlendirmek şeklinde dağılım, uluslararası bir şirketin kurulması ile ekonomik, politik ve çevresel riskleri kısmen azaltabilir (9). 

Üretim ekipmanlarının kurulumu sırasında risk transferi en önemli yöntemdir, çünkü bu aşamada büyük yatırımlar yapılır, 

yöntem bu ve sonraki adımlarda kullanılır. İlk petrol üretiminin ertelenmesi riskleri doğrudan etkiliyor.  Bu yöntem ekonomik, 

endüstriyel, teknolojik ve mülkiyet risklerini nötralize eder. Kaynak arama ve çalıştırılması aşamasında oluşan finansal risk ler 

hedc olunur. 

Proje keşif ve geliştirme aşamasında, kendi kendini  sigortalama yöntemi de uygulanır ki, bu aynı zamanda alanların 

geliştirilmesiyle de ilgili   birçok operasyonel risklerden hasarın azaltılmasına yardımcı olur. Ayrıca, en önemli riskler uluslararası 

reasürans piyasasına çıkarılır.  

Proje süresince belirli risklerin önemi değişiyor, bu nedenle arama aşamasında en önemli riskler jeolojik ve yasaldır, ardından 

tasarım aşamasında finansal ve endüstriyel ve teknolojik riskler geliyor.  

Bu yöntemleri kullanmanın etkinliği ve petrol ve gaz endüstrisinin yatırım projelerinde olası kayıplar, maliyet azaltmanın yanı 

sıra önemli bir sorun olmaya devam ediyor. En büyük risk dönemi alanın inşaası, inşaat ve işletme aşamasındadır, bir aşamadan 



VI. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
VI. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

25 – 29 Ekim/October 2019 – Antalya/Türkiye 
 

 

347 

  

diğerine geçiş sırasında artan riskler var ve potansiyel yatırımları kaybetme riski şantiyelerin inşaat ve işletilmesinden sonra alan 

keşfi başlangıç aşamalarından daha düşük. Risk potansiyelini, etkisizleştirme ve belirli bir risk yönetimi yönteminin 

uygulanmasını zamanında değerlendirmek ve onların uygulama maliyetlerini belirlemek gerekmektedir. 

Modern koşullarda risk yönetim sistemi sürekli geliştirmek gerekiyor, petrol projelerinin uygulanmasında, alanların keşif ve 

çalıştırılması aşamalarında bu veya diğer risk yönetimi yöntemlerinin avantajları ve dezavantajları Tablo 3'te özetlenmiştir. 

 

Tablo 3. Petrol yataklarının keşif ve çalıştırılması aşamalarında risklerin yönetimi yöntemlerinin avantajları ve 

dezavantajları 

 

Risklerin yönetimi 

yöntemleri 

Avantajları Dezavantajları 

Daha fazla bilgi arayışı • Stokların değerlendirilmesinin belirsizliğini 

azaltmaya olanaksağlıyor; 

• Projeyi zamanında durdurmaya olanak 

sağlıyor; 

• Deneyim ve bilgilerin toplanması 

• Hızla değişen dış çevre dikkate alınarak 

bilgilerin öngörülme  sınırlılığı ve kontrolü  

Riskin kabul edilmesi • Sadece risk olasılığını ve hasarın miktarını 

bilmek yeterlidir  

• Hasar tazminatı şeklinde giderler; 

• Hasar miktarı yönetimi durdurabilir  

•  

Riskten kaçınma •   Olası kayıpları önler; 

•  Güvenilmez ortaklardan, düşük gelirli 

projelerden ve kredilerden kaçınmak  

• Projenin tahmini karını 

• almanıza olanak sağlamıyor  

Sigorta  • Riskleri etkisizleştirmenin en kolay ve genel 

yolu; 

• Sigorta uzmanlarının tecrübelerini kullanarak 

risk yönetimi maliyetlerinin azaltılması  

•  Daha verimli kullanım için fon tahliyesi; 

• Yatırım projelerindee belirsizliğin azalması; 

• İşletmenin zararlarını telafi etmek için sigorta 

sermayesini çekmek 

• Jeolojik risk sigortasının olmaması; 

• Sigorta şirketlerinin sınırlı finansal 

kaynakları 

• ve  yeni sigorta alanındaki deneyimleri; 

• Risk miktarını ve uygun sigorta oranını 

hesaplamanın karmaşıklığı; 

• Uygun yöntemin yüksek değeri  

Katılımcılar arasında 

riskin dağılımı 
• Risklerin çoğunu paylaşma olanağı; 

•  Kendi üretim araçlarının garantili yüklenmesi; 

•  Yeni teknolojilerin kullanımı 

• Bilgi sızdırılması ihtimali; 

• Kar dağıtım ihtiyacı; 

• Ortak yatırımcı seçiminde zorluk; 

• Ekolojik  risklerin seviyesini etkilemez  

Riskin devri • Hizmetlerin kalitesini iyileştirilmesi; 

• Yeni teknolojilerin kullanılması; 

• Düşük fiyatli yöntem kullanımı 

• Satıcıların riskten kaçınması; 

•  Tedarikçilerin ve iletişim ortaklarının 

seçiminde zorluklar 

Sigortalanma • Kaynaklarla manevra kabiliyeti; 

•  Birkaç alanın geliştirilmesi; 

• Proje uygulamasını kontrol etme yeteneğini 

arttırır  

• Büyük şirketler için tasarlanmıştır 

Riskin yerelleştirilmesi • Hasar riskini azaltmak ve kontrol etmek için 

doğrudan bir teşvik var; 

• Sigortacılarla anlaşmazlık yok  

• Sigortayi kendi paralarıyla yaptırdıklarında 

proje alanı ve risk olayları sınırlı oluyor; 

• Sigorta amaçlı çalışan sayısının arttırılması 

 

Rezervlerin daha doğru değerlendirilmesi, jeolojik riski azaltma ve önceden edinilmiş bilgilerin güvenilirliği için hazırlanmış ek 

veri aramak her zaman mümkün değildir. Öngörü ve kontrol her zaman hızla değişen dış ortama uyum sağlayamaz. Risk kabul 

yönteminin önemli bir eksiği, olası zarar miktarını kontrol altına alamamasıdır. Bu durumda, petrol şirketi doğacak zararları 

ödeyebilmek için özel rezerv fonları oluşturuyor, ancak bu işletme sermayesini ve şirketin planlanan karını düşürmeyecektir. 

Risk önleme olası tüm kayıpları önler, ancak bir yatırım projesinin uygulanması sırasında riskli faaliyetlerden beklenen getiriyi 

sağlamaz. Riskli işlemlerden vaz geçmek, en ciddi ve başlıca risklere rasyonel olarak uygulanır. 

Sigorta, petrol sahalarının aranması ve çalıştırılması deneyimlerinde yaygın olarak uygulanmaktadır. Sigorta sadece uzmanların 

deneyimlerinin kullanılmasına izin vermekle kalmaz, aynı zamanda yatırım projelerindeki kayıp ve belirsizlikleri azaltır, aynı 
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zamanda sigorta sermayesini çekerek fonların serbest bırakılmasına da yardımcı oluyor. İşin dezavantajı odur ki, projeyi 

gerçekleştiren şirket jeolojik riske karşı sigortalanamıyor, aynı zamanda belirli kaynakların çalıştırıldığı birimleri sigortalama 

deneyimi sınırlıdır ve de tarife oranını ve zarar miktarını belirlemekte zorlanıyor. Risk aktarımı sırasında hizmet kalitesinde artış 

olması, ileri teknolojilerin kullanımı ve düşük uygulama maliyetinin yanı sıra bazı dezavantajlar da var ki, bu da, tedarikçilerin 

risklerden kaçınabilmesi, bunun yanı sıra sözleşme ortakları seçiminde zorlukların yaşanmasıdır (6). Petrol sahalarının aranması 

ve çalıştırılmasındaki risk dağılımı yatay çeşitlendirme, proje finansmanı ve ortak şirket oluşturulması için kullanılır, böylece 

kaynakları manevra etmek, aynı anda birden fazla yatak çalıştırmak, bununla baraber, projeye kontrol kapasitesini artırmak 

mümkündür. Belirtmek gerekir ki, bu yöntem sadece büyük ölçekli maden şirketleri için tasarlanmıştır. 

Şirketler son zamanlarda kendilerini sigortalatıyor, sigorta şirketleri kuruyorlar,    böylece riskler üzerinde doğrudan kontrol 

uygulamış oluyorlar. Bu nedenle, sigorta şirketleri ile herhangi bir anlaşmazlık olmuyor,   ancak kendi kendine sigorta sadece 

kendi hesabına gerçekleşir ve büyük sigorta olayları durumunda, şirket daha büyük şirketlerle iletişim kurar. Bir yan kuruluşun 

kurulması sırasında risk kaynaklarının yerelleştirilmesi, mevcut risk yönetimi metodolojisini geliştirir ve optimize eder, ayrıca 

faydasız ve geri dönüş olasılığı düşük, riskli yatırımlara karşı korur ve bu veya diğer yöntemin uygulanmasından sorumludur.  

Aynı zamanda, tüm riskleri değerlendirmesi ve bunları azaltma veya etkisizleştirme  sürecinde karmaşıklık vardır. Şöyle diyebiliriz 

ki, teori her zaman petrol alanında uygulanamıyor ve bu  yöntem bir hayli  zaman almaktadır (5). 

 

3. SOCAR Risk Yönetimi. 

Risk yönetimi, Azerbaycan ekonomisinin gelişmesinde önemli rol oynayan SOCAR için her zaman birinci öncelik olmuştur. 

Böylece firmanın uluslararası petrol ve gaz ve petrokimya projelerine entegre olunması için Azerbaycan Cumhuriyeti dışında 

etkin yatırım faaliyetlerinin uygulanması petrol ve gaz üretiminde risk yönetim sistemlerinin oluşturulması ve gelişmiş yönetim 

sistemlerinin öğrenilmesini, onların uygulamasını ve gelişmesini sağlamakla mümkün olmuştur (1). 

 

 

 

Şekil 1. SOCAR-ın yıllara göre petrol üretimi (1) 

 

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin hidrokarbon kaynaklarının daha verimli kullanılmasını, tüketicilerin alanda üretilen mallara ve 

hizmetlere talebinin giderilmesini sağlayan petrol, gaz ve kondensatın (yoğunlaşma) üretimi, nakliyesi, işlenmesi, dağıtımı, iç ve 

dış pazarlara satışı yönünde üretim tekonolojisi ve donanım sistemlerinin, aynı zamanda petrokimya sanayisinin güvenilir ve 

faydalı faaliyetinin organize edilmesini bugün SOCAR başarıyla gerçekleştiriyor. Alanın malzeme ve teknik tabanının 

güçlendirilmesi, mevcut üretim kapasitelerinin verimli kullanımı, en güncel teknik ve teknolojiler kullanılarak, çevreye zararlı 

etkileri en aza indirmeye odaklanan bir şirket, bu nedenle operasyonları sırasında risk faktörünü en aza indirebilir (2). 
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Şekil 2. SOCAR-ın yıllık geliri ve dünya petrol fiyatları (2) 

  

Şekil 2'de verilen rakamları incelerken, dünya pazarındaki yıllık ortalama ham petrol fiyatlarında belirtilen sürelerde - % 28 

oranında bir düşüş olduğunu görebiliriz. Bununla birlikte, SOCAR'ın 2018 gelirleri bir önceki yıla göre - % 19 arttmıştır. Bu 

artış, uygun şekilde yürütülen  risk yönetiminin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. 

SOCAR'ın yıllara göre gelirleri ve bir sonraki yılın tahminlerinin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi aşağıdaki grafikte verilmiştir. 

Burada,  bu verilere dayanarak bir korelasyon göstergesi bulunmuştur (7). 

 

 

 

Verilerin yıllara göre dağılımını incelediğimizde artışın zamana bağlı olduğunu görüyoruz ve böylece 2019 yılında gelirlerin 126 

milyon manattan çok olacağı öngörülüyor. 

SOCAR belirlenmiş potensial riskleri azaltarak, olumlu ekileri destekleyecek yönde çalışmalarına devam etmektedir. SOCAR'ın 

faaliyetlerinin doğruluğunu ve dakikliğini sağlanması, olası hataların, eksikliklerin ve kayıpların zamanında tespit edilmesi ve 

önlenmesi, faaliyetlerin güvenilirliği ve mevzuata uygunluğunu düzenlemek amacıyla: Risk yönetimi; İç kontrol sistemi; 

Yolsuzlukla mücadele ve şeffaflığın artması gibi sistemler kurulmuş ve bu sistemler şimdi tam olarak çalışıyor. Bugün yeni 

dönemin gereklilikleri doğrultusunda uygulanan enerji stratejisi ülkemizde yürütülen  daha derin reformlara katkıda bulunuyor 

ve Azerbaycan'ı kalkınmanın zirvesine götürüyor. 
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Sonuç. 

1. Çalışma sırasında incelenen risk yönetimi yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını göz önünde bulundurarak her yöntemin 

uygulanabilirliğini doğru bir şekilde belirlemek önemlidir. Bu nedenle, petrol şirketlerinin ve projelerinin etkin yönetimi için tüm 

risk yönetimi yöntemlerinin belirsizlik içinde birleştirilmesi önerilir. 

2. İncelenen risk yönetimi modellerinin ve algoritmalarının uygunlanması şunları sağlayacaktır: 

 - denizdeki maden yataklarının sondajı zamanı projelerin uygulanma süresini önemli oranda hızlandıracaktır; 

- projeler doğrultusunda alınan kararların faydasını artıracak; 

- arama programının tasarım ve planlama aşamasında risk değerlendirmesini yapmaya olanak sağlayacak. 

3. Belirli bir problemi çözmek için, modelin karmaşıklık seviyesini ve detaylarını seçerken çözülen probleme karşılık gelen model 

prensibini takip etmek gerekir. Tasarım sürecinin etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için yeterli asgari zorluk düzeyindeki 

modeller kullanılmalıdır. Başka bir deyişle, sorunu iki şekilde çözebiliyorsanız, en basit çözümü seçmelisiniz. 

4. Açık denizde bir proje tasarlarken, herhangi bir petrol ve gaz proje yönetimi, projelerin sıralanması, en uygun keşif stratejisini 

bulunması ve olası riskleri değerlendirme göreviyle karşılaşılır. Belirsizliğın olması ve onun ölçeği, mevcut ve gelecekteki 

projelerin değerini ciddi şekilde etkileyebilir. Bu, özllikle jeolojik kaynakların değerlendirilmesindeki belirsizliğin yüksek olduğu 

gelişmenin ilk aşamalarında görülmektedir. Araştırma çalışmasında önerilen risk yönetimi modelleri, kapsamlı petrol sahası 

geliştirme sürecinde karar alma yaklaşımlarını temsil etmektedir. Bu yaklaşım aynı zamanda petrol ve gaz varlıklarının gelecekteki 

değerindeki belirsizliklerin muhasebeleştirilmesi için bir yöntem sunar. 

5. Belirsizlik durumunu dikkate almamak ve klasik determinist değerlendirme yaklaşımının kullanılması, projenin beklenenden 

daha düşük kalitede olmasına neden olabilir. Mevduat geliştirme ve gelecek vaat eden projelerden oluşan bir portföy oluşturmak 

için bir strateji tasarlarken yukarıdakilere benzer yaklaşımları kullanmak özellikle önemlidir. Bu, en objektif proje 

değerlendirmelerini almaya yardımcı olur ve öznel deterministik değerlendirme olmadan ve proje giderlerini yapay olarak 

azaltmadan veya geçmeden projelerin niteliksel sıralamasını sağlayacaktır.  

6. Alan geliştirme sistemlerinin modellenmesine yönelik sistematik bir yaklaşım, teknoloji uygulamasının etkinliğini belirleyen 

kilit faktörleri vurgulayan teknoloji seçme şablonlarının oluşturulmasını da içerir. Daha önce yapılmış ayrıntılı hesaplamaları 

temel alan bu şablonlar, geliştirme mühendisinin önceki aşamalarda edindiği deneyimi kullanmasına ve tekrar hesap 

yapmamasına olanak sağlayan her bir özel teknolojinin en etkili uygulama alanlarını tanımlar. Teknoloji seçenekleri, pratik 

uygulama tarafından yansıttığı kısıtlamalar dahilindeki süreç modelleridir ve projelendirme sürecinin çeşitli unsurları için-bireysel 

alan teknolojilerinden endüstri geliştirme sistemlerine bir bütün olarak inşa edilebilir. Teknoloji seçim şablonları SOCAR'da 

kullanılan bilginin standart sistemleştirmesidir.  
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VERGİ USUL KANUNUNDA MÜCBİR SEBEP HALLERİ VE HUKUKİ SONUÇLARI 

Hakan BAY1 

 

Özet 

Mükelleflerin vergisel ödevlerini tam ve zamanında yerine getirmeleri esastır fakat mükelleflerin gerek şekli ve gerekse maddi 

vergisel ödevlerini zamanında yerine getirmelerini engelleyen ve sorumluluğu mükellefe ait olmayan yangın, yer sarsıntısı, 

deprem gibi doğal afetler nedeniyle zorunlu gecikmeler meydana gelebilmektedir. Bu durumda idare tarafından bu engelleyici 

nedenlere ve işin niteliğine göre işin bir kısmına ya da tamamına ait süre uzatılabilir. İşte bu süre uzatımına neden olan söz 

konusu bu durumlar “mücbir sebep” olarak adlandırılır. Kelime anlamı itibarıyla mücbir sebep, önüne geçilmesi imkansız dışsal 

olaylardır. Yükümlülük ve borcun yerine getirilmesine engel olan bu olaylar, borçlunun iradesi dışında meydana gelir ve Vergi 

Usul Kanunu’muzun 13. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede mücbir sebep halleri sayılarak örneklemeler yapılmış ve “gibi 

haller” denilerek madde kapsamı ekonomik durum ve şartlara göre genişletilmiştir. Ancak Vergi Usul Kanunu’nun 13. 

maddesindeki hükümlerin uygulanabilmesi için mücbir sebebin malum olması ve ilgililer tarafından ispat edilmesi gerekir. 

Mücbir sebep hallerinden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez. Bu durumda 

tarh zamanaşımı işlemeyen süreler kadar durur. Mücbir sebep halleri idare ve mükellefi bağlar. Bu sebepler mükellef yönünden 

“mükellef hakkı” durumundadır. Mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanmasında haklarını bilmeleri gerekli ve önemlidir. 

Mükellef hakları konumunda bulunan bu nedenlerin bilinmesi ve bu nedenlerden yararlanılması mükellefi cezai uygulamalardan 

koruyacaktır. Bu çalışmada, özellikle süreler bakımından önem arz eden mücbir sebep hallerini inceledikten sonra; uygulanma 

şartları ve vergi hukukundaki sonuçları üzerinde durularak, idare ve mükellef açısından önemi ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mücbir Sebep, Mecburi Gaybubet, Doğal Afetler, Süreler, Zorlayıcı Sebepler. 

Jel Kodları              : H20, K30, K34. 

 

CASES OF FORCE MAJEURE IN TAX PROCEDURE LAW AND ITS LEGAL CONSEQUENCES 

Abstract 

It is essential that taxpayers fulfill their tax duties completely and duly however obligatory delays may occur due to natural 

disasters including fire, earth tremors and earthquakes not ingenerated by taxpayers, preventing them to fulfill their both formal 

and material tax duties promptly. In this case, the administration may grant time extension for a part of the work or the entire 

work based on these impeding conditions and character of the work. The said circumstances causing time extension are called 

“force majeure”. The word force majeure means ungovernable exogenous incidents. These incidents, hindering fulfillment of 

an obligation and debt clearing, develop involuntarily and not depending on the debtor and are embodied in Article 13 of 

Turkish Tax Procedure Law. In this Article, force majeure cases are listed, examples are provided and by uttering the word 

“such cases”, the scope of the Article has been expanded according to the economic situation and circumstances. However, it 

is required that force majeure is presaged and proven by the concerned parties for the enforcement of clauses of Article 13 of 

Tax Procedure Law. If any force majeure case develops, these periods shall not lapse until this circumstance disappears. In this 

case, the prescription shall cease as much as the time that not elapsed. Force majeure cases bind the administration and 

taxpayers. These causes are considered as “taxpayer rights” with respect to taxpayers. It is essential and crucial that taxpayers 

are aware of their rights for the practice of tax procedure law. Recognizing these causes, which are in the position of taxpayer 

rights, and benefiting from these causes could shield taxpayers against criminal liabilities. In this study, cases of force majeure 

which are particularly significant in terms of periods were scrutinized and subsequently the practice conditions and its results 

in tax procedure law were discussed and their importance for the administration and taxpayers was put forward.   

Keywords: Force Majeure, Involuntary Absence, Natural Disasters, Periods, Act of God.  

JEL Classification Codes: H20, K30, K34. 

 

1. Giriş 

Kişilerle kişiler, kişiler ile devlet hatta devletlerarası toplumsal yaşamı düzenleyen ve yaptırımlarla desteklenmiş kurallar bütünü 

diye tanımlanabilecek hukuk kuralları, adaleti ve toplumsal düzeni sağlamak adına haklarını koruduğu bu kişilere bazı 

yükümlülükler de yükler. Söz konusu bu yükümlülükler keyfi olarak değil sınırları kanunlar ile çizilmiş, ne zaman ve nasıl yerine 

getirileceği kesin olarak belirlenmiş kurallar çerçevesinde yerine getirilir. Aksi yöndeki davranışlar bazen sahip olunan bir hakkın 

kaybolmasına bazen de ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalınmasına neden olur. Süre, bir olayın başıyla sonu arasındaki zaman 

parçası veya başı ve sonu belli bir zaman aralığı olarak adlandırılır. Bununla birlikte, belli bir ana kadar veya belli bir andan 

 
1 Araş. Gör. Dr. 
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itibaren olan süreler de vardır. Hukuk kuralları bakımından da kavram aynı mahiyettedir. Başka bir ifadeyle yükümlülüklerin 

yerine getirilmesi için öngörülmüş, başlangıç ve bitiş tarihleri belli, önceden saptanabilir bir zaman aralığı söz konusudur. Kişi 

bu zaman aralığında yükümlülüğünü yerine getirme/getirmeme hususunda düşünmek, araştırma yapmak, değerlendirmek, karar 

vermek ve hazırlık yapmak imkanına kavuşur. Hiç şüphe yok ki bu zaman aralığı sınırsız olmayıp keyfiliğe mahal vermez. Zira 

bazı haklar ve borçlar süreye bağlıdır ve belirli sürelerde kullanıldıklarında sonuç doğururlar. Aksi takdirde toplumsal hayat felç 

olur, kamu düzeni bozulur ve hatta bazı kişilerin hukuku zedelenir. Dolayısıyla kurallar ile hedeflenen amaçlardan uzaklaşılarak 

kaosa zemin hazırlanmış olur.  Nitekim vergi hukuku da devlet ile kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen kamu hukukunun bir 

alt dalıdır. Vergilendirme işlemi, sonucu itibarıyla alacaklı ve üstün olan devlet ile borçlusu durumunda olan kişi arasında bir 

ilişki meydana getirir. Bu nedenle yükümlülükler, kişilerin inisayatifine bırakılmamış, belli ve kesin kurallar ile belirlenmiştir. Bir 

taraftan mükellefe yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için güvence verilirken diğer taraftan da vergi alacağının toplanmasında 

etkinliğin artırılarak bir an evvel Hazineye intikali hedeflenmiştir. Aynı zamanda bu durum, hukuk devleti olmanın ve 

vergilendirme ilkelerinden belirlilik ilkesinin de doğal bir sonucudur. 

2. Vergi Hukukunda Süre Kavramı 

Vergi Hukukunda süre, vergilendirme sürecinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hakların kullanılması için belirlenmiş 

zaman dilimini ifade eder. Hukukun diğer tüm dallarında olduğu gibi vergi hukukunda da sürelerin önemi büyüktür. Kamu 

düzeninin sağlanması ve devamı bakımından vergi hukukundaki sürelere uyulması, başlangıç ve bitişi itibarıyla hukuki nitelik ve 

sonuçlarının bilinmesi uygulayıcılar bakımıdan olduğu kadar mükellefler bakımından da zaruridir. Yargılama süreci de dahil 

olmak üzere vergilendirme işlemlerinin her bir aşaması için -gerek vergi kanunlarıyla gerekse de diğer kanunlarla- hem idareyi 

hem de mükellefleri bağlayan süreler öngörülmüştür. İdare kendisi için öngörülen bu sürelerde vergilendirme işlemini yerine 

getirmek zorundadır. Yine mükelleflerin de bu süreler içinde üstlendikleri ödevleri yerine getirmeleri ve sahip oldukları diğer 

hakları kullanmaları gerekir. Sürelere uyulmaması bazen idare bazen de mükellef aleyhine sonuçlar doğurur ki bu durumlar 

kanunlarla müeyyidelere bağlanmıştır. Uygulanacak müeyyideler cüzi ve idari nitelikte para cezaları olabildiği gibi yüksek tutarlı 

ve hatta hürriyeti bağlayıcı nitelikte hapis cezaları şeklinde olabilmektedir.  Durum böyle olmakla birlikte vergi kanunları bazı 

hallerde veya özellik arz eden bazı durumlarda sürelerin uzamasını öngörmüştür. Mükelleflerin kullanabileceği süreler; mücbir 

sebep, zor durumun varlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın re’sen süreyi uzatması ve ölüm halinde belli şartlar ile 

uzayabilmektedir. Bununla birlikte mali tatil ve adli tatil nedeniyle vergilendirmeye ilişkin bazı kanuni sürelerin uzaması söz 

konusu olabilmektedir (Öner, 2014, s. 101). Sürelerin uzaması, gerek mükellef veya vergi sorumluları gerekse de idare açısından 

önemli sonuçları da beraberinde getirmektedir.  

3. Mücbir Sebep 

Bir sorumluluğun yerine getirilmesini kısmen veya tamamen, geçici veya daimi surette engelleyen, bu niteliği dolayısıyla 

sorumluluğu kaldıran veya yerine getirilmesini ve vadesini geciktiren veya sorumluluğun niteliğini değiştiren ve kişinin önceden 

beklemediği, tahmin edemeyeceği, beklese ve tahmin etse bile engelleyemeyeceği dıştan gelen olağanüstü nitelikte bir olay, olgu 

veya durum hukukta mücbir sebep olarak tanımlanmaktadır (Coşkun Karadağ & Organ, 2011, s. 150). Genel olarak kişilerin 

iradesi dışında meydana gelen ve önceden önüne geçemeyeceği olaylar olarak adlandırılan bu kavram çeşitli hukuk dallarının 

ortak kavramıdır. Örneğin Borçlar Hukuku bakımından mücbir sebep, öngörülmesi ve önlenmesi veya öngörülse bile önlenmesi 

mümkün olmayan bazı durumların varlığıyla sebep ile sonuç arasındaki illiyet bağını keser ve zarar vereni veya borçluyu 

kusursuzluğu nedeniyle sorumluluktan kurtarır (Şenyüz, 2013, s. 125). Bu nitelikteki olaylar deprem, sel, kasırga v.b. doğal olaylar 

olabileceği gibi isyan, ihtilal, savaş, genel grev gibi beşeri olaylar da olabilir.  

Yine İdare Hukuku alanında da mücbir sebep kavramına yer verildiği görülmektedir. Buna göre idarenin kusurlu bir işlemi veya 

eylemi dolayısıyla ortaya bir zarar çıkmış olması durumunda idarenin sorumluluğu söz konusu olmaktadır (Bozdağ, 2010). Ancak 

ortaya çıkan zarara idarenin işlem veya eylemi dışında başka bir sebep neden olmuşsa idarenin sorumluluğu kısmen veya 

tamamen ortadan kalkmaktadır.  

Kişi, kendi dışında gelişen dışsal karakterli söz konusu bu olaylar karşısında çok ciddi sıkıntı, güçlük hatta çoğu zaman 

imkansızlıklar içine düşer ve istese bile bazı hallerde vergiye ilişkin ödevlerini zamanında yerine getiremez. Bu durumda 

olağandışı bu haller sona erinceye kadar mükelleflerin ödevleri, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde ertelenir ve tarh 

zamanaşımı süresi ertelenen süre kadar uzar (Özyer, 2001, s. 44). Süresi içinde bir mücbir sebep ya da beklenmeyen hal nedeniyle 

kullanılamamış olan hakkın kullanılabilmesi hukukun genel ilkelerinden (Karakoç, 2004, s. 253) olup kişi ertelenen süre içinde 

kullanamadığı bu hakları tekrar kullanabilir. 
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3.1. Mücbir Sebep Halleri 

Kanunda mücbir sebebin tanımı yapılmamış, mücbir sebep hali olarak belirlenen olağanüstü durumlar 13’üncü maddede tadadi 

olarak sayılmıştır. Söz konusu maddede sayılan mücbir sebepler şunlardır: 

✓ Vergi ödevlerinden her hangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk; 

✓ Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler; 

✓ Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler; 

✓ Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması, 

gibi hallerdir. Kanun koyucu, madde hükmünü “gibi hallerdir” diye bitirerek, sayılanların dışında benzer bazı durumların da 

mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi yönünde esnek davranmıştır (Orhan, 1986). Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir 

nokta vardır. Mücbir sebep geçici bir süre için ortaya çıkan hallerde söz konusu olup sonsuza kadar devam etmez. Yine herhangi 

bir olayın mücbir sebep olarak tanımlanabilmesi için kişinin olayda kusurunun olmaması, olayın aniden ortaya çıkması, olayın 

kişi tarafından önlenememesi ve olayın ilgilinin vergi ödevini yerine getirmesini engellemesi (Tosuner & Arıkan, 2019, s. 141-

142) ve mücbir sebep ile sürelerin geçirilmesi arasında bir nedensellik bağının bulunması gerekmektedir. Belirli nitelikteki 

olayların önceden mutlak bir şekilde mücbir sebep olarak kabul edilmesi mümkün olmayıp her olayın kendi koşulları ve 

özellikleri içinde ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir (Öncel, Kumrulu, & Çağan, 2008, s. 118). Madde kapsamındaki haller, ilgilileri 

tarafından ispat veya tevsik olunması şartıyla mücbir sebep hali olarak kabul edilecek ve bu sebep ortadan kalkıncaya kadar 

süreleri durduracaktır.  

3.1.1. Ağır Hastalık ve Ağır Kaza 

Mükelleflerin belirli sürelerde yapmak zorunda oldukları ödevlerini engelleyecek derecede ağır hastalığa yakalanmaları veya ağır 

kazaya uğramaları nedeniyle bu ödevlerini yerine getirememeleri halinde bu durum, vergi hukuku bakımından mücbir sebep 

sayılır. Bu hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi böyle bir nedeni ileri sürenlerin hastanelerden alacakları doktor raporuyla 

bu durumlarını ispatlamasına bağlıdır (Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, 2004). Yatak istirahatını öngören raporların 

mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için vergisel ödev ve hakların yerine getirilmesini olanaksız kılacak ağırlıkta olması gerekir 

(Nas, 2011, s. 105). Ağır hastalık halinde mücbir sebep raporda belirtilen mutlak istirahat halinin bittiği tarihte sona ermiş sayılır. 

Ağır kazada ise, mükellefin ağır kazanın etkisinden kurtulduğu tarih esas alınır. Ağır bir kaza sonucu işini yürütemeyecek duruma 

gelen bir kimse umumi vekil veya kanuni temsilci tayin ettiğinde, mücbir sebep halinin ortadan kalktığı kabul edilir (Tosuner & 

Arıkan, 2019, s. 143). 

3.1.2. Tutukluluk 

Mükellefler vergilendirme ile ilgili ödevlerini yargı organlarınca alınan kararlar nedeniyle süresi içinde yerine getirememiş 

olabilirler. Bu duruma tutukluluk hali örnek olarak verilebilir. Genel olarak tutuklamayla ilgili hükümler 5271 sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanunu’nun 100’üncü ve takip eden maddelerinde düzenlenmiştir. Tutuklama başlı başına bir ceza olmayıp, 

zorunlu hallerde başvurulması gerekli istisnai nitelikte bir ön tedbirdir. Soruşturma evresinde şüphelinin tutuklanmasına 

Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hakimi tarafından, kovuşturma evresinde sanığın tutuklanmasına Cumhuriyet 

savcısının istemi üzerine veya re'sen mahkemece karar verilir. Vergi Usul Kanununun 13'üncü maddesine göre tutukluluk hali 

mükellefler tarafından ispat edilmesi kaydıyla mücbir sebep hali olarak kabul edilmiştir. Mükellefin tutuklu bulunması nedeniyle 

kullanılamayan süreler mücbir sebep kapsamında sürenin son gününe eklenerek bulunacak tarihe kadar süreyi uzatacaktır (Maliye 

Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, 2001). 

3.1.3. Afet Halleri  

Çok kısa zamanda meydana gelen, başladıktan sonra insanlar tarafından engellenemeyen ve can ve mal kaybına yol açan doğal 

olaylara afet denir. Bazı afetlerin yeryüzünün nerelerinde daha çok olduğu bilinmektedir. Örneğin deprem, heyelan, çığ, sel, don 

ve bazı afetlerin sonuçları depremde olduğu gibi doğrudan ve hemen ortaya çıkar. Ama kuraklıkta olduğu gibi bazılarının 

sonuçları ise uzun bir zaman sonra ve dolaylı olarak görülür (T.C.İçişleri Bakanlığı, 2018). Vergi Usul Kanunu’nun 13’üncü 

maddesinde yangın, yer sarsıntısı ve su basması tabii afet olarak kabul edilmiştir. Mücbir sebep sayılan tabii afetler bunlarla sınırlı 

değildir. Kanunda su basması ifadesine yer verilmiş olmasına rağmen bu ifade seli de içermektedir. Yine yer sarsıntısı sadece 

depremle sınırlı değildir. Çığ düşmesi ve toprak kayması da mücbir sebep kabul edilir. Buna karşılık don, kuraklık, zararlı hayvan 

istilası gibi afetler vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olmaları mümkün görülmediğinden mücbir sebep sayılmazlar 

(Özyer, 2001, s. 46). 

Afetin niteliği itibariyle birden fazla kişiyi etkilemesi ve zarar vermesi esastır. Doğal afete maruz kalan kişinin tek kişi olması 

halinde, tabii afetin meydana geldiğini ve vergilendirme ile ilgili ödevlerini yerine getirmesinin engellendiğini ispat etmek ve 

belgelendirmek mükellefe aittir. Tabii afetlerin, belli bir bölgenin tamamında veya bir kısmında meydana gelmiş olması ve o 

bölgenin insanlarını etkilemiş olması halinde, ayrıca ispat ve belgelendirilmesine gerek yoktur. Vergi Usul Kanunu’na göre tabii 

afetlere maruz kalanların tamamı değil sadece vergi ödevlerini yerine getirmesine engel olan kişiler mücbir sebep halinden 
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yararlanabilir. Örneğin işyerinin küçük bir bölümü yanan ve muhasebe kayıtları etkilenmeyen bir kişi için yangın mücbir sebep  

olarak kabul edilemez.  

3.1.4. Kişinin İradesi Dışında Meydana Gelen Mecburi Gaybubetler 

Mükellefler iradeleri dışında belli bir yerde bulunamamaları nedeniyle vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirememişlerse bu durum 

mücbir sebep sayılır. Örneğin bir kişinin fidye almak amacıyla kaçırılması ve uzun süre rehin tutulması halinde kişinin iradesi 

dışında meydana gelen mecburi bir gaybubet hali söz konusu olmaktadır. Kişinin vergilendirme ile ilgili ödevlerini yerine 

getirmesine imkan vermeyen bu durum, mükellef tarafından belgelendirilmesi halinde mücbir sebep olarak kabul edilir. Mecburi 

gaybubetler kişinin kaçırılması ile sınırlı değildir. Seyahati sırasında uçağı başka bir ülkeye kaçırılan, yolların; kar, tipi, tünel 

çökmesi v.b. gibi nedenlerle kapanması nedeniyle mahsur kalan ve vergi ile ilgili ödevlerini yerine getiremeyen bir kişi için de 

iradesi dışında meydana gelen bir kayıp söz konusudur.  

3.1.5. Sahibinin İradesi Dışında Defter ve Vesikalarının Elinden Çıkmış Olması  

Sahibinin iradesi dışında tutmuş olduğu defter ve belgelerinin elinden çıkmış olması durumuyla hırsızlık halinde karşılaşılır. Adli 

yargıda da defter ve belgelerin çaldırılması mücbir sebep kapsamında değerlendirilmektedir (Özyer, 2001, s. 47). Bu durum Türk 

Ticaret Kanunu’nun 82’nci maddesi gereğince de belgelendirilmek zorundadır. Resmi makamlarca, mahkemelerce defter ve 

belgelere el konulması, mükellefin bu defter ve belgeleri incelemesine izin verildiği sürece mücbir sebep sayılmaz (Tosuner & 

Arıkan, 2019, s. 146). 

3.2. Mücbir Sebeplerin Sonuçları 

Mücbir sebep, mükellef ve sorumlular ile kanuni temsilciler için geçerli olur. Mükellef ve sorumluların yakın akrabalarına yönelen 

mücbir sebepler, mükellef ve sorumlunun vergi ödevlerini süresi içinde yerine getirmelerini engellese bile, bu durum mücbir 

sebep sayılmaz (Öncel, Kumrulu, & Çağan, 2008, s. 120).  Tüzel kişilerde birden fazla kanuni temsilci olması halinde bunlardan 

birisi için geçerli olacak mücbir sebep, ödevleri diğerlerinin yerine getirmesinin mümkün olduğu durumlarda tüzel kişilik için 

ileri sürülemez. Bir olayın mücbir sebep olup olmadığını vergi idaresi takdir eder. Mücbir sebebe ilişkin hükümlerin 

uygulanabilmesi için mücbir sebebin vergi idaresi tarafından biliniyor olması ve mücbir sebep halini ileri sürenler tarafından bu 

durumun ispat edilmesi veya belgelendirilmesi gerekmektedir.  

Mücbir sebep, vergiyi doğuran olayı etkilemez. Ancak vergiyi doğuran olay meydana geldikten sonra onunla ilgili vergi 

ödevlerinin yerine getirilmesini etkiler. Yani vergi borcunun doğmasını etkilemez, doğmuş olan vergi ile ilgili görevlerin yerine 

getirmesini etkiler. Yine vergi ödevlerinin yerine getirilmesini ertelerken vergi borçlarının ödenmesini durdurmaz. Beyanname 

verme süreleri mücbir sebep süresi içine rastlayan vergilerin ödeme süresi de Vergi Usul Kanunu’nun 111’inci maddesi gereğince 

uzar. Bu durumda gecikme zammı uygulanmaz, yeni bir taksitlendirme de yapılmaz (Ünel, 2007, s. 108). Ancak mücbir sebebin 

meydana geldiği tarihten önce tahakkuk etmiş vergilerin ödeme süresi uzamaz. Çünkü vergi borcunun ödenmesi bir vergi ödevi 

değildir. Vergi tahakkuk ettikten sonra amme alacağı halini alır ve tahsiline ilişkin hükümler Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanunda düzenlenmiştir. Mücbir sebebin varlığı halinde tarh zamanaşımı işlemeyen süreler kadar uzar. Tarh 

zamanaşımının uzayabilmesi için, mücbir sebep halinin, vergilendirme ile ilgili ödevin yapılması gereken süre içinde ortaya 

çıkması ya da daha önce vuku bulmuş olmakla beraber, bu süre içinde devam etmiş olması gerekir. Ödevin yapılması için 

belirlenen süreden önce biten veya sonra ortaya çıkan mücbir sebep hali, tarh zamanaşımı süresini uzatmaz (Orhan, 1986). Tarh 

zamanaşımı süresinin durmasına karşılık tahsil zamanaşımı süresi işlemeye devam eder. 

Mücbir sebepler ve bunların süreleri durdurma etkisine ilişkin hükümler Vergi Usul Kanunu’nda yer aldığı için öncelikle 

vergilendirme aşamasına ilişkin sürelerde uygulama alanı bulmaktadır (Karakoç, 2004, s. 255). Vergi Usul Kanunu’nun 15’inci 

maddesine göre mücbir sebeplerden her hangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez. 

Başka bir ifadeyle mücbir sebep varsa mücbir sebebin doğduğu tarihten ortadan kalktığı tarihe kadar kanunen veya idarece 

belirlenmiş süreler durur. Duran süre mücbir sebebin ortadan kalkmasından sonra yeniden işlemeye başlar. Süre, mücbir sebep 

altında geçen süre kadar uzar ve bu süre içinde yapılan ödevler zamanında yapılmış gibi sonuçlar doğurur. Dolayısıyla mükellef 

uzayan süre içinde yerine getirdiği ödevi için vergi kabahati işlemiş olmaz (Şenyüz, 2016, s. 269) ve Kanunun 373’üncü maddesi 

gereğince vergi cezası kesilmez. Ancak ödevlerin uzayan bu süre içinde de yerine getirilmemesi halinde mükellef vergi cezasının 

muhatabı olur. Mücbir sebep halinde sadece ödevlerle ilgili süreler uzamaz. Mükellefin vergilendirme işlemleri ile ilgili olarak 

idareye karşı sahip olduğu bazı haklara ilişkin süreler de uzar. Uzlaşma, cezalarda indirim talep etme gibi mükelleflere belli haklar 

sağlayan müesseseler için de mücbir sebep hali ileri sürülebilir (T.C.Maliye Bakanlığı, 2011). Ancak İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nda mücbir sebep halinde dava açma sürelerinin işlemeyeceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle ilke 

olarak dava açma süresi mücbir sebep dolayısıyla uzamaz. 

Mücbir sebebin varlığı şartları haiz bazı hallerde verginin terkini sonucunu doğurur. Vergi Usul Kanunu’nun 115’inci maddesine 

göre yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su basması, kuraklık, don, zararlı hayvan ve haşarat istilası ve bunlara benzer afetler 

yüzünden: 

✓ Varlıklarının en az üçte birini kaybeden mükelleflerin bu afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili bulunan vergi 

borçları ve vergi cezaları; 
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✓ Mahsullerinin en az üçte birini kaybeden mükelleflerin, afete maruz arazi için zararın tahakkuk ettiği hasat ve devşirme 

zamanına tesadüf eden yıla ait olarak tahakkuk ettirilen arazi vergisi borçları ve vergi cezaları; 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca zararla orantılı olmak üzere, kısmen veya tamamen terkin olunur. 

4. Sonuç 

Doğal bir olay olan zamanın geçmesi, kendisine bağlanan hukuki sonuçlar nedeniyle, aynı zamanda bir hukuki olaydır. Hukukta 

süreler hakların ve yetkilerin kazanılması, kullanılması ve yitirilmesi yönünden önem taşırlar (Bay, 2018, s. 356). Mükelleflerin 

veya vergi sorumlularının beyanına dayanan Türk Vergi Sistemi, amaçları doğrultusunda sorunsuz olarak çalışabilmek ve bütçe 

gelirlerinin devamlılığını sağlayabilmek adına vergi kanunlarıyla bu kişilere çeşitli ödevler yüklemiş, bazı haklar tanımıştır. 

Bununla birlikte aksi yönde davrananlar için yaptırımlar ve cezalar öngörmüştür. Sistemin başarısı yüklenen ödevlerin zamanında 

yerine getirilmesine, ihmali olanların etkin cezalandırılmasına bağlıdır. Ancak bu ödevleri kasıtlı veya ihmal ederek yerine 

getirmeyenlerle, gerekli dikkat ve özeni göstermekle birlikte elinde olmayan ve öngörüp önleyemediği sebeplerle yerine 

getirmeyenlerin aynı şekilde değerlendirilmemesi gerekir. Bu durum aynı zamanda hukukun temel prensiplerinin bir gereğidir. 

Çeşitli hukuk dallarıyla ilgili olan bu kavram vergi hukuku bakımından sınırları kesin çizgilerle belirlenmiş bir müessese değildir. 

Zira mücbir sebep sayılacak haller de sınırlı değildir. Nitekim mevcut kanuni düzenleme de “gibi haller” edatı ile bitirilerek vergi 

idaresine maddede tadadi olarak sayılmamış diğer halleri de mücbir sebep olarak kabul etme konusunda takdir yetkisi verilmiştir. 

İdarenin bu yetkisini keyfi olarak kullanmaktan kaçınması, kamu yararını gözeterek kanunların kendisine çizdiği sınırlar içinde 

kalması ve vergi yükünü mükellefler arasında dengeli ve adaletli bir şekilde dağıtması gerekir. Çalışmada mücbir sebepler ve 

sonuçları ile farklı yorumlanabilecek özellik arz eden hususlara açıklık getirilmeye çalışılmıştır.  
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EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMLERİ 

Üyesi Fethi Kılıç1 - Ümmügülsüm Kılıç2  

 

Özet 

Aile, Uluslararası Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasamız 41. maddesinde toplumun temeli olarak kabul 

edilmiştir. Aile evlenme engeli olmayan iki karşıt cinsin pozitif hukuka göre gereken koşulları sağlayıp devamlı ve birlikte yaşam 

ortaklığı için oluşturulan bir birliktir. Bu birlik aynı zamanda ortak yaşamı gerektirir. Eşler birlikte yaşamları boyunca maddi 

olarak mal varlığı sahibi olacaklar, bir takım kazanımları elde edeceklerdir. Evlilik birliğince elde edinilen mal varlıklarının, evlilik 

birliğinin sona ermesindeki dağılımını belirten sistemlere mal rejimleri denir. Mal rejimleri, eşlerin evliliklerinin devamı sırasında 

elde ettikleri mal varlıklarının akıbetini düzenlemektedir. 

Önceki Medeni Kanunumuzda mal ayrılığı rejimi, eşlerin edindikleri mal varlıklarının kendilerine ait olacağını düzenlerken, yeni 

Medeni Kanunumuz edinilmiş mallara katılma rejimi ile, eşlerin evlilik süresinde elde ettikleri malların evliliğin sona ermesinde 

eşit paylaşılacağını düzenlemektedir. 

Türk Medeni Kanunu getirmiş olduğu düzenlemeleri mukayeseli olarak inceleyip sonuçlarını tartışacağız. Toplumun temeli olan 

ailede eşlerin edinmiş oldukları ve edinecekleri mal varlıklarının sonucunu bilmelerinin faydalı olacağı ve ona göre karar 

verecekleri mal rejimini keşfedebilmeleri için durumun aydınlatılmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

Anahtar kelimeler: Aile, evlilik, mal rejimi, mal varlığı. 

Jel Kod:K15 

 

PROPERTY REGULATIONS BETWEEN HUSBAND AND WIFE 

Abstract 

The family is defined as the basis of the society in the International European Convention on Human Rights and 

Article 41 of our Constitution.  Family is a union formed for continuous and co-existence partnership by providing the necessary 

conditions according to the positive law of the two opposite sexes without marriage barriers.  This unity also requires common 

life.  Spouses will have financial assets throughout their lives together and they will have some gains.  The systems specifying 

the distribution of the assets acquired by the marriage union at the end of the marriage union are called property regimes.  

Property regimes regulate the fate of spouses obtained by spouses during their marriage. 

 In the previous Civil Code, the division of property regulates that the property acquired by the spouses shall be their own, 

while the new Civil Code regulates that the property acquired by the spouses during the marriage period shall be shared equally 

at the end of the marriage. 

 We will examine the regulations introduced by the Turkish Civil Code and discuss the results.  We believe that it would be 

beneficial for the family spouses, who are the foundation of the society, to know the results of the assets they have acquired 

and to acquire, and to clarify the situation so that they can discover the property regime they will decide. 

 Key words: Family, marriage, property regime, property. 

Jel code:K15 

 

1. GİRİŞ 

 Doğada var olan canlıların en gelişmiş ve en yeteneklisi olan insan varlığını sürdürebilmek için en uygun ortam olarak 

aileyi seçmiştir. Aile toplumun temelidir ve en der anlamda eşlerden oluşmaktadır. Aile eşlerin kendi istem ve arzuları ile resmi 

şekilde, resmi kamu görevlisinin huzurunda karşılıklı irade açıklamasının tanıklar huzurunda yapılması ile oluşan nikâh töreni ile 

başlayıp, normalde ölümle son bulanan yaşam ortaklığıdır. Eşler evliliğin başladığı andan itibaren süresiz olarak karşılıklı yardım, 

sevgi hoş görü, sadakat ve birbirine destek olmayı amaçlarlar. 

 Eşlerin aile birliği devam ederken elde etmiş oldukları mal varlıklarının akıbetini belirleyen mal rejimleridir. Eşler aile 

birliği devam ederken birtakım mal varlıklarına sahip olacak bazen de, ailenin devamı için veya şahsi ihtiyaçları için 

borçlanabileceklerdir. Bu yaşamın kaçınılmaz bir durumudur. Eşlerin evlilik birliği devam ederken elde ettikleri malvarlıklarının 

yönetimi ile evlilik birliğinin sona ermesindeki son durumunu belirleyen seçtikleri mal rejimleridir. Bu itibarla mal rejimlerinin 

tanınması ve bilinmesi hem evlenecek olan kişilere hem de mevcut evlilere doğru bir bakış açısı ve en uygun rejimi seçebilme 

imkanı sağlayacaktır. 

 
1 Dr.Öğr., B.A.İ.B.Ü. İktisadi ve İdari Bil. Fak. Kamu Yönetimi, kilic_f2@ibu.edu.tr 
2 Dr.Öğr. Üyesi, B.A.İ.B.Ü. Bolu Meslek Yüksekokulu, gulsumkilic@gmail.com 
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 Mal rejimi, gerek evlilik öncesi gerekse evlilik süresi içinde edinilen mallar üzerinde eşlerin ne gibi haklara sahip 

olduklarına ve ne gibi borçların doğacağına ilişkin düzenlemeyi ifade eder. Bu anlamda olmak üzere bir eşin evlilik öncesi ya da 

evlilik süresince edindiği bir malda diğer eşin hak iddia edip edemeyeceği, bu hakkın bir alacak hakkımı yoksa ayni bir hak mı 

olduğu, edinilen mallara ilişkin borçlardan diğer eşin sorumlu tutulup tutulmayacağı sorularının yanıtı eşler arasındaki mal 

rejimine göre verilebilir (Kılıçoğlu, 2019:223). 

 Eşlerin evlilik öncesi ve sonrası edindikleri malların yönetimi ve sahip oldukları hakları ve sorumlulukları ile herhangi 

bir şekilde evlilik sona erdiğinde mevcut olan mal varlığının paylaşımına dair kurallar ‘Eşler arasındaki mal rejimi’ olarak 

tanımlanır. 

 Medeni Kanun, kanunu mal rejimi olarak, ‘edinilmiş mallara katılma rejimi’ni kabul etmiştir.(TMK m.202). Bu 

malvarlığı rejimi, eşlerden birinin ölümü, evliliğin iptali veya boşanma yoluyla son bulması veya başka bir mal rejimine geçilmesi 

durumunda sona erer. Mal rejiminin son bulmasının ardından malların tasfiyesine gidilir (Anayurt, 2018:107). 

2. Mal Rejimi Kavramı 

2.1.  Mal Rejimi 

 Mal Rejimi, Özel hukuk sistemimizde Türk Medeni Kanunun aile hukuku ile ilgili düzenlemelerinden en önemli 

olanıdır. Mal rejimi, evlenme ile eşlerin gerek evlilik öncesi, gerekse evlilik sonrası edindikleri mallar(mal varlıkları) üzerindeki 

ilişkiler zincirini düzenler. Bu ilişkiler zinciri; mallar üzerindeki hak ve yükümlülükler ile bu malların yönetimi ve yaralanma 

usulleri ile üçüncü kişilerin bu mallarla olan ilişkilerini içermektedir. Eşlerin evlilik öncesi ve evlilik devam ederken sahip oldukları 

mallar üzerindeki hak ve sorumlulukları ile evlilik sona erdiğindeki paylaşmaya yönelik kurallar toplamına eşler arasındaki mal 

rejimi denir. 

2.2. Mal Rejimi Çeşitleri 

 Hukuk sistemleri eşler arasında bir tek mal rejimi yerine, birden fazla mal rejimini kabul etmektedir. Ancak bunlardan 

birisi eşlerin diğerini seçmedikleri takdirde aralarında yasa gereği uygulanan rejimdir. Eşler herhangi bir seçimde 

bulunmadıklarında aralarında yasal rejime ilişkin hükümler uygulanır. Yasal rejime tabi olmak istemeyen, bu rejimi uygun 

görmeyen eşler ise seçimlik rejimlerden birisini seçebilirler. Bu sayede eşlere bir tek mal rejimi dayatma yerine, onlara seçimlik 

rejimleri seçme yönünde bir özgürlük alanı bırakılmıştır. TMK. md. 202. f.II bunu ifade etmektedir. O halde seçimlik mal 

rejimleri, eşlerin özgür iradeleri ile anlaşarak kabul ettikleri rejimdir (Kılıçoğlu,2019:223) 

2.3. Mal Rejiminin Önemi 

 Sorunsuz geçen bir evlilik süresince, mal rejimi hususu çoğunlukla eşler arasında gündeme gelmemekle, eşler sahip 

oldukları mallardan ortaklaşa yararlanmakta iken hiçbir sorun çıkmamaktadır, ta ki evlilikte sorunlar başlayıp evliliğin gidişinden 

uzun sürmeyeceği anlaşılınca, ‘benim malım’, ‘senin malın’ söylemi geçerli olmaktadır (Bayraktanır,2005:127). 

 Eşler çoğunlukla evlenmeden önce mal varlıklarının idaresi ve paylaşımını dikkate almamakta, hatta hiç 

düşünmemektedirler. Eşler için başlangıçta hayatı paylaşma amacı olunca; mal varlıkları gündeme gelmemektedir. Ancak 

problemli bir evlenme sonucu boşanma veya başarısız bir mal varlığı yönetimi sonucu zor durumlarda kalmış ailelere tanık 

olunca eşler başlangıçta mal varlıklarının akibetini düşünerek mal rejimi seçimi yapmaktadırlar. 

2.4. Mal Rejimi Çeşitleri 

 Mal rejimlerinin bir kısmı Kanun’dan doğar. Eşler mal rejimlerini seçmedikleri takdirde, Kanun’dan doğan bu rejimi 

kabul etmiş sayılır. Bunlara yasal mal rejimi denilir. Bazı mal rejimleri Kanunda kabul edilmekle birlikte, sözleşme ile kabu l 

edildikleri takdirde yürürlüğe girerler; bunlara da seçimlik mal rejimleri denir. Seçimlik mal rejimlerini seçmek için eşlerin mal 

rejimi sözleşmesi yapmaları gerekmektedir (Uzun, 2009:4-5). 

2. 4. 1.  Yasal Mal Rejimi  

 Eşlerin evlilik öncesi veya evlenme esnasında birbirleriyle karşılıklı herhangi bir mal rejimine ilişkin sözleşme 

yapmamaları durumunda; kanun koyucu bir boşluk oluşmaması için yasa gereği edinilmiş mallara katılma rejiminin eşler arasında 

geçerli olacağını belirtiği için uygulanacak bu mal rejimine yasal mal rejimi denir. 

2. 4. 2.  Sözleşmeye Dayalı Mal Rejimi 

 Eşler evliliğin başlangıcından itibaren veya evliliğin ilerleyen aşamalarında herhangi bir dönemde karşılıklı anlaşarak 

yasal mal rejimin dışında bir mal rejiminin aralarında geçerli olacağına dair sözleşme yaparlarsa bu mal rejimine sözleşmeye dayalı 

mal rejimi denir. 
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2. 5.  Yasal Mal Rejiminin Önemi  

 Sevgiden ve evlilikten söz edenler genellikle para ve mal hesabı yapmak istemezler. Duygusal bir ortamda maddi 

konulara değinmemek anlaşılabilir olmakla birlikte bu anlayış birçok kimse için evlilik sona erdiğinde büyük hayal kırıklığına ve 

sıkıntıya yol açmıştır (Moroğlu, 2002:5). 

 İlerde doğabilecek olumsuzlukları kanun koyucu baştan düşünerek yasal mal rejimini kabul etmiştir. 

3.  1926 Tarihi 743 Sayılı Türk Medeni Kanunda Düzenlenen Mal Rejimleri 

3.1.Kanun Düzenlemesine Genel Olarak 

 743 sayılı önceki Medeni Kanunda eşler arasındaki mal rejimi sözleşmeye dayalı mal rejimi ve yasal mal rejimi olmak 

üzere düzenlenmiştir. 

743 sayılı önceki Türk Medeni Kanunda; yasal mal rejimi olarak ‘Mal Ayrılığı’ rejimi kabul edilmiştir. Kanun koyucu 1926 tarihli 

yasa ile mehaz kanun olan İsviçre Kanunda farklı olarak ‘Mal Ayrılığı’ rejimi yasal mal rejimi olarak kabul edilmiştir. Oysa 10 

Aralık 1907 tarihli İsviçre Medeni Kanunu ‘Mal Birliği’ rejimi yasal mal rejimi olarak kabul etmişti. 

 Türk Kanun koyucu İsviçre’den farklı bir düzenleme ile ‘Mal ayrılığını’ yasal mal rejimi olarak kabul etmiştir ve 

sözleşmeye dayanan mal rejimi olarak ta ‘mal birliği’ ve ‘mal ortaklığını’ kabul etmiştir. 

3. 2. Mal Rejimi Uygulamaları 

 1926 tarihinde yürürlüğe giren Önceki Medeni Kanun uygulamasında 4721 sayılı Yeni Medeni Kanun yürürlüğe girene 

kadar geçen 76 yıllık zaman içerisinde uygulamada her ne kadar kanunda eşlere evlenmeden önce veya sonraki dönemlerde mal 

rejimi seçme imkanı sağlamasına rağmen eşler böyle bir seçim yapmamıştır. Bütün evliliklerde yasal mal rejimi uygulanmıştır. Bu 

sebeple Türk uygulamasında yasal mal rejimi önem taşımaktadır. 

4.  4721 Sayılı Türk Medeni Kanunda Düzenlenen Mal Rejimleri  

4.1. Genel Olarak 

 Kanun koyucu 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunda evlilikte uygulanacak mal 

rejimlerinde İsviçre Medeni Kanununda 05 Ekim 1984 tarihinde yürürlüğe giren yasal mal rejimi olan ‘Edinilmiş Mallara 

Katılma’ rejimini yasal mal rejimi olarak kabul etmiştir. Yeni Medeni Kanun yasal mal rejiminin dışında sözleşme ile; ‘mal ayrılığı’, 

‘mal ortaklığı ve paylaşmalı mal ayrılığı’ rejimlerinden birini de seçilebileceğini hükme bağlamıştır. 

4.2. Yasal Mal Rejimi  

  Kanun koyucu 4721 sayılı yasa ile eşlerin aralarında noterde-resmi şekilde yapacakları sözleşme ile yasal mal rejiminin 

evlendikleri tarihten itibaren geçerli olabileceğini düzenlemiştir. Eşler 31 Aralık 2002 tarihine kadar yapacakları resmi sözleşme 

ile kanunun uygulanmasını ma kable şamil olarak uygulayabileceklerdir. Bu özellikle çok alışılmış bir durum olmayıp, sözleşme 

özgürlüğünün sınırını yasa ile genişletmiştir. 

 4.3. Mal Rejimi Sözleşmeleri 

 Kanunda dört tür mal rejimi düzenleniştir. Bunlar edinilmiş mallara katılma, mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı ve mal 

ortaklığı rejimleridir. Evlilik devam ettiği sürece, eşler arasında bu mal rejimlerinden biri mutlaka mevcut olmalıdır. Eşlerin hiç 

bir mal rejimine tabi olmama gibi bir seçenekleri yoktur (Şıpka, 2013:14). Şayet eşler, kanunda gösterilen mal ayrılığı, paylaşmalı 

mal ayrılığı veya mal ortaklığı rejimlerinden birini seçtilerse bu rejim onlar arasında sözleşmesel mal rejimi olarak uygulanır MK 

m.202/11). Aksi halde, yani bahsedilen mal rejimlerinden biri seçilmediği durumlarda, edinilmiş mallara katılma rejimi, eşler 

arasında kanuni mal rejimi olarak yürürlülükte olacaktır (MK m.202/I) (Dural&Oğuz&Gümüş,2016:197). 

4. 4. Mal Rejimi Seçiminde Sınır 

 Mal rejimleri açısından eşlere tanınan sözleşme özgürlüğü sınırlıdır(MK 203). Mal rejimlerinde sınırlı sayı ilkesi 

geçerlidir. Diğer bir ifade ile eşler, ancak kanunda belirten mal rejimlerinden birini seçebilirler. Bunlar dışında, kendilerinin bir 

mal rejimi ihdas etme imkanları yoktur. Keza, eşler, kanunun izin verdiği bir mal rejimini seçtikten sonra, bu mal rejiminin 

hükümlerinden, ancak kanunun izin verdiği ölçüde değişiklik yapabilirler(MK.203). Aynı durum, kanuni mal rejimi sözleşmesi 

olan edinilmiş mallara katılma rejimi açısından da geçerlidir (Erdem,2019:259). 

5. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi 

Edinilmiş mallara katılma rejimi, halk arasında yaygın olan yanlış kanaatin aksine, mal rejimi sona erdiğinde eşlerden her birine 

diğer eşin mallarının yarısını talep etme hakkı veren böylelikle malların yarı yarıya paylaşılmasına yo açan bir rejim değildir. 

Edinilmiş mallara katılma rejimi mal paylaşımına ilişkin bir temele dayanamamaktadır. Mal rejimi sora erdiğinde eşlerden her 

birinin diğerine karşı ileri sürebileceği hak, bir alacak hakkıdır. Bu alacak hakkı, Medeni Kanunda ‘katılma alacağı’ olarak ifade 

edilmiş olup, katılma alacağı, eşlerden her birinin edinilmiş mallarının değeri üzerinden hesaplanan gerekli ekleme ve 

denkleştirmeler yapıldıktan ve edinilmiş mallarına ilişkin borçlar çıkarıldıktan sonra bulunan artık değerin yarısına ilişkin, konusu 

belirli bir miktar para olan alacak hakkıdır. Edinilmiş mallara katılma rejiminde  edinilmiş mallar ve kişisel mallar olmak üzere 
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iki tür mal grubu vardır(MK.m.218). Edinilmiş mallar her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği 

mal varlığı değerleridir (MK m.219) (Zevkliler, 2018:261-262). 

 Kişisel mallar, eşlerin evlenmeden önce sahip oldukları veya sonradan miras yoluyla elde edilen mallar ile sadece kişisel 

kullanıma ait olan ve de karşılıksız elde edilen malvarlıklarıyla tazminat alacaklarıdır. 

 Mal rejimi sona erdiğinde, kişisel mallarla edinilmiş mallar birbirinden tamamen ayrılır. Mal rejimi tasfiyesinde edinilmiş 

mallar dikkate alınır, rayiç bedel hesaplanır. Eşlerin üzerindeki edinilmiş malların bedeli değer olarak belirlenir ve bu toplam 

değerin yarısı eşin katılma alacağı olur. 

5. 1. Seçimlik Mal Rejimleri 

5.2.1. Mal Ayrılığı Rejimi 

743 sayılı yasa döneminde uygulanan mal rejimidir. Eşlerden her birisinin yasal sınırlar içerisinde kendi mal varlığı üzerinde 

mülkiyet, yönetim, yararlanma ve tasarruf haklarına bizzat sahip olduğu mal rejimidir.  

 Mal ayrılığı rejiminde, rejim süresince her eşin edindiği malların mülkiyeti kendisine aittir. Eşlerden her biri mal rejimi 

süresinde ya da mal rejimin son bulduğunda diğerlerinin zilyetliğinde bulunan malların mülkiyet ve zilyetlikten doğan dava ve 

talep hakkına dayanarak iadesini isteyebilir. Bunların malik olan eşin rızası dışında kullanılması halinde bu yüzden doğan zarar 

ve ziyanlarında talep edilmesi mümkündür (Kılıçoğlu,2019:373-374). 

5.2.2. Paylaşmalı Mal Ayrılığı 

 Eşlerden her biri, yasal sınırlar içerisinde kendi mal varlığı üzerinde yönetim, yaralanma ve tasarruf haklarını 

korur.’Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde eşler, maş rejimi süresince, tasfiye halinde paylaşmaya tabi olsun olmasın tüm mal 

varlıkları üzerinde mülkiyet hakkına sahiptir. Mülkiyet hakkının gereği olarak da bu malları üzerinde yönetim, yararlanma ve 

tasarruf haklarına sahiptir. Mal rejiminin tasfiyesi edinilmiş mallara katılma rejimindeki tasfiye halidir (Kılıçoğlu,2019:378). 

5.2.3. Mal Ortaklığı Rejimi 

 “Mal ortaklığı rejimi ortaklık malları ile eşlerin kişisel mallarını kapsar”(TMK.m.256). Madde mal ortaklığı rejiminde 

ortaklık malları ile kişisel malların ayrı ayrı varlığını kabul eder. Mal ortaklığı rejimi kendi arasında; Genel mal ortaklığı, sınırlı 

mal ortaklığı ve diğer mal ortaklığı olmak üzere üçe ayrılır. Bu ayrım kendi içerisinde eşlere serbest olan oluşturmuştur. 

SONUÇ 

 Başlangıçta tüm birikimlerini maddi manevi ne varsa beraber bir ömür boyu yaşamaya adayıp evlenen eşler, sevinci ve 

kaderi olası engelleri ve zorlukları birlikte el ele verip, sevgi ve saygı dolu bir yaşamı hedeflemektedirler. Bu güzel ortak amaçla 

başlayan evlilikler: beklenen o güzel ortak yaşamı gerçekleştirmekte, bazen de ortak yaşam farklı sebeplerle çekilmez hale gelip 

boşanma veya eşlerden birinin ölümü veya gaipliği ile sona ermektedir. Genelde evliliğin olası sona ermesinde eşler malvarlığı 

endişelerini hiç düşünülmeyip; birlikte yaşamı tatlıya bağlayıp evliliğin devamı hedeflenmektedir. Çoğunlukla eşler mal varlığı 

endişelerini hiç düşünmeyip, birlikte el ele verip, yaşamı tatlıya bağlayıp evliliklerinin devamını hedeflemekte olup; olası evliliğin 

sona ermesinde mal varlığı endişelerini taşımayıp, olası olumsuzlukları düşünmemekte ve hesaba katmamaktadırlar. 

 Hedeflenen bu olmakla birlikte evliliklerin; bir ömür boyu olmayıp, tek rakamlı yıllara kadar inen evliliklerin çoğalması 

ve eşlerin ortak yaşamda paylaşmayı değil de, kendine mal edinmeyi seçtiği bir ortamda; eşlerin evlilik sonrasını düşünmesi ve 

ona göre olasılıkları düşünüp kendince tedbirler alması kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu sebeple mal rejimleri yaşamın en önemli 

kanunlarından biri olmuştur. Kanun koyucu da bu gerçeği görerek medeni kanunumuzda ikinci kitap dördüncü bölümde 202 

ile 281. maddeleri arasında  “eşler arasındaki mal rejimleri” başlığı ile düzenlemeler getirmiştir. Kanun kuyucu önceki 743 sayılı 

yasada mevcut olan mal ayrılığı rejiminden vazgeçerek; edinilmiş mallara katılma rejiminin 1 Ocak 2002 tarihinde tarihinden 

geçerli olacağını, hatta bu tarihten önce yapılmış evlilikler için, dilerlerse ve bir yıl içinde yazılı müracaatla edinilmiş mallara 

katılma rejiminin evliliklerinin başlangıcından itibaren geçerli olabileceklerini kararlaştırabilecekleri hükmünü getirmiştir. Bu 

hükmün getirisi çok isabetli olmuştur. 

 2002 yılına kadar yaklaşık 76 yıl uygulanan 743 sayılı Medeni Kanun döneminde yasal mal rejimi olan “Mal Ayrılığı 

Rejimi” istisnasız uygulanmış ve seçimlik mal rejimleri hiç gündeme gelmemiştir. Ancak toplum değişmiş ve Fransa’daki 

uygulanan ‘Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi’nin olumlu yönleri dikkate alınarak; bizde de “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi” 

kabul edilmiştir. Böylece evlilikte mal paylaşımında mevcut olan kol kırılır yer içinde kalır anlayışı terk edilmiş, evlilik boyu eşler 

edinilmiş mallarda katılma alacak hakkına kavuşmuşlardır. Toplum değişmiş, gelişen teknoloji ile eşler hukukçu olmasa bile en 

kısa zamanda hukuki bilgiye ulaşabilmektedir. Dolayısıyla eşler artık bilinçli olarak farklı seçimlik mal rejimini seçebileceklerdir; 

şayet seçim yapmazlarsa edinilmiş mallara katılma rejimi yasal mal rejimi alarak uygulanacaktır. 

 Evlenmek isteyen karşıt cinsler evlilik boyunca edinecekleri mal varlıklarının yönetimi ile olası evliliğin sona ermesinde 

uygulanacak mal rejiminde önceden araştırıp seçmeleri kendiler için olumlu bir haldir. Yine eşler isterlerse başlangıçtaki seçtikleri 

mal rejimini evlilik sürerken değiştirebileceklerdir. İşte hiçbir şekilde evliliğin başlangıcı ve de devamında mevcut mal varlıkları 

ve edinecekleri mal varlıklarının yönetimi ve paylaşımı hakkında konuşmayıp karar vermemeleri halinde 4721 sayılı Medeni 

Kanun 2002 yılında getirdiği “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi’ uygulanacak ve önceki yasadan farklı olarak eşlerin evlilik 
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boyunca edinmiş oldukları mal varlıklarının paylaşımında hakkaniyete uygun bir sonuç gerçekleşecektir. Bununla birlikte eşler 

kendi konum ve tercihleri ile farklı bir mal rejimini de seçebileceklerdir. 
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SUSMA HAKKI 

Ümmügülsüm Kılıç1 - Fethi Kılıç 2 

 

Özet 

Susma hakkı hem bir insan hakkı hem de bir delil yasağıdır. Günümüzde ceza muhakemesinin amacı ne pahasına olursa olsun 

maddi gerçeğe ulaşmak değildir. Maddi gerçeğe, insan onur ve şerefine bu doğrultuda insan temel hak ve özgürlüklerine saygı 

göstererek ulaşmak esastır. Hedef insan onuru ve temel hak ve temel hak ve özgürlüklere saygı çerçevesinde suç olayına ilişkin 

maddi gerçeğe ulaşmak ve kamu düzenini sağlamaktır. Bu kapsamda hukuk devleti gereği cezai yargılama makamlarının delil 

elde etme ve kullanma yöntemlerine bazı sınırlamalar getirilmiştir. Delil elde etmesine veya elde ettikleri delilleri kullanmasına 

getirilen sınırlardan birisi de susma hakkıdır. Anayasa’nın 38/5. maddesinde ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 147. maddesinde 

düzenlenmiş susma hakkı, kişinin kendi kendisini suçlamamasının ve buna zorlanamamasının teminatıdır. 

Anahtar Kelimeler: Susma hakkı, ceza hukuku, insan hakları, savunma hakları 

Jel Kod: K140 

 

Abstract 

The right to silence is both a human right and a prohibition of evidence. Today, the aim of criminal procedure is not to reach 

the material truth at any cost. It is essential to achieve material truth by respecting human fundamental rights and freedoms in 

this direction. The aim is to achieve the material truth of the crime and to ensure public order within the framework of human 

dignity and respect for fundamental rights and fundamental rights and freedoms. In this context, certain restrictions have been 

imposed on the methods of obtaining and using evidence of criminal judicial authorities as required by the rule of law. One of 

the limits imposed on obtaining or using evidence is the right to silence. 38/5 of the Constitution. and Article 147 of the Code 

of Criminal Procedure is the guarantee that the person cannot blame himself or be forced to do so. 

Keywords: Right of silence, criminal law, human rights, defendant rights 

Jel Code: K140 

 

1. Giriş 

Ceza muhakemesi bir yandan suç işleyenleri mutlaka cezalandırmak suretiyle toplumun menfaatlerini korumaya çalışırken diğer 

yandan da suçsuzların cezalandırılmasını önlemek suretiyle toplumun, sanığın menfaatini garanti altına almaya çalışmaktadır. 

Ceza muhakemesinde amaç maddi gerçeğe ulaşmaktır. Maddi gerçek ise gerçeğin tam kendisidir. Maddi gerçeğin araştırılması 

sonucunda sanık suçlu bulunursa cezalandırılacak, masum bulunursa beraat ettirilecektir. Amaç maddi gerçeğe ulaşmak olunca, 

hukuka uygun her imkân maddi gerçeğe ulaşma yolunda kullanılacaktır. Ancak maddi gerçeğe “her ne pahasına olursa olsun” 

ulaşma amacı kabul edilemez bir durumdur. Gerçeğin hangi yollarla ve ne şekilde ortaya konulacağını belirlenirken, bir yandan 

toplumun menfaatleri, diğer yandan da bireyin menfaatleri göz önünde bulundurulacaktır. Ceza muhakemesinde menfaatler 

çatışması altında insan hakları ihlalleri yapılmadan gerçeğe ulaşılabilmesi için bazı temel muhakeme ilkeleri benimsenmiştir. Bu 

ilkelerden bazıları Kovuşturmanın Mecburiyeti İlkesi, Davasız Yargılama Olmaz İlkesi, Vasıtasızlık İlkesi. Bu ilkelere şekil veren, 

ceza muhakemesinin yürüyüşüne ilişkin temel hak ve özgürlüklerdir. Bu temel hak ve özgürlüklerden bazıları ise Hukuk Devleti, 

İnsan Onuru, Masumluk Karinesi, Kimsenin Kendisini ve Yakınlarını Suçlayıcı Beyanlarda Bulunmaya Zorlanamayacağı İlkesi, 

Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması Hakkı (Kılıç;2010:1). Hukuk devleti insan haklarını güvence altına almak, adaleti ve 

güvenliği sağlamak için suçlulukla mücadele etmek zorundadır. Bu mücadele esnasında devlet, insan onuru ve onun ifadesi olan 

adaleti gerçekleştirme yükümlülüğü altındadır. İnsan kendisinden sorumlu ve kendi iradesiyle belirlenmiş bir kişiliktir. Devletin 

suçlarla mücadelesinde sanığın nesne haline getirilmesi önlenmelidir. Ceza muhakemesinde yargılamanın yapılabilmesi veya 

ileride verilecek hükmün yerine getirilebilmesi amacıyla bir suç işlemiş olmakla suçlanan kişiye karşı zor kullanılmasını zorunlu 

kılan tedbirler temel hak ve özgürlükleri sınırlandırıcı nitelik taşıdıkları için önem taşırlar. Bu sebeple, soruşturma ve kovuşturma 

makamlarına delil elde etmek konusunda tanınmış olan yetkiler, hukuka uygunluğun sağlanması amacıyla birtakım kurallara ve 

sınırlamalara tabi tutulur. Bu sınırlamalarda biri de susma hakkıdır. Ceza muhakemesi hukukunda, suçluluğu veya suçsuzluğu 

ispat devletin görevidir. İspat yükü kendisinde olmayan kişi, kendi suçluluğunu veya suçsuzluğunu ispata zorlanamaz. Susma 

hakkı, kendisine suçlama yöneltilen kişiye bir yandan sorulan sorulara karşı cevap vermeyi reddedebilmesi yani susması imkânı  

sağlarken, diğer yandan bu susmadan kişinin aleyhine çıkarım yapılmasını da engeller. 

2. Susma Hakkı Kavramı 

 
1 Dr. Öğr. Üyesi, B.A.İ.B.Ü. Bolu Meslek Yüksekokulu, gulsumkilic@gmail.com 
2 Dr. Öğr. Üyesi, B.A.İ.B.Ü. İktisadi Ve İdari Bil. Fakültesi Kamu Yönetimi, kilic_f2@ibu.edu.tr 
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Ceza muhakemesi hukuku alanındaki görünümü ile susma hakkı, kendisine suçlama yöneltilen kişiye, bir yandan sorulan sorulara 

karşı cevap vermeyi reddedebilmesi yani susması imkânı sağlarken diğer yandan bu susmadan kişinin aleyhine çıkarım 

yapılmasını engelleyen bir haktır. Susma hakkı sayesinde şüpheli veya sanık, kendi kendisini suçlamaya yönelik zorlamalardan ve 

susması halinde yapılabilecek olumsuz çıkarımlardan korunmaktadır (Şahin,1994:102). Ortaçağın koyu tahkik usulünde her ne 

pahasına olursa olsun gerçeğin ortaya çıkarılması için sanık, sadece bir ispat aracı olarak görülmüş ve gerektiğinde zor yoluyla 

konuşturulmasından kaçınılmamıştır. Ancak ceza muhakemesinin amacının, sanığın insanlık onuruna dokunulamayacak biçimde 

gerçeğin elde edilmesi olduğu kabul edildikten sonradır ki, sanığa konuşma ya da susma konusunda tercih hakkı tanınmıştır 

(Centel &Zafer,2008:143). Susma hakkı en yalın anlamıyla kişinin kendisine yönelik bir suçlama karşısında kendisine sorulan 

sorulara karşı sessiz kalabilmesini ifade eder. Geniş anlamıyla ise kişinin kendisi aleyhine olabilecek her türlü delili vermeye 

zorlanamamasını, ayrıca kişinin susmasının aleyhine değerlendirmeye konu olmamasını ifade eder (İtişgen,2013:4-5). Susma 

hakkının iki yönü bulunmaktadır. Birinci yönü, kişini yetkili makamlar önünde kendini suçlayıcı açıklamalarda bulunmaya 

ve/veya delil vermeye zorlanamaması; ikinci yönü ise susmanın aleyhe delil olarak değerlendirilememesidir (Centel 

&Zafer,2008:143). 

Susma hakkı, Türk hukukundaki dayanağını Ay’nin 38. maddesinin 5. fıkrasının “Hiç kimse kendisini veya kanunda gösterilen 

yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye dayanamaz” ifadesinden almaktadır. Ayrıca, aynı hükümde 

masumiyet karinesine, hukuka aykırı delil yasağına da yer verilmiştir. Anayasa hükmüne göre, susma hakkı sadece ifade almayla 

ilgili olmayıp ilgili makamlara delil vermemeyi de kapsar. Ancak bu hak, suçlamayla başlayan bir haktır (Centel &Zafer,2008:144). 

Sanık bakımından kendisine karşı yöneltilen suçlamalar hakkında açıklamada bulunmak veya konuya ilişkin susmak onun özgür 

irade alanında gerçekleşmektedir. Söz özgürlüğünün olumlu ve olumsuz olmak üzere, iki yanı bulunmaktadır. Olumlu olanı 

kendi kendini suçlamak zorunda kalmamak için konuşmama (susma) hakkını; olumsuz olanı da faal savunma yoluyla kendini 

suç ithamından kurtarabilmek için, açıklamalar yapma (konuşma) hakkını içermektedir (Eser,1990:319). Sanık üzerinde bir ifade 

etme/açıklama ödevi olmadığı gibi, kendisini zorlayıcı tedbirler ile de konuya ilişkin açıklamada bulunmaya zorlanamaz. 

Dolayısıyla sanığın kural olarak iki tür savunma olanağının var olduğu söylenebilir. Pasif bir davranış yöntemi seçerek susabilir 

veya kendisine karşı yöneltilmiş ithamlara karşı aktif bir biçimde mücadele edebilir (Karsten’den aktaran Kılıç,2010: 36). Sanığın 

ikinci yöntemi tercih etmesi yani kendisini aktif bir biçimde savunmaya karar vermesi halinde nasıl bir yol izleyeceği de, onun 

kendi özgür iradesi ile yapacağı seçimlere dayanacaktır. Kendisine karşı yöneltilmiş suç işleme ithamına karşı bir duruş 

sergileyebileceği gibi, suçu işlemiş olduğuna dair bir ikrarda da bulunabilir. Ceza Muhakemesi Kanunu ile de sanığa bir konuya 

ilişkin tam veya gerçeğe uygun bir açıklamada bulunma ödevi yüklenilmemiştir. Kanunumuza göre hakim sorgunun başında 

susma hakkını hatırlatarak cevap verip vermeyeceğini sorar (CMK m.148).  

Susma hakkı, şüpheli veya sanığın sadece ifade vermek isteyip istememesi bakımından değil, ayrıca “ne zaman“ ve “nasıl” ifade 

vereceği kararında da serbest olması demektir. Bu nedenle şüpheli veya sanık isterse müdafiine danışacak ve susmak ya da 

konuşmak konusunda ona göre hareket edecektir. İsterse soruşturma evresinde susup duruşmada konuşabilecek ya da tersini 

yapabilecektir; bazı suçlamalar karşısında bir tavır alıp, bazıları karşısında sesiz kalabilecek, kimi sorulara cevap verip, kimilerinde 

susabilecektir. Böylece şüpheli veya sanık sadece itham konusunda açıklamalarda bulunabilmekle kalmayacak, ayrıca kendini 

savunabilme fırsatını da elde etmiş olacaktır (Şahin,2007:140). Susma hakkı, suç zanlısı kişinin işkenceye tabi tutulamamasının 

bir sonucu olarak kabul edilmiştir ve  "susma hakkı" nın kullanılmasıyla, gerçeğin ortaya çıkarılması amacına matuf delil teşkil 

edebilecek açıklamalardan kaçınılabilecektir(Özgenç,1995:132) 

2.1. Susma Hakkının Diğer İlke ve Haklar ile İlişkisi 

2. 1. 1. İnsan Onuru 

Ceza muhakemesinin icrası sırasında daima iki menfaatin çatışma halinde olduğu söylenmelidir: Bireyin kişiliğinin korunması ve 

mümkün olduğu kadar etkili bir ceza muhakemesinin gerekleri, bu çatışma başlıca iki sonuç doğurmuştur. İlki, her ne pahasına 

olursa olsun ceza muhakemesinin yapılamayacağı, ikincisi ise bireylerin ceza muhakemesi işlemlerine katlanma 

mükellefiyetlerinin varlığıdır (Özbek, CMK İzmir Şerhi, 2005: 275). Türk Anayasa Mahkemesi bir kararında (Ay. Mah. 

28.06.1966 T.,1963/132E., 1966/29K. Kararı) “insan haysiyeti kavramı insanın ne durumda, hangi şartlar altında bulunursa 

bulunsun sırf insan oluşunun kazandırdığı değerin tanınmasını ve sayılmasını anlatır. Bu öyle bir davranış çizgisidir ki, ondan 

aşağı düşünce muamele, ona muhatap olan insanı insan olmaktan çıkartır.” tanımını yapmıştır. İnsan onuru hukuk düzenimizin 

koruduğu en üst değerdir. Bu nedenledir ki, ceza muhakemesinde bazı soruşturma metotları ve delil elde etme araçları insan 

haysiyetini ihlâl ettiği için kabul edilmemiştir. İnsan haysiyetinden vazgeçmek mümkün değildir. Bu nedenle, örneğin işkence, 

rızaya dayansa da, kabul edilmez; bu suretle elde edilen deliller ceza muhakemesinde kullanılamaz. İnsan onuruna saygı duyma 

gereğinin sonucu olarak, şüpheli veya sanığı maddi gerçeğe ulaşmak yolunda delil elde etmek amacıyla konuşmaya zorlamak, bu 

yolda işkence, cebir, tehdit, hile gibi irade sakatlayıcı yollara başvurmak yasaklanmıştır. 

2. 1. 2. Adil Yargılanma Hakkı 

Sanığın, adil, dürüst ya da hakkaniyete uygun yargılanma hakkı vardır (AİHS m.6/1; İHEB m.10; Ay m.36/1). Anayasa’ya göre, 

herkes adil yargılanma hakkına sahiptir (Ay m. 36/1). Adil yargılanma, insan hakları ile şüpheli, sanık ve mağdurun hakları ihlal 

edilmeksizin yapılan yargılamadır. Adil yargılanma hakkı başlıca şu unsurları içeririr (AİHS m.6/1): Davanın, 
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. Yasayla kurulan 

. Bağımsız ve tarafsız 

. Mahkeme önünde 

. Makul sürede 

. Açık duruşmada görülmesi (AİHS m.6/1) (Centel,2010:137) 

Adil (dürüst) yargılanma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin bir iç hukuk kuralı haline gelmesiyle, hukukumuzun bir 

parçası olmuş ve Anayasa m. 36’da doğrudan doğruya ifadesini bulmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne göre, adil 

yargılanma kavramı, ayrıca ceza ve ceza muhakemesi hukukunun temel ilkelerinden ortaya çıkan unsurları da kapsar. Örneğin, 

Mahkeme içtihatlarında rastlanan “dava hakkı” , “taraflar arasında silahların eşitliği”, “yargılamada yüze karşılık- doğrudan 

doğruyalık” gibi haklar, adil yargılanma hakkından türetilmiştir (Centel, 2010:1379. 

2. 1. 3. İfade Özgürlüğü 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 10. maddesi ifade özgürlüğünü düzenlemektedir. Madde metni şöyledir: “1. Herkes 

ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamları tarafından müdahale edilmeksizin ve ulusal sınırlar dikkate alınmaksızın, görüş 

sahibi olma, bilgi ve düşünceleri edinme ve yayma özgürlüğünü içerir. Bu Madde devletlerin yayıncılığı, televizyon veya sinema işletmelerini izin alma 

koşuluna bağlamasını engellemez. 

Maddi savunma kapsamında, aktif bir savunma yapılması zorunlu değildir. Sanık, kendisine isnat edilen fiille ilgili olarak susarak 

da savunmasını gerçekleştirebilir. Susma hakkının temelinde, sanığın kendi kendini suçlamaya ve kendisi aleyhine aktif olarak 

muhakemeye katılmaya zorlanamaması (nemo-tenetur se ipsum accurase) yatar. Pasif bir hak niteliğinde olan susma hakkı, 

sanığın aktif olarak muhakemeye katılma hakkı kadar önemlidir ve sanığın kişilik hakkının bir ifade biçimidir. Bu hak, sadece 

isnat edilen fiille ilgili olmayıp, tüm muhakeme işlemleriyle ilgilidir. Bu hakkın özünde ifade özgürlüğü yatmaktadır. Sanığın 

savunma hakkını susarak kullanması halinde, bu durum onun aleyhine değerlendirilemez (Zafer,2013:511). 

3. Susma Hakkının İçeriği 

Şüpheli ya da sanığın, soruşturma/kovuşturma makamlarına gelerek ve gönüllü olarak açıklamalarda bulunması, susma hakkının 

kullanılmasında bir sınırlandırma yapılabileceği anlamına gelmeyeceği gibi, susma hakkını kullanan kişi baskı yahut hile ile 

açıklamalarda bulunmaya da zorlanamaz56. Susmanın yahut konuşmanın şüpheli/sanık açısından doğurabileceği sakıncalar, 

soruşturma/kovuşturma organları tarafından şüpheli/sanığa bildirilebilir ise de bu hatırlatmanın hukuka aykırı bir boyuta 

varmaması gerekmektedir. Mahkeme ceza muhakemesi sürecinin kötüye kullanılmasından kaçınmak için tabii bir yetkiye sahiptir 

(Apiş,2019:70). Ceza muhakemesinde şüpheli ve/veya sanık, muhakemenin objesi ve delil elde edilmesinde kullanılan bir araç 

olmayıp, ceza muhakemesinde hakları olan bir süjedir. 

Sanık, kendisinin suçlu olduğunun ispatlanmasına aktif bir şekilde katılma ödeviyle sorumlu tutulmaz. Bu ilke ismini Latince 

hukuk terimi olan “Nemo tenetur se ipsum accusare” den almaktadır. Söz konusu ilke, kendi suçunun ispatlanması konusunda 

sanığı, kovuşturma organlarıyla işbirliğinde bulunup bulunmamakta serbest bırakır. İlke, bir taraftan susma diğer taraftan da 

aktif savunma yoluyla kendi suçlamadan kurtarabilme hakkını ihtiva eder (Kılıç,2010:27). İlkenin çekirdek içeriğinde, kişinin 

kendi kendisini suçlandırıcı davranışlardan kaçınma hürriyeti, kişinin kendisini sözlü ifadelere dayanan hareketiyle sıkıntıya 

düşürmemesi güvencesini sağlamak bulunmaktadır. Bunun dışında bu ilkenin güvence altına aldığı bir başka husus, hiç kimsenin 

kendi kendisini sıkıntıya düşürecek davranışa aktif katılım anlamında zorlanamayacağı biçimindedir. Kimsenin kendisini ve 

yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya zorlanamayacağı ilkesinin anlamı şudur: Kimse kendi suçunun ispatlanması konusunda 

kovuşturma organlarıyla işbirliğinde bulunmak zorunda olmayıp bu konuda serbesttir. Sanık susma hakkını kullanabileceği gibi, 

gerekirse kendisini aktif olarak savunarak da suçlamadan kurtarabilir. Ancak susma hakkı mutlak bir hak olmadığı gibi62, 

şüpheli/sanığın aleyhine delillerin oldukça fazla olduğu yahut delillerin gerek masumiyeti gerek ise mahkûmiyeti ispatlamakta 

zayıf olduğu durumlarda bu hakkın kullanılması, savunma izlemi bakımından önem arz edebilir. Zira aleyhe delillerin fazla 

olduğu hallerde susma hakkının kullanılması, mahkûmiyet olasılığını ne artırır ne de azaltır. Delil yetersizliği halinde ise, şüpheden 

sanık yararlanır; ancak hukuk sisteminin şüpheli/sanık için kabul ettiği susma hakkından bağımsız olarak, masum bir kimsenin 

“aklanmak” için (delil yetersizliğinden değil de suçu işlemediğinin sabit olması bakımından) açıklamalarda bulunması en iyi 

strateji olacaktır (Apiş, 2019:71). AİHM içtihatlarında susma ve kendisini suçlamama hakkı, kişinin hem aleyhine olan beyanı 

yapmama, hem de aleyhine olacak hiçbir belgeyi de hakkını içerir şekilde yer almaktadır. Bu kapsamda idari kurum ya da kişilere, 

yasal zorlama altında verilen ifadelerin, daha sonra ifade veren kişi aleyhine ceza davasında kullanılması da susma ve kendini 

suçlamama hakkının ihlalidir. Susma hakkına tarihsel gelişim süreci içinde bakıldığında, hakkın sanığın bir yargılama nesnesi  

olmaktan sıyrılarak yargılamanın öznesi olduğu dönemlerin ürünü olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Bir İngil iz hukuk 

müessesesi olarak doğmuş olan ve “kendi kendinin suçlanmasına katkıda bulunma yasağı” olarak ifade edilen hak, Kant’ın 

özerklik kavramındaki yaygın anlayışın, insanı salt bir obje haline getirmeme talebinin kabul görmesidir. Bu anlayış sanığa susma 

hakkının mevcudiyetinin bildirilmesini ve sorgu yöntemlerine ilişkin yasakları da yine söz konusu prensibe bağlamaktadır 

(Aydın,2010:160).  
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Hak olarak nitelendirilen susmanın gerçek anlamda subjektif bir hak sayılıp sayılmayacağı ise öğretide tartışmalıdır. Susmanın 

varlığını kabul etmekle birlikte kanun susan şahidi cezalandırır, fakat sanığı cezalandırmaz, susan şahidi söylemeğe icbar eden 

zor tedbirleri vardır, sanık söylemeğe zorlanamaz. O halde kanun sadece susan sanığın cezalandırılmamasını, zorlanmamasını 

kabul etmiştir. (Erem,1992:297). Susmanın subjektif bir hak olduğunu savunanlar ise, niteliğinin tespiti bakımından “hukuken 

korunup korunmama” noktasından hareket edilmesi gerektiğini belirterek ihlali yasaca cezalandırıldığına göre, susmayı, şüpheli 

veya sanığa tanınmış subjektif bir hak olarak kabul etmenin mümkün olduğunu ifade etmektedirler. Hakimin şüpheli veya sanığın 

yalan beyanını ispatlaması ise susma hakkına çizilmiş yasal bir sınır olmaktadır (Bıyıklı’dan aktaran Aydın,2010:164).  

 Ceza muhakemesinin amacının, gerçeğin her ne pahasına olursa olsun değil; sanığın insanlık onuruna dokunulmayacak 

biçimde elde edilmesi olduğu kabul edildikten sonradır ki, sanığa konuşma ya da susma konusunda tercih hakkı tanınmıştır Aksi 

halde, cevap vermeyen şüpheli veya sanığa müeyyide uygulamak gerekecektir. Nitekim şüpheli veya sanığı söyletmek için 

başvurulan en etkili müeyyide işkence olmuştur. Günümüzde şüpheli veya sanığı söyletmek için işkenceye başvurulması kabul 

edilemez. Sanık veya şüpheli suçlu da olsa işkenceye tabi tutulması kabul edilemez. İşkence yasağı uluslararası hukukun jus 

cogens nitelikli bir kuralı halini almıştır. Kaldı ki şüpheli veya sanığın masum olması mümkündür, masum birisine işkence 

yapılması ceza adaletinin gereği olan masumların cezalandırılmasındansa suçluların cezasız kalmasının kabulüne tezat teşkil 

edecektir (Kılıç,2010:34). Cevap vermeme hakkını veya cevap verme külfetini kabul edenler, farklı üç görüşe sahiptirler.  

 . Sanık hiçbir soruya cevap vermeyebilir. 

 . Sanığın cevap vermeme hakkı sadece kendisine isnat olunan suç konusuna ilişkindir. Bunun dışında kalan hususlara 

cevap vermeye mecburdur. Kanunumuz bu ikinci görüşü kabul etmiştir. 

. Sanık kimliği hakkındaki sorulardan gayrısına cevap vermemek hakkına haizdir. Sanığın yalan söylemesine kanunun ne ölçüde 

izin verdiği konusunda fikirler birbirinden ayrılmaktadır.  

 .  Her hususta yalan söylenebilir. 

  .  Kimlik konusundaki soruların cevaplarının doğru olması lazımdır. Aksi takdirde cevap bir suç teşkil eder. 

 . Hem kimlik konusundaki sorulara hem de suç isnadıyla ilgili olmayan sorulara doğru cevap vermek lazımdır. 

Kabahatler Kanunumuz bu sistemi kabul etmiştir. Kanunumuz ifade ve sorguyu, esas itibariyle şüpheli ve sanığın kendisini 

savunmasının aracı olarak kabul etmiş ve bunun sonucu olarak da şüpheli ve sanığa susma hakkını tanımıştır. 

 

SONUÇ 

CMK’nin 147. maddesi, susma hakkını sadece şüpheli ve sanığa kendisine isnat edilen suçla ilgili olarak tanımıştır ve hem 

soruşturma hem de kovuşturma aşamasında faydalanılabilir. AİHM, adil yargılanmayı etkilediği ölçüde ve bu kapsamda 

korumakta ve adil yargılanma hakkının bir unsuru olarak değerlendirmekte (AİHS m. 6/1) fakat susma hakkını mutlak bir hak 

olarak görmemektedir.  Şüpheli ve sanığın sahip olduğu haklardan birisi olan ifade hürriyeti onun açısından büyük öneme 

sahiptir. Muhakemenin şekillendirilmesine –sınırlı da olsa- katkıda bulunabilen bir muhakeme süjesinden söz edebilmek, ancak, 

kişisel hürriyet ve kendi sorumluluğunu üstlenerek, şüpheli ve sanığın kendi açıklamalarının gerçek anlamda sahibi olabilmesi ve 

her türlü baskıdan uzak olarak konuşup konuşmamaya ve istediği ölçüde konuşmaya karar verebilmesi halinde mümkündür. 

İnsan kendisinden sorumlu ve kendi iradesiyle belirlenmiş bir kişiliktir. Bu sebeple de yargılamada öznedir. Önemli olan devletin 

suçlarla mücadelesinde sanığın nesne haline getirilmesinin önlenmesidir. Sanık özellikle de amaca yönelik bir araç olarak 

kullanılması şeklinde kendini gösteren yargılama sürecinde nesnelleştirilmesi suretiyle onurunun incitilmemesi şarttır. İspat 

yükünün, devletin üzerinde olduğu ceza muhakemesi hukukunda, hiç kimse kendi mahkûmiyetine katkıda bulunmaya 

zorlanmamalıdır. 
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ENDÜSTRİ 4.0’IN YÖNETİM MUHASEBESİNE ETKİLERİ 

Mustafa KIRLI1 - Tekmez KULU2 

 

Özet 

Varlıklarını sürdürmek ve kârlılıklarını artırarak piyasa değerlerini yükseltmek isteyen işletmeler, rekabet avantajı elde etmek için; 

Endüstri 1.0 ile başlayıp; Endüstri 4.0 ile süregelen endüstriyel yapı ve üretim süreçlerindeki değişim ve dönüşümü, kendi iş 

süreçlerine uyarlayarak uygulama yoluna gitmişlerdir. Hem stratejik hem de teknolojik açıdan tamamen dijital dönüşüme 

odaklanan Endüstri 4.0’ın temel bileşenleri olarak; “Nesnelerin İnterneti, Otonom Robotlar, Simülasyon, Bulut Bilişim, Büyük 

Veri, Artırılmış Gerçeklik, Siber Fiziksel Sistemler, Akıllı Fabrikalar ve 3B Yazıcılar” ifade edilmektedir. Yönetim muhasebesi, 

işletme yöneticilerinin muhasebeyi araç olarak kullanıp; planlama yapmalarına, yönetsel kararları almalarına ve faaliyetleri 

denetlemelerine yardımcı olan muhasebe bilgi sistemidir. Endüstri 4.0 ile birlikte dijitalleşme ve akıllı üretim ekonomileri, 

yönetim muhasebesinde de yapısal değişiklikleri beraberinde getirmektedir. Endüstri 4.0’ın temel bileşenleri sayesinde gerçek 

zamanlı olarak büyük veri hacmine erişim, yönetim muhasebesinin performansını olumlu etkileyecek ve yönetim muhasebesi 

faaliyetlerindeki etkinliği artıracaktır. 

Anahtar Kelimeler : Endüstriyel Gelişim, Endüstri 4.0, Muhasebe Bilgi Sistemi, Yönetim Muhasebesi. 

Jel Kodları  : M21, M41. 

 

1. Giriş  

19. yüzyılda buhar makinesi ile başlayan sanayideki makineleşme süreci (Endüstri 1.0), Endüstri 2.0 sürecinde elektrik gücüyle 

çalışan seri üretim montaj bandına dönüşmüş;  3. sanayi devriminde (Endüstri 3.0) ise otomasyon sistemleri ile bilgisayarların 

devreye girmesiyle üretimde robotik teknolojilerine geçilmiş ve seri üretim teknolojilerinde bir üst seviyeye gelinmiştir (Metin, 

2019: 1). Üretim alanındaki teknolojik dönüşümün en son adımı olarak görülen Endüstri 4.0’da, tüm işlemlere ait veriler Siber 

Fiziksel Sistemler (SFS) tarafından kontrol edilmekte; elde edilen veriler karar verme mekanizmaları tarafından işlenip, sisteme 

insan müdahalesi en aza indirgendiğinden işlemler daha hızlı ve hatasız yapılabilmekte ve böylece üretim aşamasında oluşan 

hataların anlık düzeltilebilmesi sağlanarak maliyetlerde ciddi düşüşler kaydedilmektedir (Metin, 2019: 1-2). 

Endüstri 4.0 ile üretimden ticarete, eğitimden bankacılık hizmetlerine kadar birçok farklı sektörde bir değişim ve dönüşüm süreci 

yaşanmaktadır. Bu değişim ve dönüşüm süreci işletmelerin iş modellerini ve işletmecilik fonksiyonlarını da önemli ölçüde 

etkilemektedir (Tutar, 2019: 328). Bir işletme fonksiyonu olan muhasebenin işletme içine dönük yönünü gösteren yönetim 

muhasebesi de söz konusu bu değişim ve dönüşüm sürecinden etkilenmiştir.  

Bir işletmede gerçekleştirilecek faaliyetlerin planlanması, yürütülen faaliyetlerin kontrol edilmesi, faaliyet sonuçlarının 

değerlendirilmesi, üretilen mamul veya hizmetlerin fiyatlandırılması ve bütçeleme gibi konularda yöneticilerin rasyonel kararlar 

alabilmeleri için; yöneticilerin yol gösterici, tutarlı ve doğru muhasebe bilgilerine ihtiyaçları vardır. Bu bağlamda yönetim 

muhasebesinin rolü; bir işletmede yöneticilerin ve çalışanların bilinçli kararlar alabilmeleri, faaliyetlerin daha etkin ve başarılı bir 

şekilde gerçekleşmesi ve işletmenin performansının iyileştirilebilmesi için bilgi sistemi sağlamaktır (Kaygusuz ve Dokur, 2012: 

2).   

2. Endüstri 1.0’dan Endüstri 4.0’a Endüstriyel Gelişim 

Varlıklarını sürdürmek ve kârlılıklarını artırarak piyasa değerlerini yükseltmek isteyen işletmeler, rekabet avantajı elde etmek için; 

Endüstri 1.0 ile başlayıp; Endüstri 4.0 ile süregelen endüstriyel yapı ve üretim süreçlerindeki değişim ve dönüşümü, kendi iş 

süreçlerine uyarlayarak uygulama yoluna gitmişlerdir (Karapınar, 2018: 96). Endüstri 1.0 (1760-1840) buhar makinesinin icadı 

ile mekanizasyonun ön plana çıktığı, Endüstri 2.0 (1840-1950) Henry Ford’un araba üretim sistemi ve bu sistemin altyapısının 

örnek olduğu, Endüstri 3.0 (1950-2011) programlanabilir makinelerin ve Endüstri 4.0 (2011-) ise dijitalleşmenin merkezde 

olduğu süreçleri temsil etmektedirler (Macit, 2017: 52). 

Endüstri 1.0, buhar gücünün makinelerde kullanılmasıyla başlamış ve işletmelerin emek yoğun üretim yapı ve süreçleri nitelik 

değiştirerek üretim kapasiteleri artmış ve işletmelerin üretim organizasyon yapılarında köklü değişiklikler meydana gelmiştir. 

Endüstri 1.0 sürecinde makineleşme ve fabrikasyon üretim, öncelikle tekstil gibi hafif sanayi sektörlerde başlayarak; oradan ağır 

sanayi sektörlerine geçiş göstermiş ve emek yoğun üretim yapısıyla sınırlı üretim hacmine sahip üretim süreçlerinden, 

makineleşme ile birlikte üretim sürelerinin kısalıp üretim hacimlerinin arttığı üretim süreçlerine dönüşüm yaşanmıştır 

(Üskent’den aktaran Karapınar, 2018: 101). 
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Elektrik enerjisinin kullanımıyla beraber işbölümüne dayalı seri üretimin ön plana çıktığı Endüstri 2.0 sürecinde, metal sanay inde 

demir yerine çelik ve diğer alaşım türlerinin kullanılmasıyla; buhar makinelerinin yerini önce petrol türevleriyle sonra da elektrik 

sistemleriyle çalışan makinelerin alması sonucu fabrikalarda üretim daha seri hale gelmiştir (Karapınar, 2018: 107). Endüstri 2.0 

sürecinde elektrik enerjisinin kullanımı, üretim sürelerini ve işgücü maliyetlerini önemli ölçüde azaltarak; işletmelerin üretim 

hacimlerini devasa boyutlara yükseltmiştir.  

Kısaca “Üretim Süreçlerinin Otomasyonu” olarak nitelendirilebilecek Endüstri 3.0 sürecinde ise ön plana çıkan gelişmeler, kişisel 

bilgisayarlar, internet ve bilgi-iletişim teknolojisi olup; Endüstri 3.0 süreci, analog elektronik ve mekanik cihazlardan günümüz 

teknolojisine kadar teknolojinin ilerlemesine olanak sağlamıştır (Metin, 2019: 11). 

Teknolojik altyapısı yapay zekâ, düşük maliyetli küçük ve güçlü sensörler ve makine öğrenmesi teknolojisine dayanan Endüstri 

4.0, sanal ve fiziksel üretim sistemlerinin değişen çevre şartlarına uyum sağlayabilecek şekilde işbirliği yaptığı üretim ortamlarını 

ve akıllı fabrikaları mümkün kılarak; akıllı ve bağlantılı makine sistemlerinden çok daha kapsamlı bir dönüşümü gösteren bir 

süreç olarak karşımıza çıkmaktadır (Schwab’dan aktaran Metin, 2019: 12). 

3. Endüstri 4.0 ve Temel Bileşenleri 

Endüstri 4.0 terimi, makineleşme, elektriğin ve ardından bilişim teknolojilerinin endüstriye girmesiyle ortaya çıkan; birinci , ikinci 

ve üçüncü sanayi devrimlerinden sonraki aşama olan, dördüncü endüstri devrimini ifade etmektedir (Gilchrist’den aktaran 

Yoşumaz, 2018: 15). Endüstri 4.0 sürecinde ön plana çıkan özellik, işletmeyi oluşturan iş parçalarını ve sistemleri birbirine  

bağlayarak, sistemi oluşturan parçalar arasında kontrol mekanizmasını sağlayacak akıllı ağların oluşturulmasıdır (Mueller’den 

aktaran Metin, 2019: 13).Endüstri 4.0, “İleri robotik, yapay zekâ, gelişmiş sensör teknolojileri, bulut teknolojileri, nesnelerin interneti, büyük 

verinin analizi, katmanlı imâlât yapabilen dijital fabrikalar, akıllı telefonlar ve tüm bu teknolojilerin birlikte çalışmasını öngören ve firmalar 

tarafından paylaşılan global bir değer zinciri oluşturan dijital teknolojilerdeki inovasyonun bileşimi” (Schrauf’dan aktaran Yoşumaz, 2018: 

16).  olarak tanımlanmaktadır.    

Hem stratejik hem de teknolojik açıdan tamamen dijital dönüşüme odaklanan Endüstri 4.0’ın temel bileşenleri olarak; 

“Nesnelerin İnterneti, Otonom Robotlar, Simülasyon, Bulut Bilişim, Büyük Veri, Artırılmış Gerçeklik, Siber Fiziksel Sistemler, 

Akıllı Fabrikalar ve 3B Yazıcılar” ifade edilmektedir (Metin, 2019: 13-14). 

“Nesnelerin İnterneti”, “Günlük olarak kullanılan her türlü nesnenin (endüstriyel ekipmanlardan, beyaz eşyaya kadar tüm mamullerin) bir 

yazılım yardımı ile uzaktan yönetilebilmesi, anlık olarak üzerinde üretilen bilgilerin alınabilmesi ve bu sayede kullanım etkinliğinin artırılarak daha 

fazla fayda elde edilebilmesi için bu nesnenin internete veya yerel ağa bağlanması” (Jankowski vd.’den aktaran Yoşumaz, 2018: 24) olarak 

tanımlanmaktadır.  

“Otonom Robotlar”, teknolojinin ve dijital kültürün toplum üzerindeki etkinliğinin bir sonucu olarak; insanoğlunun tarih 

boyunca dünyayı yönetmek için teknolojiyi kullanma biçiminin bir çıktısı şeklinde nitelendirilebilir (Mayda, 2019: 72). 

“Simülasyon”, mamullerin tasarımında ve üretim süreçlerinin kurulmasında; mamullerin modellenme ve görselleştirilmesidir 

(Yoşumaz, 2018: 30). Endüstri 4.0’ın bir başka bileşeni “Bulut Bilişim”, “ürün ve hizmet çözümlerini internet üzerinden gerçek zamanlı 

olarak sağlayan dağıtım modeli” (Metin, 2019: 28) olarak tanımlanabilir. 

“Büyük Veri”, metinler, formlar, web blogları, yorumlar, video, fotoğraflar, telemetri gibi çeşitli şekillerde karşımıza çıkan; 

geleneksel veri tabanları ve analitik araçları tarafından yönetilemeyecek kadar büyük hacme sahip verileri ifade etmek için 

kullanılan bir terimdir (Yoşumaz, 2018: 28). Endüstri 4.0’ın bir başka bileşeni “Artırılmış Gerçeklik” kavramı ise “gerçek dünyadaki 

çevrenin ve içindekilerin bilgisayar tarafından üretilen ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı, doğrudan veya 

dolaylı fiziksel görünümü” (Ebso’dan aktaran Mayda, 2019: 83) olarak tanımlanmaktadır. 

Siber dünyanın fiziksel dünya ile bağlantısını sağlayan “Siber Fiziksel Sistemler”,  “işlemleri bir bilgisayar ve iletişim merkezi tarafından 

izlenen, koordine edilen, kontrol edilen ve bütünleştirilen fiziksel ve mühendislik sistemleri” olarak tanımlanmaktadır (Metin, 2019: 19). 

Eklemeli yeni üretim sistemlerinin kurgulanmasında önemli bir yere sahip olan “3B Yazıcılar”, bir mamul veya formun üç 

boyutlu bir şekilde üretilmesine imkân sağlayarak; artık tüm sektörlerde kullanılır hale gelmiştir (Mayda, 2019: 78). Endüstri 

4.0’ın önemli bir bileşeni olan “Akıllı Fabrikalar”, “tüm üretim aşamalarının bilgisayar ağları, veri entegrasyonu ve analitik alanındaki en 

son Nİ (nesnelerin interneti) teknolojik gelişmelerinin bir arada kullanılması ilkesine dayanarak; akıllı sensörler ve algılama, bilgi işlem ve analitik 

analizler ve esnek kontrol teknolojilerinden oluşan en yeni Nİ ve endüstriyel internet teknolojilerini kullanarak çok kültürlü bir üretim yaklaşımını” 

(Lee’den aktaran Metin, 2019: 37) ifade etmektedir. 

4. Yönetim Muhasebesi ve Endüstri 4.0 

Yukarıda temel bileşenleri belirtilen Endüstri 4.0 süreci ile birlikte, yapay zekâ, simülasyon ve otonom robotların üretim 

süreçlerinde kullanıldığı akıllı fabrikalarda yaşanan bu değişim ve dönüşüm sürecini; “akıllı üretim ekonomisi” olarak nitelendiren 

Arslan ve Demirkıran, bu sürecin muhasebeye etkilerini aşağıdaki maddelerdeki gibi ifade etmektedir (Arslan ve Demirkıran, 

2019: 50-54): 

• Akıllı fabrikalarda robotların yer almasıyla direkt işçilik ortadan kalkacak, bu durum “nitelikli işçilik” kavramını 

gündeme getirecek ve maliyet muhasebesinde kullanılan “DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ” hesabının kullanımı terk 
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edilerek; “nitelikli işçilik” endirekt işçilik kapsamında “GENEL ÜRETİM GİDERLERİ” hesabında 

muhasebeleştirilecektir. 

• Akıllı fabrikalarda direkt işçiler yerine çalışacak robotlar için gerçekleştirilmesi gereken bakım onarım, enerji, yazılım 

ve benzeri giderlerin endirekt işçilik olarak değerlendirilmesi gereği sonucu  “GENEL ÜRETİM GİDERLERİ” 

hesabına “Otomasyon İşçiliği Gideri” gibi bir gider çeşidi kaleminin eklenmesi uygun olacaktır. 

• Akıllı fabrikalarda yer alacak akıllı ve öğrenen sistemler sayesinde ve yazılım mühendisliği uygulamalarıyla etkin bir stok 

denetim sistemi kurulacak ve stok maliyetleri ortadan kalkacaktır.  

• Muhasebe sistem ve organizasyonunun dijitalleşmesiyle birlikte hata payı en aza indirgenmiş olacak; gerek dışa dönük 

muhasebe uygulamaları (finansal muhasebe uygulamaları), gerek içe dönük muhasebe uygulamaları (yönetim 

muhasebesi uygulamaları) ve gerekse muhasebe denetim sistemleri daha şeffaf hale gelecek, hız ve doğruluk 

kazanacaktır. 

Rasgen ve Gönen, Endüstri 4.0 sürecinin muhasebe bilgi sistemlerinde meydana getireceği değişiklikleri ve dönüşümü; aşağıdaki 

maddelerde özetlemektedir (Rasgen ve Gönen, 2019: 2906-2913): 

• Endüstri 4.0’ın temel bileşenleriyle birlikte işletme fonksiyonlarının birbirine entegre olması sonucu, geleneksel 

muhasebe uygulamaları ortadan kalkacak; geleneksel muhasebe uygulamalarının yerine, otonom robotların gönderdiği 

veri akışı üzerinden gelen bilgilerin eş zamanlı olarak muhasebe bilgi sistemine kaydedildiği sistemler ortaya çıkacaktır. 

• Endüstri 4.0 ile birlikte muhasebenin temel fonksiyonları, akıllı üretim sistemleri ve akıllı makineler ile yerine getirilecek 

ve verilerin gerçek zamanlı olarak muhasebe sistemine kaydedilmesi gündeme gelecektir. Böylece Endüstri 4.0, 

muhasebe kayıt sistemini; akıllı kayıt sistemine dönüştürecektir. 

• Muhasebe bilgi sisteminde, yapay zekâ uygulamalarının ve büyük veri ile oluşturulan veri depolarının internet 

aracılığıyla kullanımı; girdi hatalarını ortadan kaldıracak, veri-sistem akış diyagramları gerçek zamanlı izlenebilecek ve 

referans bütünlüğü sağlanacaktır.  

• Muhasebe bilgi sistemine veri akışının otomatik olarak gerçekleşmesi, bilgiye erişim zamanını kısaltıp; bilgi 

güvenilirliğini artıracak ve böylece muhasebe denetim süreçleri de daha şeffaf ve daha sağlıklı hale gelecektir. 

Muhasebenin amacı sadece işletme dışındaki kişi ve kuruluşlara işletmenin finansal durumunu bildirmek değil, aynı zamanda 

muhasebe verilerinin işletme içine dönük olarak sunulması ve yönetim faaliyetlerine yardımcı olmaktır (Civelek ve Özkan, 2011: 

457). Yönetim muhasebesi, işletme yöneticilerinin muhasebeyi araç olarak kullanıp; planlama yapmalarına, yönetsel kararları 

almalarına ve faaliyetleri denetlemelerine yardımcı olan muhasebe bilgi sistemidir (Haftacı, 2013: 22). Bir başka tanıma göre , 

yönetim muhasebesi; “yöneticiler tarafından işletmede planlama, değerlendirme ve kontrol için kullanılmak üzere, kaynakların doğru kullanımını 

ve bunun izlenebilirliğini sağlamak için finansal bilginin tanımlanması, biriktirilmesi, ölçülmesi, analizi, hazırlanması, yorumlanması ve iletişim 

süreci” (Kaygusuz ve Dokur, 2012: 2) olarak tanımlanmıştır. 

Endüstri 4.0 ile birlikte dijitalleşme ve akıllı üretim ekonomileri, üretim maliyetlerinin yapısını değiştirmekte; toplam üre tim 

maliyetleri içerisinde direkt işçilik maliyetleri azalmakta, donanım ve yazılım maliyetleri ise artmaktadır. Maliyet yapısında yaşanan 

bu değişim, temel görevleri kârlılık analizi, performans değerleme, mamul geliştirme ve kalite kontrol gibi faaliyetler olan yönetim 

muhasebesini de etkileyecek; Endüstri 4.0’ın temel bileşenleri sayesinde gerçek zamanlı olarak büyük veri hacmine erişim, 

yönetim muhasebesinin performansını olumlu etkileyecek ve yönetim muhasebesi faaliyetlerindeki etkinliği artıracaktır. Yukarıda 

ayrıntılı olarak açıklanan Endüstri 4.0’ın temel bileşenleri, yönetim muhasebesine; stratejik karar alma süreçlerinde, karar 

mekanizması için gerekli bilgilerin toplanıp analiz edilmesinde ve stratejik kararlar sonucu gerçekleştirilen faaliyetlerin 

performanslarının değerlendirilmesinde de önemli destek ve katkılar sunacaktır (Tutar, 2019: 341).    

Muhasebenin işletme içine dönük yüzünü gösteren yönetim muhasebesi, işletmenin tüm bölüm ve birimlerine gerekli muhasebe 

bilgilerini sağlamakta; yönetim muhasebesinin sağladığı bu bilgilerin de doğru, sağlıklı, işlevsel ve zamanında sağlanıyor olması 

işletme yöneticilerinin alacakları kararları doğrudan etkilemektedir. Endüstri 4.0 süreci, yönetim muhasebesinde de yapısal 

değişiklikleri beraberinde getirmektedir. Kurumsal kaynak planlaması sistemleri yönetim muhasebesinin kullandığı önemli bir 

araçtır. İşletme fonksiyonlarını birbirleriyle entegre ederek ortak bir veri tabanı sağlayan kurumsal kaynak planlaması sistemleri, 

Endüstri 4.0 ile beraber; daha etkin ve daha işlevsel hale gelerek yönetim muhasebesinin performansını ve başarısını artıracaktır 

(Hiçyorulmaz, 2019: 38-39). 

Endüstri 4.0’ın yönetim muhasebesi faaliyetlerine, temel bileşenleri aracılığıyla sağladığı destek ve katkılar; şu şekilde sıralanabilir 

(Tutar, 2019: 340): 

Endüstri 4.0, 

• Nesnelerin interneti, yapay zekâ ve otonom robotlar ile işletme faaliyetlerinin planlanması, işletme faaliyetlerinin 

yürütülmesi ve işletme faaliyetlerinin denetlenmesinde, 
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• Nesnelerin interneti, yapay zekâ, bulut bilişim ve otonom robotlar karar mekanizmalarını optimize etmede ve rasyonel 

kararların alınmasında, 

• Büyük veri ve bulut bilişim ile verileri analiz etmede ve yorumlamada, geleceğe ilişkin tahminlerde ve bütçe 

hazırlamada, 

• Büyük veri, bulut bilişim, nesnelerin interneti ve yapay zekâ ile alternatif maliyetleri değerlendirmede, optimum yatırım 

seçeneğini belirlemede, finansal analizlerin gerçekleştirilmesinde yardımcı olmaktadır. 

5. Sonuç 

Endüstri 4.0 süreci ile birlikte yaşanan teknolojik gelişmelerin etkisiyle üretimden ticarete, hizmetten perakendeciliğe kadar 

birçok iş kolunda ve işletmelerin iş modelleri ile işletme fonksiyonlarında ciddi bir değişim ve dönüşüm süreci meydana gelmiştir. 

Bu değişim ve dönüşüm süreci, muhasebenin temel fonksiyonlarını ve muhasebenin işletme içine dönük bilgiler üreten yönetim 

muhasebesi alanını da etkilemiştir. Yukarıdaki bölümlerde ayrıntılı olarak açıklanan Endüstri 4.0’ın temel bileşenlerinden büyük 

veri, nesnelerin interneti, yapay zekâ, otonom robotlar ve bulut bilişim; yönetim muhasebesinin karar alma süreçlerinde ve 

yönetim muhasebesi faaliyetlerinde, yönetim muhasebesine önemli katkılar sağlayacak ve yönetim muhasebesinin etkinliğini 

artıracaktır. 
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ORTAK VE YAN ÜRÜNLERİN TMS 2 KAPSAMINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 

Mustafa KIRLI1 - Tekmez KULU2 

 

Özet 

Aynı anda birbirinden farklı ürünlerin üretildiği birleşik üretim sürecinde, farklı ürünlerin elde edilmesi teknik bir zorunluluk 

olarak ortaya çıkmaktadır. Ortak ürün, birleşik üretim sürecinde elde edilen ve her biri ana ürün olarak değerlendirilebilecek 

ürünler olup; yan ürünler, birleşik üretim sürecinde ana ürünler üretilirken kendiliğinden ortaya çıkan, işletmenin temel 

faaliyetleri dışındaki, miktar ve değer olarak düşük düzeylerde olan ürünlerdir. Ortak ve yan ürünlerin üretim sürecinde ilk defa 

ayrı ürünler olarak belirlendiği ayrım noktasına kadar birleşik üretim sürecinde gerçekleşen ilk madde ve malzeme, işçilik ve 

genel üretim maliyetlerinin tamamı birleşik maliyeti oluşturmaktadır. Ayrım noktasından sonra ürünün satışa hazır hale 

gelebilmesi için yapılan ve o ürüne özgü maliyetler olan ek maliyetler, birleşik maliyetlerden farklı olarak; her ürün için ayrı ayrı 

izlenip ölçülebilmektedir. “TMS 2 Stoklar” Standardına göre, birleşik maliyetlerin ortak ürünlere dağıtımı; ayrım noktasında ya 

da (ayrım noktasından sonra ek üretim işlemleri gerekiyorsa) ek üretim işlemleri yapıldıktan sonra nispi satış değerine göre 

yapılabilir. “TMS 2 Stoklar” Standardına göre, yan ürünlerin maliyeti; net gerçekleşebilir değere göre belirlenmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Birleşik Üretim Süreci, Ortak Ürün, Yan Ürün, “TMS 2 Stoklar” 

Jel Kodları  : M21, M41. 

 

1. Giriş  

“Ortak ve Yan Ürünlerin TMS 2 Kapsamında Muhasebeleştirilmesi” başlıklı bu çalışmada; bazı üretim işletmelerinde kullanılan 

hammaddelerin veya üretim süreçlerinin kendine özgü birtakım özelliklerinden dolayı üretim süreçlerinin sonunda teknik 

zorunluluk gereği elde edilen ortak ve yan ürünlerin kavramsal olarak incelenmesi, birleşik üretim süreci olarak nitelendirilen 

söz konusu üretim süreçlerinde karşılaşılan maliyetlerin tanımlanıp ölçülmesi ve bu hususların “TMS 2 Stoklar” Standardı 

kapsamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. “TMS 2 Stoklar” Standardı kapsamında, sayısal içerikli uygulamalar ve bu 

uygulamalara bağlı olarak yapılacak muhasebe yevmiye defter kayıtları, bu çalışmanın kapsamı dışında tutulmuş; bu çalışmanın 

nüve olacağı başka bir çalışmanın, söz konusu uygulama ve muhasebe kayıtlarıyla geliştirilmesi planlanmaktadır. 

 

2. Ortak Ürün ve Yan Ürün Kavramları 

Bazı üretim işletmelerinde, kullanılan ilk maddelerin ya da üretim sürecinin kendine has özelliğinden dolayı; üretim sürecinin 

çıktıları olarak birden fazla ürün bir arada elde edilebilir. Birden fazla ürünün isteğe bağlı olmaksızın, üretim sürecinin ve/veya 

kullanılan hammaddenin özelliği gereği zorunlu bir şekilde eş zamanlı olarak birlikte üretildiği üretim sürecine birleşik üretim 

denmektedir (Civelek ve Özkan’dan aktaran Koçsoy, 2012: 266). Birleşik üretim, üretim sürecine üretim faktörü olarak dâhil 

edilen ilk maddelerin, süreçte gördüğü işlemler sonucunda, aynı anda birbirinden farklı ürünlerin üretildiği bir model olup; bu 

üretim modelinde farklı ürünlerin elde edilmesi teknik bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır (Kaygusuz ve Dokur, 2018: 385). 

Ortak ürün, “aynı üretim döneminde, aynı işlem veya işlemleri sonunda ortaya çıkan ve her biri başlı başına bir ana ürün olabilecek çeşitli mamuller” 

(Akdoğan, 2004: 411) olarak tanımlanmaktadır. Ortak ürün, ana ürün (mamul) ya da birleşik ürün (mamul) olarak da ifade 

edilmektedir (Civelek ve Özkan, 2011: 398). Kakao çekirdeklerinden kakao yağı ve kakao tozunun elde edilmesi, ham sütten 

yağsız süt, kaymak ve tereyağı elde edilmesi, tavuk kesiminde göğüs, kanat ve bagetin elde edilmesi ortak ürünlere örnek olarak 

gösterilebilir (Koçsoy, 2012: 266). Ortak ürünlerin temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir (Akdoğan, 2004: 411): 

• Ortak ürünler, aynı üretim süreci ve işlemi sonucu elde edilirler. 

• Ortak ürünler, birbirlerinden ayrıldıkları noktaya kadar birlikte üretilirler. 

• Ortak ürünlerin satış değerleri birbirine yakın olup, her bir ortak ürün başlı başına bir ana ürün niteliği göstermektedir. 

Yan ürünler, birleşik üretim sürecinde, esas mamuller üretilirken; esas mamullerle birlikte kendiliğinden ortaya çıkan, işletmenin 

temel faaliyet konusu dışında kalan, miktar ve değer olarak az olan ürünlerdir (Çetiner’den aktaran Öztürk, 2002: 11). Petrol 

sanayinde, ham petrolden elde edilen benzin ve mazot ortak ürün iken; nafta ve benzen ise yan ürüne örnek olarak gösterilebilir 

(Koçsoy, 2012: 267). Birleşik üretim sonucu elde edilen bir ürünün yan ürün olarak nitelendirilebilmesi için, bu ürünün diğer  

ürünlere oranla miktar ve değer olarak daha düşük düzeyde olması gerekmektedir ve genellikle yan ürünün değerinin, diğer 

ürünlerin toplam değerinin %10’u ya da daha aşağısı olduğu kabul edilmektedir (Akdoğan, 2004: 417). Üretimi gerçekleştiren 
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işletmenin temel amacı yan ürün üretmek olmayıp, üretim sürecinin doğal bir sonucu olarak; yan ürünler kendiliğinden ortaya 

çıkmaktadır (Koçsoy, 2012: 268). 

Yan ürünler, üretim sürecinde ortaya çıkan hurda, artık ve diğer üretim kayıplarıyla karıştırılmaktadır. Oysa yan ürünler, hurda, 

artık ve diğer üretim kayıplarından farklılık göstermektedir; çünkü yan ürünlerin satış değerleri bunlara göre nispeten daha yüksek 

olup, ayrıca hurda, artık ve diğer üretim kayıpları ek bir işlem ve gider gerekmeksizin satılırken; yan ürünlerin satılabilmesi için 

birtakım ek işlemler ve giderler gerekmektedir (Akdoğan, 2004: 417). 

 

3. Birleşik Maliyet ve Ayrım Noktası 

Birleşik üretim sürecinde ortak ve yan ürünler, üretim sürecinin belirli bir noktasına kadar ayrı ayrı ortaya çıkmazlar; ortak ve 

yan ürünlerin üretim sürecinde ilk defa ayrı ürünler olarak belirlendiği bu noktaya ayrım noktası denir (Koçsoy, 2012: 267). 

Ayrım noktasından sonra belirli bir satış değerine sahip olan ürünler, ortak ürün ve yan ürün olarak sınıflandırılmakta; nispi 

olarak daha yüksek satış değerine sahip olan ürünler ortak ürün, daha düşük satış değerine sahip olan ürünler ise yan ürün olarak 

nitelendirilmektedir (Koçsoy, 2012: 267).  

Birleşik maliyet, “en az iki veya daha fazla ürünün elde edilebilmesi için ilk madde ve malzemenin üretime bağlı tutulduğu ve 

ayrım noktasına kadar olan ilk üretim aşamasının tüm maliyetleri” olarak tanımlanmaktadır (Yükçü, 1999: 379). Ayrım noktasına 

kadar üretim sürecinde gerçekleşen ilk madde ve malzeme, işçilik ve genel üretim maliyetlerinin tamamı birleşik maliyeti 

oluşturmaktadır (Civelek ve Özkan, 2011: 396). Birleşik maliyetler, üretim sürecinde ayrım noktasına kadarki maliyetleri 

kapsadığından ve ayrım noktasına kadar ortak ve yan ürünlerin fiziksel olarak ortaya çıkmamasından dolayı; ürün bazında birleşik 

maliyetlerin ayrı ayrı izlenip ölçülebilmesi mümkün değildir. 

Birleşik üretim sürecinin ayrım noktasında artık ayrı ayrı fiziksel olarak ortaya çıkan ürünler, ayrım noktasında ya da ayrım 

noktasından sonra ek üretim işlemleri yapıldıktan sonra satılabilir. Ayrım noktasından sonra ek üretim işlemlerini 

gerçekleştirmenin mantığı, bu ek üretim işlemleri olmaksızın ürünün pazarlanabilir olmaması ya da ek üretim işlemleri sonrası 

satılmasının daha kârlı olmasıdır (Civelek ve Özkan, 2011: 396). Ayrım noktasından sonra ürünün satışa hazır hale gelebilmesi 

için yapılan ve o ürüne özgü maliyetler, ek maliyetler olarak ifade edilmektedir (Yükçü, 1999: 380). Ayrım noktasından sonraki 

ek maliyetlerin konumuz açısından dikkat çeken yönü, birleşik maliyetlerin tersine; her ürün için ayrı ayrı izlenip ölçülebilmesinin 

mümkün olmasıdır (Civelek ve Özkan, 2011: 396). 

  

4. “TMS 2 Stoklar” Standardında Ortak ve Yan Ürünler 

“TMS 2 Stoklar” Standardında ortak ve yan ürünler ile ilgili açıklama şu şekilde yer almaktadır: “Üretim sürecinde aynı anda birden 

fazla ürün ortaya çıkabilir. Ortak ürünlerin üretilmesi veya bir ana ürün ile bir yan ürünün bulunması, bu duruma örnek olarak gösterilebilir.” 

(TMS 2, 14. paragraf). Standartta ortak ve yan ürünlerin maliyetlerine yönelik düzenlemelerden ilki şu şekildedir: “Her bir ürünün 

dönüştürme maliyetlerinin ayrı olarak belirlenemediği durumlarda, bu maliyetler ürünler arasında mantıklı ve tutarlı bir biçimde dağıtılır. 

Maliyetlerin dağıtımı örneğin; her bir ürünün ayrı olarak belirlenebilir hale geldiği üretim aşamasındaki veya üretimin tamamlandığı andaki nispi 

satış değerine göre yapılabilir.” (TMS 2, 14. paragraf). Bu düzenleme, yukarıdaki ikinci bölümde açıklanan ayrım noktası ve birleşik 

maliyetleri ilgilendirmektedir. Ortak ürünlerin, birleşik üretim sürecinde ayrım noktasına kadar gerçekleşen toplam maliyetlerini 

gösteren ve ayrım noktasına kadar ürün bazında ayrı ayrı belirlenemeyen birleşik maliyetlerin dağıtımı; Standarttaki bu 

düzenlemeye göre, ayrım noktasında ya da (ayrım noktasından sonra ek üretim işlemleri gerekiyorsa) ek üretim işlemleri 

yapıldıktan sonra nispi satış değerine göre yapılabilir.  

Ortak ve yan ürünlerin üretim maliyetlerine yönelik olarak ifade edilen dönüştürme maliyetleri, Standartta şu şekilde 

açıklanmaktadır: “Stokların dönüştürme maliyetleri; direkt işçilik giderleri gibi, üretimle doğrudan ilişkili maliyetleri kapsar. Bu maliyetler ayrıca 

ilk madde ve malzemenin mamule dönüştürülmesinde katlanılan sabit ve değişken genel üretim giderlerinden sistematik bir şekilde dağıtılan tutarları 

da içerir.” (TMS 2, 12. paragraf). Standarttaki bu düzenlemede üretim maliyetleri içerisinde endirekt (dolaylı) nitelikte olan 

giderleri gösteren genel üretim giderleri için, sabit ve değişken ayrımı yapılmaktadır. Sabit genel üretim giderlerinin üretim 

maliyetlerine dağıtılmasıyla ilgili şu düzenleme söz konusudur: “Sabit genel üretim giderleri, üretim tesislerinin normal kapasitesi esas 

alınarak dönüştürme maliyetlerine dağıtılır.” (TMS 2, 13. paragraf). Bu düzenleme, üretim maliyetlerinin hesaplanmasında kullanılan 

yöntemlerden biri olan normal maliyet yöntemini kastetmektedir. Normal maliyet yönteminde, kullanılan kapasite oranı; fiili 

üretim miktarının normal kapasite düzeyine bölünmesiyle hesaplanmakta ve sabit genel üretim giderlerinin kullanılan kapasiteye 

düşen kısmı üretim maliyetlerine dağıtılmaktadır (Kaygusuz ve Dokur, 2018: 235-236). Sabit genel üretim giderlerinden, üretim 

maliyetlerine dağıtılmayan kısım ise gerçekleştiği dönemde; dönem gideri olarak finansal tablolarda yer alır (TMS 2, 13. paragraf). 

Bütün bu düzenlemeler ve açıklamalar göstermektedir ki dönüştürme maliyetleri; direkt ilk madde ve malzeme giderleri, direkt 

işçilik giderleri, değişken genel üretim giderleri ve kullanılan kapasiteye düşen sabit genel üretim giderleri toplamından 

oluşmaktadır.   

“TMS 2 Stoklar” Standardında ortak ürünlerin ayrım noktasına kadar gerçekleşen üretim maliyetlerini gösteren birleşik 

maliyetlerin, ürünlerin her birine dağıtımı için örnek gösterilen ölçüt; nispi satış değeridir. Nispi satış değeri ölçütünü esas alan 
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dağıtım yönteminde, eğer ayrım noktasında ek bir üretim işlemi gerekmeksizin ürünlerin satışı mümkünse, öncelikle üretilen 

tüm ürünlerin ayrım noktasında tamamının satılacağı varsayımıyla toplam satış tutarı belirlenir; sonrasında her ürünün toplam 

satış tutarı içindeki payı yüzde olarak hesaplanır; daha sonra toplam birleşik maliyet, ürün bazında hesaplanan bu satış yüzdesi 

ile çarpılarak ürünlere dağıtılmış olur (Kaygusuz ve Dokur, 2018: 395).   Nispi satış değeri ölçütünü esas alan dağıtım 

yönteminde, eğer ayrım noktasından sonra ürünlerin satışı için ek üretim işlemleri gerekiyorsa, öncelikle ürünlerin satışa hazır 

hale geldikleri andaki tüm ürünlerin satılacağı varsayımıyla toplam satış tutarı belirlenir; sonrasında belirlenen bu toplam satış 

tutarından ek maliyetler düşülür; daha sonra ek maliyetlerin düşüldüğü toplam satış tutarı baz alınarak her ürünün toplam satış 

tutarı içindeki payı yüzde olarak hesaplanır ve son olarak da toplam birleşik maliyet, ürün bazında hesaplanan bu satış yüzdesi 

ile çarpılarak ürünlere dağıtılmış olur (Kaygusuz ve Dokur, 2018: 395).  

“TMS 2 Stoklar” Standardında, yan ürünlerin maliyetine yönelik olarak şu açıklama söz konusudur: “Yan ürünlerin çoğu, yapıları 

gereği önemsizdir. Böyle bir durumda, yan ürünler genellikle net gerçekleşebilir değer üzerinden ölçülür ve bu değer ana ürünün maliyetinden düşülür. 

Bunun sonucu olarak ana ürünün defter değeri, maliyet değerinden önemli ölçüde farklılık göstermez.”  (TMS 2, 14. paragraf). Bu açıklamada 

geçen ana ürün, birleşik üretim sürecinde yer alan yan ürünle birlikte tek bir ürün olabileceği gibi; birleşik üretim sürecinde yer 

alan yan ürünle birlikte birden fazla ana ürün olarak ortak ürünler de olabilir. Bu açıklamada geçen “net gerçekleşebilir değer”, 

Standartta; “olağan iş akışı içinde tahmini satış fiyatından, tahmini tamamlanma maliyetlerinin ve satışı gerçekleştirmek için gerekli olan tahmini 

maliyetlerin düşülmesiyle elde edilen tutar” (TMS 2, 6. paragraf) olarak tanımlanmaktadır. Yan ürünler için net gerçekleşebilir değer 

hesaplanırken, yan ürünlerin tahmini satış fiyatından; söz konusu yan ürüne ilişkin ek maliyetlerin (ayrım noktasından sonraki 

ek üretim işlemlerinin ürüne özgü maliyetlerinin) düşülmesi gerekmektedir. “TMS 2 Stoklar” Standardında, yan ürünlerin net 

gerçekleşebilir değerlerinin; ana ürünün ya da ortak ürünlerin maliyetinden düşülmesi gereği belirtilirken, yan ürünlere birleşik 

maliyetlerden pay verilmesi gündeme getirilmemektedir (Örten vd.’den aktaran Gerşil ve Dedeoluk, 2015: 20). 

 

5. Sonuç 

Birleşik üretim sürecinde, sürecin çıktıları olan ortak ürünlerin fiziksel olarak ayrı ayrı ortaya çıktığı ayrım noktasına kadar 

gerçekleşen birleşik maliyetler, “TMS 2 Stoklar” Standardına göre nispi satış değeri ölçütüne göre söz konusu her bir ürünün 

üretim maliyetine dağıtılmaktadır. “TMS 2 Stoklar” Standardı, yan ürünlerin maliyetlerinin belirlenmesinde; değerleme ölçütü 

olarak net gerçekleşebilir değeri ortaya koymakta ve yan ürünlerin net gerçekleşebilir değerlerinin ana ürün veya ortak ürünlerin 

maliyetinden düşülmesi gereğini vurgulamaktadır. “TMS 2 Stoklar” Standardına göre, yan ürünlere birleşik maliyetten pay 

verilmemektedir. Birleşik üretim sürecinde ayrım noktasından sonra gerçekleşen ve her bir ürün için ayrı ayrı izlenip ölçülmesi 

mümkün olan ek maliyetlerin, net gerçekleşebilir değerin hesaplanmasında; ürünün tahmini satış fiyatından düşülmesi 

gerekmektedir.    
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MÜKELLEFLERİN VERGİ KAÇIRMAYA YÖNELİK ALGISI VE DENETİM MEKANİZMASININ 
ROLÜ 

Ahmet TEKİN1 - Ferdi ÇELİKAY2  - Esra DOĞAN3 

 

Özet 

Literatürde mükelleflerin vergi kaçırmaya yönelik algılarını oluşturan dört temel faktör yer almaktadır. Bunlar ekonomik, 

psikolojik, demografik ve idari faktörler olarak gruplandırılmıştır.  Bu çalışma kapsamında ekonomik ve mali faktörlerin 

mükelleflerin vergi kaçırmaya yönelik algısı üzerindeki belirleyiciliği esas alınarak denetim mekanizmasının rolü ortaya 

konulmaya çalışılmaktadır. Ekonomik ve mali faktörlerin ana çerçevesi ise vergi oranlarının düzeyi, vergi sistemi adaleti, kamusal 

kaynakların kullanım alanları esas alınarak oluşturulmuştur. Bu doğrultuda literatürden hareketle oluşturulan ölçek aracılığıyla 

847 kişilik bir örneklemden derlenen veriler kullanılarak ampirik bir analiz gerçekleştirilmiştir. Analiz sürecinde temel araştırma 

hipotezi “Mükelleflerin vergi kaçırmaya yönelik algıları üzerinde denetim mekanizmasının etkisi vardır” şeklinde 

oluşturulmuştur. Hipotezin sınanabilmesi için öncelikle örneklem kapsamındaki yüksek vergi kaçırma potansiyeli olan 

mükellefler ayrıştırılarak tespit edilmiştir. Sonrasında söz konusu mükelleflerin denetim mekanizmasına bakışları tek örneklem 

T testi ile sınanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre vergi kaçırma potansiyeli yüksek olan mükellefler üzerinde denetim 

mekanizmasının caydırıcı bir etki oluşturmadığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda kısa vadede denetim mekanizmasının etkinliğini 

artırabilmek için denetim şeklinin, unsurlarının ve sıklığının yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. Diğer taraftan 

çalışmada elde edilen bir diğer bulgu da mükelleflerin vergi ödemeyi tercih nedeni olarak “zorunluluk” unsurunu öne 

çıkarmalarıdır. Ne var ki verginin, vatani görev, ahlaki bir sorumluluk ya da kul hakkı gibi psikolojik ve sosyolojik boyutları ile 

de ele alınması gerekmektedir. Bu doğrultuda uzun vadede mükelleflerin vergi kaçırmaya yönelik olumsuz algılarının olumluya 

dönüştürülmesine imkân tanıyacak idari, mali ya da politik önlemler alınmalıdır 

Anahtar Kelimeler : Vergi Kaçırma, Vergi Denetimi, Vergi Algısı. 

Jel Kodları  : H26, H29, K34  

 

Giriş 

Mükelleflerin vergi kaçırmaya yönelik algıları üzerinde belirleyici olan çeşitli faktörler vardır. Literatürdeki çalışmalar bu faktörleri 

psikolojik, ekonomik, demografik ve idari faktörler olarak gruplandırmıştır.  Nihayetinde mükelleflerin toplumsal aidiyet 

duygusu ya da vatanperverlik hissiyatı gibi psikolojik; cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, medeni durum ya da çocuk sayısı gibi 

demografik; mükelleflerin gelirleri, hissedilen vergi yükü ya da konjonktürel durum gibi ekonomik; denetim sıklığı, memurların 

tutum ve davranışları, mükellefiyet haklarına riayet edilen bir sistemin varlığı gibi idari bileşenler mükelleflerin vergiden kaçınma 

ya da kaçırma davranışlarını etkileyebilmektedir. Bu faktörler arasında yer alan idari bileşenler, psikolojik, ekonomik ve 

demografik faktörlerden farklı olarak  doğrudan doğruya mükellef dolayımıyla sahip olunan bir bağlamın ötesinde, mükellefin 

tabi olmak durumunda kaldığı bağlamı oluşturmaktadır. Söz konusu bağlam vergi otoritesi tarafından şekillendirilmekte olup, 

mükelleflerin vergiye olan bakışları üzerinde diğer faktörlerin belirleyici nitelikteki etkilerinin olabildiğince ortadan kaldırılması 

amacına sahiptir.  

Vergi kaçırmaya yönelik algı üzerindeki etkisi, diğer faktörlerden farklılık gösteren idari faktörler esas olarak denetim 

mekanizması aracılığıyla işlerlik gösterir bir niteliğe sahiptirler. Nitekim denetim mekanizması, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 

kapsamında geniş bir yere sahiptir. Kanunu’nun Yoklama ve İnceleme başlıklı yedinci kısmının Vergi İncelemeleri başlıklı ikinci 

bölümünün Maksat başlıklı 134. maddesinde ”Vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu 

araştırmak tespit etmek ve sağlamaktır” denilmiş olup; denetimin kapsamı da ödenmesi gereken ve beyan üzerine alınan bu 

vergilerin, mükelleflerin veya vergi ile ilgili diğer tarafların kayıtları ile uyumlu ve doğru olup olmadığının Kanunun 3. 

Maddesinde “Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya, ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır” hükmü 

doğrultusunda, akılcılık sınırları içerisinde tespiti ve vergi mevzuatına göre doğru olanın sağlanması oluşturmaktadır (Erkuş & 

Ünal, 2014, s. 85). Bu doğrultuda vergi kaçırmaya yönelik düzenlemeler de Kanun kapsamında denetim mekanizması ile ilişkili 

olarak ele alınmıştır. Bu ilişkilendirme ise, vergi kaçırmanın ceza dolayımıyla denetim mekanizması bağlantısının kurulması 

şeklindedir. Nitekim Madde 341 kapsamında “Vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini 

zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik 

tahakkuk ettirilmesini ifade eder. Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle 
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verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek de vergi ziyaı hükmündedir” şeklinde 

ifade edilmektedir. 22/7/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle“kaçakçılık, ağır kusur, kusur…” ibaresinin  

“vergi ziyaı...” şeklinde değiştirilmesiyle vergi ziyaı ifadesinin içeriği,   vergi kaçırma eylemini de kapsayan bir bağlamın karşılığı 

haline gelmiştir. 

Vergi kaçırma denetim mekanizması ilişkisinin yasal bağlamda sahip olduğu geniş bağlam, bu çalışma kapsamında olgusal olarak 

mükelleflerin algısı bağlamında ele alınacaktır. Dolayısıyla halihazırdaki yasal bağlamın ve uygulamlarının mükleleflerce ne şekilde 

algılandığının ortaya koyulabilmesi amacıyla ampirik bir çalışma yapılacaktır. Bu doğrultuda ilk olarak ilgili literatür 

değerlendirilecek sonrasında ise çalışmanın ampirik analizine yer verilecektir. 

 

Literatür 

Becker, Büchner & Sleeking (1987) yaptıkları çalışmalarında kamu harcamalarından elde edilen fayda ile vergi kaçırma eğilimi 

arasında bir ilişki olup olmadığını irdelemişlerdir.  Çalışmada örneklem dahilindeki mükelleflerin kamu transfer harcamalarından 

elde ettikleri pay diğer mükellefler ile mukayese edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre mükelleflerin diğer bireylerden daha az 

fayda elde ettiklerini hissetmeleri halinde  vergi kaçırma eğilimleri artmaktadır. Yine Scott (2000) bireylerin rasyonel ve faydacı 

bir şekilde hareket ettiklerini, bu nedenle tercihlerini yansıtan istekler ya da amaçlar doğrultusunda karar aldıklarını ileri 

sürmektedir. Scott’a göre her koşulda ister kamusal ister özel karar alma sürecinde rol üstlenen rasyonel bireyler, kendilerine 

maksimum faydayı sağlayacak alternatifi seçmektedirler. Bu kapsamda bireyler açısından bir maliyet unsuru olarak 

değerlendirilen vergilerin ödenmesi durumunda göreli olarak özel fayda azalmakta ve katlanılan özel maliyetler artmaktadır. 

Dolayısıyla bireylerin vergi ödeme ya da ödememe kararları nihai olark kamusal hizmetlerden net fayda elde etmeleri durumunda 

gözlemlenebilmektedir. Bunun yanında Saraçoğlu (2004), kişi başına düşen gelir gelir dağılımı gibi ekonomik faktörlerin yanında 

eğitim düzeyi, yaş ve devlete olan güven hissiyatı gibi faktörlerin vergi uyumunu etkilediği bulgusuna ulaşmıştır.    

Alm, McClelland & Schulze (1992) ise yaptıkları çalışmalarında etkin bir denetim sisteminin kurulması halinde vergi hasılatının 

da artabileceği doğrultusunda bulgular elde etmişlerdir. Nitekim yazarlara göre idari ve mali denetimlerde meydana gelen artış 

mükelleflerin vergi kaçırma eğilimleri üzerinde caydırıcı bir etki oluşturmaktadır. Yine Snow ve Warren  (2005), yakalanma 

olasılığındaki belirsizlik halinin mükelleflerin vergi kaçırma eğilimini artıracağı sonucuna ulaşmışlardır. Buna karşılık denetim 

sıklığının artması ise mükelleflerin vergi kaçırma eğilimlerini azaltmaktadır.  Nihayetinde artan denetimler mükelleflerin 

yakalanma olasılığını da artırmaktadır. Bunun yanında Richardson (2006)’a göre vergi sisteminin karmaşıklığı, mükelleflerin söz 

konusu karmaşıklığı bahane ederek verginden kaçınmalarına neden olmaktadır. Richardson’a göre karmaşık bir yapıdaki vergi 

mevzuatı ve sistem ile vergi kaçırma eğilimini pozitif doğrultuda etkilemektedir. Haydar ve Selanik (2016) ise mükelleflerin gelir 

ve öğrenim düzeyi ya da cinsiyet gibi demografik özelliklerinin yanında devlete duyulan güven, risk algısı ve politik görüş gibi 

öznel faktörlerin de vergi kaçırma eğilimini etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. 

Çalışmanın Ampirik Kurgusu 

Bu çalışmada genel olarak ekonomik ve mali faktörlerin mükelleflerin vergi kaçırmaya yönelik algısı üzerindeki belirleyiciliğ i 

perspektifinden denetim mekanizmasının caydırıcı rolü değerlendirilmektir. Çalışmada ekonomik ve mali faktörlerin ana 

çerçevesi literatürde yer alan çalışmalardan yola çıkılarak “vergi oranlarının düzeyi”, “vergi sistemi adaleti”, “kamusal kaynakların 

kullanım alanları” şeklinde belirlenmiştir.  oluşturmaktadır. Analiz sürecinde bu faktörlerden hareketle çalışmada ampirik nitelikli 

bir kurgu oluşturulmuş olup,  söz konusu kurgu şekil 1’de sunulmuştur.   
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Şekil 1. Çalışmanın Ampirik Kurgusu  

 

 

Bu kurgunda yola çıkılarak çalışmada ele alınan temel araştırma hipotezi; 

H1: “Mükelleflerin vergi kaçırmaya yönelik düşünceleri üzerinde denetim mekanizmasının caydırıcı etkisi vardır” 

şeklindedir. 

 

Örneklem, Veri Seti ve Yöntem 

Çalışma kapsamında 2018 yılı itibariyle toplam 847 gelir vergisi mükellefine (Ticari kazanç ile Serbest Meslek Kazancı sahibi) 

5’li Likert ölçeği kullanılarak oluşturulan bir anket uygulaması yapılmıştır. Veriler kota örnekleme yöntemiyle derlenmiştir. 

Araştırma sürecinde öncelikle yapılan frekans analizi yardımıyla literatürdeki bulgulardan yola çıkılarak en yüksek vergi kaçırma 

eğilimi içerisinde olan mükellefler ayıklanmıştır. En yüksek vergi kaçırma potansiyeline sahip olan bireylerin denetim ile ilgili 

değerlendirmelere verdikleri yanıtlar için öncelikle Tablo 1’de üç soruya katılan veya kesinlikle katılan bireylerin örneklem olarak 

seçimi sağlanmıştır. Söz konusu üç soruya da olumlu yanıt veren toplam 88 mükellefin olduğu tespit edilmiştir. 

 

Tablo 1. Frekans Analizi İçin Kullanılan Değerlendirmeler 

Vergi Kaçırma Algısını Belirleyen Faktörler 

Vergi Oranları Vergi oranları yüksek olduğu için vergi kaçırmak uygundur. 

Yapısal Özellikler Vergi sistemi adil olmadığı için vergi kaçırmak uygundur. 

Kaynakların Kullanımı Toplanan vergiler, israf edildiği için vergi kaçırmak uygundur. 

 

Tablo 2. Denetim Algısını Belirlemede Yararlanılan Değerlendirmeler 

Denetim Algısına İlişkin Sorular 

Vergi denetimleri, vergi kaçırmayı önleyecek şekilde ve sıklıkta yapılmaktadır. 

Vergi kaçırdığı halde yakalanmayan insanların varlığı beni vergi kaçırmaya teşvik etmektedir. 
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 En yüksek vergi kaçırma potansiyeline sahip olan bireylerin denetim ile ilgili değerlendirmelere verdikleri yanıtlar için 

tek örneklem t testi yapılmıştır.  (Tek örneklem t testinde boş hipotez: denetim ile ilgili sorulara verilen yanıtın en düşük 4 olması 

(katılıyorum) ihtimalini içermiştir.) 

 

Tablo 3. Veri Setine İlişkin Özet İstatistikler 

 Değişkenler Kategoriler  Yüzde  Değişkenler Kategoriler  Yüzde 

Yaş 

16-22 8,0 

Öğrenim 

ilköğretim 13,6 

23-30 17,0 lise 38,6 

31-40 29,5 yüksekokul 15,9 

41-50 25,0 lisans 26,1 

51-65 17,0 lisansüstü 5,7 

66 ve üzeri 3,4 

Tecrübe 

1-5 yıl 17,0 

Cinsiyet 
ERKEK 68,2 6-10 yıl 21,6 

KADIN 31,8 11-15 yıl 10,2 

Medeni Durum 
EVLİ 75,0 16-20 yıl 28,4 

BEKAR 25,0 21 yıl ve üzeri 22,7 

Çocuk Sayısı 

YOK 28,4 

Matrah  

0-12600 15,9 

1 23,9 12601-30000 53,4 

2 23,9 30001-69000 26,1 

3 13,6 69001 ve daha fazla 4,5 

4 8,0 
 

5 ve üzeri 2,3 

Tablo 3, analiz sürecinde dikkate alınan örneklemdeki mükelleflerin dağılımlarına yer vermektedir. Buna göre 88 mükelleften;  

- büyük bir kısmı 30 – 65 yaş arası,  

- % 70’i erkek ve  % 75’i evli,  

- büyük bir kısmı  (% 71) en az bir çocuk sahibi,  

- Büyük bir kısmı (% 68) lisans altı düzeyde öğrenim görmüş,  

- % 50’lisi 16 yıl ve üzeri tecrübe sahibi ve yine % 50’sinin vergi tarifesinin 2’nci diliminde olduğu görülmektedir. 

 

Analiz Sonuçları 

Araştırmada «Mükelleflerin vergi kaçırmaya yönelik düşünceleri üzerinde denetim mekanizmasının caydırıcı etkisi vardır» 

şeklindeki hipotez için Değerlendirme 1 ve 2 için, 88 kişinin Katılıyorum (4) ve Kesinlikle Katılıyorum (5) şeklinde verdikleri 

yanıtların ortalaması olarak test değeri «4» olarak alınmıştır. Tablo 4, yapılan tek örneklem t testi sonuçlarına yer vermektedir.  
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Tablo 4. Tek Örneklem T Testi Sonuçları 

Tek Örneklem İstatistikleri 

  N Ortalama Standart Sapma Standart Hata 

Değerlendirme  1a 88 3,24 1,35 ,144 

Değerlendirme  2b 88 3,81 1,16 ,124 

Tek Örneklem Testi 

  Test Değeri = 4 

t değeri sd Anlamlılık Düzeyi Ortalama farkı 

Değerlendirme 1 -5,300 87 ,000*** -,76136 

Değerlendirme  2 -1,558 87 ,123 -,19318 

aVergi denetimleri, vergi kaçırmayı önleyecek şekilde ve sıklıkta yapılmaktadır.  

bVergi kaçırdığı halde yakalanmayan insanların varlığı beni vergi kaçırmaya teşvik etmektedir. 

*** % 1 anlam düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır.  

1 nolu değerlendirme için verilen yanıtların ortalamasının 4’ten farklı olduğuna ilişkin boş hipotezin % 1 anlam düzeyinde 

reddedildiği görülmektedir. Nitekim değerlendirme ortalaması 3,24 olup mükelleflerin kararsız kaldıkları ifade edilebilir. 

Mükelleflerin değerlendirmeye verdikleri yanıt ortalaması 3,81 olup, 2 nolu değerlendirme için boş hipotezin reddedilememiştir. 

Dolayısıyla bu değerlendirmeye genel olarak mükelleflerin katıldığı söylenebilir. Test sonuçları araştırma hipotezini her iki 

durumda da desteklemektedir. Ancak örneklem dahilindeki mükelleflere göre denetim mekanizmasının vergi kaçırmaya yönelik 

algıları üzerinde caydırıcı nitelikli bir etkisi bulunmamaktadır. Nitekim vergi denetimlerinin vergi kaçırmayı önleyecek sıklıkta 

yapıldığına ilişkin değerlendirme kalıbına karşı kararsız kalınırken, vergi kaçırmasına rağmen yakalanmayan insanların varlığı 

halinde vergi kaçırmaya bakışa yönelik değerlendirme kalıbının olumlu cevaplandığı görülmüştür. Bu sonuçlar vergi kaçırma 

potansiyeli en yüksek olan örneklem grubu için denetim mekanizmasının caydırıcı niteliğe sahip bulunmadığını ortaya 

koymuştur.  

 

Sonuç 

Çalışmada ekonomik ve mali faktörlerin mükelleflerin vergi kaçırmaya yönelik algısı üzerindeki belirleyiciliği denetim 

mekanizmasının caydırıcılığı perspektifinden ele alınmıştır.  Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular; vergi kaçırma 

potansiyeli en yüksek olan örneklem grubu için denetim mekanizmasının caydırıcı niteliğe sahip olmadığını ortaya koymuştur. 

Bu kapsamda politika önerisi olarak kısa vadede denetim mekanizmasının etkinliğini artırabilmek için denetim şeklinin, 

unsurlarının ve sıklığının yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. Uzun vadede ise mükelleflerin vergi kaçırmaya 

yönelik olumsuz algılarının olumluya dönüştürülmesine imkân tanıyacak idari, mali ya da politik önlemler alınmalıdır.  

 

Kaynaklar 

Alm, J. & G.H. McClelland & W.D. Schulze (1992). Why Do People Pay Taxes?. Journal of Public Economics, 48, 21–38. 

Becker, W., Büchner, H.J. and Sleeking, S. (1987). The Impact of Public Transfer Expenditures on Tax Evasion: An 

Experimental Approach. Journal of Public Economics, 34, 243-252. 

Erkuş, H., & Ünal, A. C. (2014). Yeni Vergi Denetimine Genel Bir Bakış:Uyulması Gereken İlkeler ve İşleyişi. Akademik 

Yaklaşımlar Dergisi, 5(1), 82-102. 

Richardson, G. (2006) Determinants of Tax Evasion: A Cross Country Investigation. Journal of International Accounting, Auditing 

and Taxation, 15, 150-169. 

Saraçoğlu, F. (2004). Vergi Afları, Vergi Uyumu ve Türkiye Uygulamaları. 

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, 7, 149-157. 

Scott, J. (2000). Rational choice theory. Understanding contemporary 

society: Theories of the present, 129, 671-85. 

Snow, A., & Waren, R.S. (2005).  Ambiguity About Audit Probability, Tax Compliance and Taxpayer Welfare. Economic Inquiry, 

43(4), 865-871. 

 

https://econpapers.repec.org/article/oupecinqu/


VI. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
VI. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

25 – 29 Ekim/October 2019 – Antalya/Türkiye 
 

 

379 

  

VERGİ HUKUKUNDA YORUMUN ÖNEMİ VE EKONOMİK YORUM ÖZELİNDE BİR 
DEĞERLENDİRME  

Ramazan ARMAĞAN1 - Abdullah KAPLAN2 - Merve Tuba RÜZGAR3 

 

Özet 

Vergi hukuku, devlet ile kişiler arasında, devletin egemenlik gücüne dayanarak yapılan vergi ve benzeri işlemleri içeren kamu 

hukukunun bir alt dalıdır. Kendine özgü kuralları ve sistemiyle vergi hukuku, kamu hukuku içinde özel ve detaylı bir alanı 

oluşturmaktadır. Vergi kanunlarının doğru uygulanması gerek devlet gerekse mükellefler açısından büyük önem taşımaktadır. 

Dolaysıyla, vergi kanunları uygulanırken kanunun gerçek amacının tam olarak ortaya konulması gerekmektedir. Bu çalışma 

kapsamında; teorik açıdan yorum konusu genel olarak vurgulandıktan sonra, vergi hukukunda yorum özelinde bir değerlendirme 

ile literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Vergi Hukuku, Yorum, Vergi Hukukunda Yorum, Ekonomik Yorum. 

JEL Kodu: K30, K34 

 

THE IMPORTANCE OF INTERPRETATION IN TAX LAW AND AN EVALUATION ON ECONOMIC 

INTERPRETATION 

Ramazan ARMAĞAN4 - Abdullah KAPLAN5 - Merve Tuba RÜZGAR6 

 

Abstract 

Tax law is a sub-branch of public law which includes tax and similar transactions between the state and persons based on the 

sovereign power of the state. Tax law, with its unique rules and system, constitutes a special and detailed field within public law. 

Proper implementation of tax laws is of great importance for both the state and taxpayers. Therefore, the real purpose of the 

law needs to be fully demonstrated when applying tax laws. This scope of work; After the theoretical point of interpretation is 

emphasized in general, it is aimed to contribute to the literature with an evaluation-specific assessment in tax law. 

Key Words: Tax Law, Interpretation, Interpretation in Tax Law, Economic Interpretation. 

JEL Codes: K30, K34 

 

1. Giriş 

Arapça kökenli bir kelime olan hukuk, hak kelimesinin çoğulunu ifade etmektedir. Hukuk, bilim dilinde, toplum halinde yaşayan 

insanların uyması gereken ve ilişkileri düzenleyen devlet tarafından yaptırımlarla güvence altına alınan yazılı kurallar bütünüdür. 

Hukukun konusu, kişilerin kişilerle ve devletle olan ilişkileri olup amacı da bu ilişkilerin düzenlenmesidir (Pehlivan, 2013, s. 21). 

Hukuk; kamu hukuku ve özel hukuku olarak iki bölümden oluşmaktadır (Gözler, 2011, s. 9). Kamu hukukunun bir alt dalı olan 

mali hukuk, geniş anlamı ile devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin gelir ve giderler ile ilgili alanını ifade etmektedir. (Kızılot ve 

Taş, 2013, s. 4).  

Vergi hukuku, kamu hukuku içinde kendine özgü kuralları ile özel bir hukuk dalı olma niteliği taşımaktadır (Mutluer ve Dayanç, 

2014, s. 45). Vergisel işlemler; vergi ödevinin niteliği, vergi borcunun ortaya çıkması ve ortadan kalkması yönü ile ilgili maddi ve 

şekli hukuk kuralları bütününü (Öncel vd, 2017, s. 4) ifade ederken, vergi, resim, harç ve bunlarla ilgili uyuşmazlıkların çözümüyle 

ilgili şekli ve maddi hukuk kuralları ile bu kuralların dayandığı teori ve ilkelerin, normatif ve pozitif yönlerden incelendiği disiplin 

veya bir bilim dalı (Oktar, 2018, s. 21) olma özelliğini de taşımaktadır. 
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2. Yorumun Önemi ve Yorum Türleri 

Kelime anlamı olarak, yorum; bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir, bir olayı belli bir 

görüşe göre açıklama, değerlendirme, gizli veya hayalî olan bir şeyden anlam çıkarma, bir ürünün, bir modelin, bir sanat eserinin farklı bir açıdan 

ele alınarak yeniden oluşturulmuş biçimi, versiyon, bir müzik parçasını veya bir tiyatro oyununu kendine özgü bir duyarlık ve teknikle çalma, söyleme 

veya oynama, (Türk Dil Kurumu, 2019) anlamlarına gelmektedir . 

Hukukun uygulanması için hukukta yer alan hukuki kuralların içerik ve anlamlarının belirlenmesi gerekmektedir (Sarıcaoğlu, 

2017, s. 7). Yorum yapılırken, hukukun genel ilkelerine ve adaletin temel kurallarına uygun bir yorum tarzı izlenmelidir (Aktaş, 

2011, s. 33).  

Yorumda başvurulan mantık yolları; karşıt kavram (zıt kanıt, aksiyle kanıt, mefhumu muhalif beyyinesi), evleviyet (haydihaydi) 

ve kıyas kurallarından oluşmaktadır. Karşıt kavram, hakkında düzenleme bulunmayan bir olay hakkında karar verebilmek için, 

zıt düzenlemelerden yararlanılmasıdır. Evleviyet ilkesi, çok olanda az olanın varlığı gibi genel için doğru olanın özeller iç in de 

doğru olacağı varsayımına dayanmaktadır. Kıyas, hakkında hüküm bulunmayan bir olayda sonuca ulaşmak için bu olaya en çok 

benzeyen bir olayı emsal göstererek sonuca ulaşma yolunu ifade etmektedir (Mutluer ve Dayanç, 2014, s. 44-45; Akıntürk ve 

Ateş Karaman, 2013, s. 72-73). 

Yorum yapılması ile varılacak sonuçlar; beyan edici, geliştirici, düzeltici, genişletici, daraltıcı ve lehte yorumdur. Beyan edici 

yorum, deyimsel yorumla yakın anlama gelmektedir. Genişletici yorumda toplumsal gelişmeler göz önüne alınmaktadır. Doğru 

olmadığı düşünülen hukuki düzenlemenin anlam ve kapsamını düzeltmek düzeltici yorumdur. Genişletici yorumda gerçek 

iradeden ayrılmadan daha geniş bir anlam çıkarılmaktadır. Daraltıcı yorumda hukuki düzenleme daha dar bir anlamda ele alınır. 

Son yorum şekli olan lehte yorumda ise, taraflardan birinin lehine sonuca ulaşılmaya çalışılmaktadır (Mutluer ve Dayanç, 2014, 

s. 44-45). 

Literatürde genel kabul gören başlıca yorum türleri arasında; yasama yorumu, yargı yorumu, idari yorum ve bilimsel yorum yer 

almaktadır. 

Yasama yorumu, kanun yapma konusunda yetkili olan organ tarafından kanunların neyi kastettiği konusunda yaptığı yorumu 

ifade etmektedir. 1924 Anayasasında kanunların yorumu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görevleri arasında yer almakta iken, 

yasama yorumu kanunların uygulayıcısı konumunda olan idarenin ve yargı organlarının yapacağı yoruma engel olacağı ve 

kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı olduğu nedeni ile 1961 ve 1982 Anayasalarında Türkiye Büyük Millet Meclisine yorum yapma 

görevi verilmemiştir. Anayasada yasama yorumuna izin verilmemesinin nedeni, ilgili kanun maddelerinin gerekçelerinin bu 

alanda yol gösterici ve aydınlatıcı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle kanun koyucunun yasaları yorumlaması hususunun 

günümüzde daha çok kuramsal bir nitelik taşıdığı söylenebilir (Pehlivan, 2013, s. 41-42; Akdoğan, 2017, s. 34; Oktar, 2018, s. 

59; Öncel vd, 2017, s. 20; Akıntürk ve Ateş Karaman, 2013, s. 70). 

Yargı yorumu; yargı aşamasına gelmiş uyuşmazlıkların çözümünde, vergi yargısında görevli organlar tarafından yapılan 

yorumdur. Yargı yorumu vergi uyuşmazlıklarının yargı aşamasında çözümü sırasında yargı organları tarafından yapılmaktadır. 

Vergi yargısında, Danıştay tarafından yapılan içtihadı birleştirme kararları benzer olaylarda bütün mahkemeleri bağladığından 

yorum çeşitleri içerisinde en geçerli yorum olma özelliği taşımaktadır (Akdoğan, 2017, s. 35; Pehlivan, 2013, s. 42; Öncel vd, 

2017, s. 21). Vergi yargısında görevli olan; vergi mahkemesi, bölge idare mahkemesi ve danıştay vergi dava dairelerinin kararları 

yargısal yorumda yardımcı kaynak olma özelliği taşımaktadır. 

İdari yorum, kanunları uygulamakla görevli olan idari birimlerin yapmış olduğu yorumu ifade etmektedir. Vergi uygulamalarında 

idarenin yorumu bakanlık tarafından genel tebliğlerle yapılmaktadır. Vergi idaresi tarafından oluşturulan; genel tebliğler, iç 

genelgeler, özelgeler (mukteza) ve karşılaşılan sorunlara verilen cevaplar da bu kapsamda değerlendirilmektedir (Pehlivan, 2013, 

s. 42; Oktar, 2018, s. 59; Öncel vd, 2017, s. 20). İdari yorum, genel tabliğlerde olduğu gibi bazen bağlayıcı bazen de yol gösterici 

olabilmektedir.  

Bilimsel yorum; bilim insanları tarafından yapılan yorum bilimsel yorumdur. Bilimsel yorum teorik temellere dayandığı için yol 

gösterici ve açıklayıcıdır. Bilimsel yorumlar bağlayıcılık açısından idari ve yargı organları bağlamamaktadır. Bilimsel yorumdan 

kanun yapımında veya içtihat oluşturmada yararlanılabilmektedir (Pehlivan, 2013, s. 42; Oktar, 2018, s. 60; Öncel vd, 2017, s . 

21). 
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3. Yorum Yöntemleri  

Yorum yapılırken izlenen yol, yorum yöntemini ifade etmektedir. En çok kullanılan yöntemler; lafzi (sözel, deyimsel) yorum, 

amaçsal (ruhi) yorum, tarihsel yorum ve sistematik yorum olarak sınıflandırılmaktadır. 

Lafzi (sözel, deyimsel) yorumda hukuk kurallarının olaylara uygulanmasında, kelime veya ifadelerin hangi hukuk dalına ait ise o 

alandaki hukuki anlamlarına göre yapılması (Mutluer ve Dayanç, 2014, s. 44) ve kanun metninde yer alan kavramların anlamlarına 

göre kanun hükmünün sözel anlamı ortaya konulmaktadır (Akdoğan, 2017, s. 35). Lafzi yorumda kullanılan ifadeler ait oldukları 

alanın bilimsel ve teknik anlamlarına göre değerlendirilmektedir (Öncel vd, 2017, s. 22). Lafzi (sözel, deyimsel) yorum, kanun 

metninin yazılı şekli, dilbilgisi kuralları, kullanılan ifadeler ile kelimelerin günlük dilde ve hukuk dilindeki anlamlarına göre 

yorumlanmasıdır (Pehlivan, 2013, s. 42; Kızılot ve Taş, 2013, s. 26). 

Sistematik yorumda, kanun kendi içinde bir bütün olarak kabul edilmekte ve kanun hükümlerinin de bu sistemin amaçlarını 

gerçekleştirmek üzere konulduğu düşüncesinden hareket edilmektedir (Akdoğan, 2017, s. 36). Sistemetik yorum, kanun 

hükmünün anlaşılmasında lafzi yorum yeterli olmadığında, yorumlanacak olan kanun hükmünün; kanun yapısı içindeki yeri ve 

diğer kanun hükümleri ile olan bağlantısına bakılarak yapılan yorum yöntemidir (Pehlivan, 2013, s. 42; Mutluer ve Dayanç, 2014, 

s. 44; Öncel vd, 2017, s. 22.; Kızılot ve Taş, 2013, s. 26). 

Amaçsal (ruhi / gayi) yorum; kanun metninin açık olmadığı hallerde başvurulan, amaçsal (ruhi) yorum da kanunun konulma 

zamanındaki amacından çok, kanunun değişen ekonomik ve sosyal şartlar altındaki yeni kazandığı anlamı belirlenir. Yorum, 

kanunun tamamındaki genel amaca göre yapılmaktadır. Kanun metninin açık olmadığı hallerde başvurulan, amaçsal (ruhi) yorum 

da kanunun konulma zamanındaki amacından çok, kanunun değişen ekonomik ve sosyal şartlar altındaki yeni kazandığı anlamı 

belirlenir. Yorum, kanunun tamamındaki genel amaca göre yapılmaktadır (Pehlivan, 2013, s. 42; Mutluer ve Dayanç, 2014, s. 44; 

Öncel vd, 2017, s. 24.; Kızılot ve Taş, 2013, s. 27). 

Tarihsel yorum, kanun koyucu tarafından kanunun yapıldığı tarihteki amaçları ve iradesi araştırılarak yapılan yorum yöntemidir. 

Bu yorum yöntemi; madde gerekçeleri, kanun tasarısı, gerekçesi ile meclis görüşme tutanaklarının incelenmesi ile yapılmaktadır 

(Pehlivan, 2013, s. 42; Mutluer ve Dayanç, 2014, s. 44; Akdoğan, 2017, s. 36; Öncel vd, 2017, s. 22; Centel, Zafer ve Çakmut,  

2006, s. 90). Tarihsel yorum, özellikle uluslararası anlaşmaların yorumlanmasında başarılı olarak uygulanabilen bir yöntemdir. 

Anlaşmaya taraf olan devletler anlaşma ile egemenliklerine getirilecek kısıtlamaların ne ölçüde olduğuna açıklık 

getirilebilmektedir (Öncel vd, 2017, s. 23). 

 

4. Vergi Hukukunda Yorumun Sınırları ve Kıyas Yasağı 

Vergi hukukunda taraf sayısının ve işlemlerin çokluğu, çeşitliliği, kanun hükümlerinde zaman içerisinde meydana gelen 

değişimler ile diğer hukuk dallarıyla (Anayasa, idare ve özel hukuk) yakın ilişki içinde olması, vergi kanunlarının tam ve doğru 

uygulanabilmesi için mutlaka doğru yorumlanmasını gerektirmektedir. 

Vergi hukukunda yorum yapılırken kıyas ve genişletici yorum yollarına gidilememekte, kanunla belirtilenlerin dışındaki 

sözleşmelerin de geçerliliği bulunmamaktadır (Mutluer ve Dayanç, 2014, s. 46; Tosuner ve Arıkan, 2018, s. 39). Vergi hukukunda 

yorumla ilgili olarak zorluklar bulunmakla birlikte özel hukuk alanunda kanunlardaki boşlukların doldurulmasında yaygın olarak 

kullanılan kıyas7 yolu vergi hukukunda, vergilerin kanuniliği ilkesi gereğince genel olarak kabul görmemektedir. Öyle ki hukuk 

sistemi içerisinde kıyas ile ilgili uygulamalar yer almakla birlikte vergi hukuku bu konuda en katı kuralları bünyesinde 

barındırmaktadır.  

Türk Medeni Kanunu’nun, hukukun uygulanması ve kaynakları, başlıklı 1. Maddesinde, “… Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, 

hâkim, örf ve âdet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir. Hâkim, karar 

verirken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır.” Hükmü yer almaktadır. 

Özel hukuk alanında, kanunda uygulanabilir bir maddenin olmaması halinde, hakime örf ve adet hukukuna göre karar verme 

imkanı verilmiştir. Şayet örf ve adet hukukunda da herhangi bir hüküm bulunmazsa hakime kendisini kanun koyucu yerine 

koyma ve bu yönde karar verme imkanı verilmiştir. Bu uygulama ancak özel hukuk alanında ve kanunun izin verdiği yerlerde 

yapılabilmektedir. Bu veya benzeri bir uygulamanın vergi hukukunda uygulanması ise söz konusu olmamaktadır.  

Vergi hukukunda, vergilerin kanuniliği ilkesi gereği olarak vergi ile ilgili işlemlerin kanuna uygun olması gerekmektedir. Bu 

kapsamda kanunda belirtilmeyen herhangi bir konuda yeni düzenleme ortaya konulması mümkün olmamakta, dayanağı da 

kanunsuz vergi olmaz ilkesidir. 

 
7 Kıyas, hakkında kanun hükmü bulunmayan bir olayla ilgili olarak karar verilmesi gerektiğinde, daha önce özellik ve şartlar 
bakımından benzer bir olayla ilgili olarak verilmiş olan karara göre hüküm çıkarılmasını ifade etmektedir. Kıyas, özel hukukta 
kanunlardaki boşlukların doldurulmasında kullanılabilmektedir. 
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Türk Medeni Kanunu’nun, Hâkimin takdir yetkisi, başlıklı 4. Maddesinde, “Kanunun takdir yetkisi tanıdığı veya durumun gereklerini ya 

da haklı sebepleri göz önünde tutmayı emrettiği konularda hâkim, hukuka ve hakkaniyete göre karar verir.” Hükmü yer almaktadır.  

Vergilerin kanuniliği ilkesinin dayanağı, Anayasanın, Vergi ödevi başlığı altındaki 73. Maddesinde yer alan, “… Vergi, resim, harç ve 

benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve 

indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Cumhurbaşkanına 

verilebilir.” (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1982) hükmüdür. 

 

5. Vergi Hukukunda Ekonomik Yorum Yaklaşımı 

Vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyetinin açıklanması hususunda uygulamada hukuki yaklaşım bazen yetersiz kalabilmektedir. 

Özellikle, muvazaa, peçeleme ve transfer fiyatlaması gibi yollarla bazı vergiye tabi işlemlerin vergi dışına çıkarılmaya çalışılması 

söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle yapılan işlemlerin gerçek mahiyetlerinin ortaya konulmasında ekonomik yorum 

yaklaşımından yararlanılması yoluna gidilmektedir. 

Tarafların üçüncü kişileri aldatmak maksadıyla gerçek iradelerini göstermeyen ve bu nedenle de aralarında herhangi bir hüküm 

ortaya koymayan bir görünüş hakkında anlaşmaları muvaza olarak ifade edilmektedir. TBK’nın (Türk Borçlar Kanunu, 2011), 

sözleşmelerin yorumu, muvazaalı işlemler, başlıklı 19. Maddesinde, “Bir sözleşmenin türünün ve içeriğinin belirlenmesinde ve yorumlanmasında, 

tarafların yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları sözcüklere bakılmaksızın, gerçek ve ortak iradeleri esas alınır.” Hükmü 

bulunmaktadır (Mutluer ve Dayanç, 2014, s. 48-49). 

Vergi yükümlüleri ve sorumluları tarafından özel hukuk biçimlerinin ve kurumlarının olağan kullanımları dışında vergi kaçırmaya 

yönelik olarak kullanılması ve bu amaca yönelik yapılan sözleşmelere, peçeleme sözleşmesi, denilmektedir (Öncel vd, 2017, s. 28). 

Peçeleme işlemi ile vergilendirme konusu olan işlem, vergi kanunlarında açık olarak belirtilmeyen işlemlerle, diğer hukuksal 

kılıklandırmayla vergi dışında tutulmak için kanun bu yoldan dolanılmak istenmektedir (Kaneti, 1987, s. 45). 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun, Örtülü sermaye, başlıklı 12. Maddesinde, “Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan 

kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz 

sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır.” Hükmü yer almaktadır. Aynı kanunun, Transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı, başlıklı 13. Maddesinde, “Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak 

tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması 

yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, 

ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.” Hükmü yer 

almaktadır. 

Kanunda bulunan emredici bir hukuk hükmünün uygulanmasını ortadan kaldırmak ve fakat aynı sonuca ulaşmak için kanunun 

başka bir hükmünden yararlanması kanuna karşı hile olarak ifade edilmektedir. Kanuna karşı hileli işlemlerde, görünürde ve gizli 

işlem ayrımı bulunmamaktadır, gerçekleşen işlem görünüşteki hali ile işlenmiştir. Böyle bir durumda hukuksal yapı ekonomik 

bir çıkar amacı ile vergi mevzuatının bir hükmünü dolanmak için seçilmiş olmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken konu, 

kanunun bir sonucu, amacı doğrudan doğruya yasaklaması halinde, yasaklanan sonuca herhangi bir şekilde ulaşmayı sağlayan 

her vasıtanın yasaklanmış sayılacağı ve fakat kanun sonuca değil de o sonuca ulaşmayı sağlayan vasıtalardan herhangi birini 

yasaklamışsa yasaklanan vasıta hariç diğer yollardan aynı sonuca ulaşılması halinde kanuna karşı hileden söz edilememesidir 

(Mutluer ve Dayanç, 2014, s. 49-50). 

Vergi hukukuna özgü olan, ekonomik yaklaşımın, amaçsal yorum yönteminin doğal bir sonucu olarak ortaya çıktığı kabul 

edilebilir. Verginin ekonomik bir olay olması, vergiyi doğuran olayın ortaya çıkarılması ve vergi kanunlarının uygulanmasında 

konuya ekonomik açıdan bakmayı gerektirmektedir. Olayları ve hukuk kurallarını saf hukuksal hali ile değil aynı zamanda 

ekonomik anlam ve içerikleri ile değerlendirmek gerekmektedir (Mutluer ve Dayanç, 2014, s. 48; Öncel vd, 2017, s. 27; Kızılot 

ve Taş, 2013, s. 27-28). Vergiyi doğuran olayın ekonomik niteliği ve işlerliğine göre tespit edilmesi ve değerlendirilmesi ekonomik 

irdeleme olarak ifade edilmektedir (Öncel vd, 2017, s. 27). 

Vergi Usul Kanunu’nun, Vergi Kanunlarının uygulanması ve ispat, başlıklı 3. Maddesinde, “Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu 

olaya, ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır.” Hükmü yer almaktadır. 

Vergi Usul Kanunu, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas alınması 

konusunu açık olarak belirttiğinden peçeleme veya örtülü sözleşmelerle yapılan işlemlerde görünürdeki işlemin değil de asıl 

olarak üzerinde işlem yapılan, konuların ortaya konulması gerektiğini belirtmektedir. Bu hali ile ekonomik sonuçlar doğracak 

olayların başka şekillerde gizlenmesi halinde bile asıl olarak vergilendirmeye ilişkin olacak olayların gerçek mahiyetinin 

araştırlması, eknomik irdeleme veya ekonomik yorum yapılması konusunun hukuki dayanağını oluşturmaktadır. 

Vergi Usul Kanunu’nun (1961), vergi kanunlarının uygulanması ve ispat başlıklı, 1980 yılında 2365 sayılı kanunla değişik 3. 

Maddesi, “Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki 

maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı gözönünde tutularak uygulanır.” olarak belirtilmiştir. 
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Vergi hukukun temel ilkesi kanunilik ilkesi olduğundan vergi hukukunda yorum yapılırken asıl olan vergi kanunlarının hükümleri 

göz önüne alınarak yapılan lafzi (sözel, deyimsel) yorum ilk sıraya gelmektedir. Vergi Usul Kanunuda vergi kanunlarının 

uygulanmasında, vergi kanunlarının lafzı ve ruhu ile hüküm ifade edeceğini belirterek yorumdaki önceliğin kanunun lafzına ve 

ruhuna uygun olmasına öncelik vermiştir. Lafzın açık olmadığı hallerde ise vergi kanunlarının yorumlanmasında, vergi 

kanunlarının konuluşundaki makasadın göz önüne alınması gerektiğini belirterek amaçsal yorum yapılmasını vurgulamıştır. 

Devamında vergi kanunundaki hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlamtısının göz önünde 

tutularak uygulanması gerektiğini belirterek, sistematik ve tarihi yorum yöntemlerine de başvurulması gerektiğine açıklık 

getirmiştir. 

 

6. Sonuç 

Vergi kanunlarının vergisel olaylara doğru olarak uygulanması ve kişilerle devlet arasındaki vergisel ilişkilerin sağlıklı olması için 

vergi kanunların yorumu büyük önem taşımaktadır. Vergi uyuşmazlıkların çözümünde, kanunların gerçek mahiyetinin ortaya 

çıkarılması ve bu kapsamda uygulanması vergi idaresi ve vergi yargısı açısından önemli olduğu kadar bu uygulamalara maruz 

kalan vergi mükellefleri ve sorumluları açısından da büyük önem arz etmektedir.  

Yoruma ihtiyaç duyulmasının en önemli nedeni; vergi yargısının konuya daha çok hukuki açıdan, vergi idaresinin ise daha çok 

ekonomik açıdan yaklaşması neticesinde vergi idaresi ile vergi yargısı arasında önemli görüş farklılıklarının ortaya çıkmasıdır. Bu 

yorum farklılıkların azaltılması için; vergi yargısında görevli olanların, hukuki denetim sürecinde ekonomik yoruma da yer 

vermeleri kanunların gerçek amacının ortaya konmasında önemli katkılar sağlayabilecektir. 

Vergi Usul Kanununda, kanunların uygulanması ve ispat, başlığı altında bir alana yer verilmesi; vergi kanunlarında yoruma ihtiyaç 

bulunduğunun ve kanunların doğru ve yerinde uygulanabilmesi için mutlaka yorum yapılması gerektiğinin ve kanun koyucunun 

iradesinin de bu yönde olduğunun açık bir göstergesi konumundadır. 

Vergi Usul Kanununda, kanunların nasıl uygulanacağı konusuna ilişkin hüküm konulması, vergi hukukunda yorumun, kanuni 

bir gereklilik olduğunu açıkça göstermektedir. Vergi kanunlarının yorumlanmasında, kanunun gerçek amacına uygun olarak 

uygulanabilmesi için gereken çabalar aynı zamanda vergide adalete ulaşmak için gerekli ve zorunlu bir unsur olma özelliği 

taşımaktadır. Bu nedenle kanunlarla en doğru sonuca ulaşılabilmesi için yorumun ne olduğunun, neden gerekli olduğunun ve 

hangi usullere göre uygulanması gerektiği hususu yorumu, ihtiyaçtan ziyade zorunlu bir hale getirmektedir. 
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LİBERALİZM VE KOMÜNİZİMDE ORYANTALİST YAKLAŞIM: KARL MARX, JAMES MİLLVE 
JOHN STUART MİLL 

Doç. Dr. Ali Fuat GÖKÇE* 

 

ÖZET 

Oryantalizm ya da şarkiyatçılık tarihsel sürecinde farklı anlamlarda kullanılmış olsa da Doğu araştırmalarını kapsayan disipl ine 

verilen isimdir. Oryantalizm, başlangıçta Doğu ve İslam dünyasını keşfetme amaçlı akademik bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır.  

Ancak zamanla, özellikle 1. ve 2. Dünya Savaşları sonrasında Batılı devletlerin Doğu’yu ve Doğu devletlerini emperyalist 

düşünceyle inceleme amacına yönelmiştir. Doğu insanlarının, dinlerini, dillerini ve tarihlerini incelenmesi anlamında 

kullanılmıştır. Oryantalizme yönelik ilk ve ciddi eleştirileri yapan Edward Said, Oryantalizm başlıklı çalışmasıyla kavrama yeni 

anlamlar kazandırmıştır. Said, oryantalizm kavramını mesleki bir uzmanlıkla sınırlı tutmamış, genel kültür, edebiyat ve 

ideolojilerin yanı sıra toplumsal ve siyasal alanda da oryantalizmden bahsetmiştir. 

Oryantalizmle ilgili birçok bilim adamı ve düşünür çalışma yapmıştır. Bunun haricinde Doğu’yla ilgili toplumsal, siyasal yapıları 

bazı seyyahların günlüklerinden de okumak mümkündür. Bazı bilim adamları ise kendi düşüncelerini açıklarken dünya genelinde 

verdikleri ülke örneklerinde Doğu’daki toplumsal ve siyasal yapılarda bahsetmişlerdir. 

Liberalizm ve komünizm kendine özgü siyasal, ekonomik ve toplumsal içerikleri olan birer ideolojilerdir. Bu ideolojilerin de 

kendine özgü teorisyenleri ve araştırmacıları vardır. Bunlardan Komünizmin fikir babası olan Karl Marks ile Liberal düşüncenin 

öncülerinden James Mill ile John Stuart Mill ilk akla gelen isimlerdir.  

Bu çalışmada, Komünist ve Liberal ideolojilerin oryantalizm konusundaki yaklaşımını kendi değerleri üzerinden tartışmak 

amaçlanmıştır. Bu amaçla bu iki ideolojinin önde gelen teorisyenlerinden Karl Marks ve James Mill ile John Stuart Mill’in 

oryantalizm hakkındaki düşünceleri incelenmiştir. Bu doğrultuda, öncelikle oryantalizm ile komünizm ve liberalizm teorik 

bakımdan kısaca değerlendirildikten sonra bu isimlerin yaklaşımı bu ideolojilerin değerleri üzerinden incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Liberalizm, Komünizm, Oryantalizm, Karl Marks, James Mill, John Stuart Mill 

 

ORIENTALIST APROACHES IN LIBERALISM AND COMMUNISM: KARL MARX, JAMES MILL AND 

JOHN STUART MILL 

ABSTRACT 

Orientalism as a term has been used in various meanings, but generally is the science includes researches about the East. In the 

begining, orientalism emerged as an academcscience to discover East and Islamic World. But, especially after World Wars, it 

has been used as a tool of imperialism. It included researches about languages, religions and history of East. First remarkable 

criticism for Orientalism has been made by EdwardSaid. After Said, the term got new meaning. Said tried to discover orientalism 

inside culture, literature, ideologies and also inside of society and politics. 

Many scientists was stuied about orientalism.  Apart from these stuies, political and social structure of eastern could study on 

voyagers diaries. While some scientists explain their thoughts, they said about eastern political and social structure in nations 

cases.  

Liberalism and Communism are an ideology that have typical political, economic and social structures. These ideologies have 

typical theroticians and researchers. These are Karl Marks- originator of Communism and James Mill ile John Stuart Mill-leaders 

of Liberalism. 

This study aims to discuss approaches of Communism and Liberalism as ideologies. For his reason Karl Marks’, James Mill’s 

and John Stuart Mill’s ideas about orientalism is examined. In this study, first orientalism, communism and liberalism are going 

to beexplain on theoritical background, then main stress will be over those names. 

Keywords: Liberalism, Communism, Orientalism, Karl Marks,James Mill, John Stuart Mill 

 

1. GİRİŞ 

Oryantalizm var olan bireysel düşüncelerin toplumsal yansıması olarak tezahür etmektedir. Bireylerin “ben” ve “öteki” 

kavramlarının açıklamasının toplamı toplumsal “ben” ve “öteki” kavramını oluşturmaktadır. Ben ve öteki kavramları arasındaki 

ilişki, kendini her şeyin merkezine yerleştiren bireylerin ötekini farklı görmesi ve bu farklılığı küçümseyerek benimsememesi , 

barbar, çağ dışı olarak nitelemesi oryantalist yaklaşımın temelinde yer almaktadır. Rönesans ve aydınlanma dönemiyle birlikte 

iktisadi, kültürel ve siyasi açıdan gelişen Batı, kendinden olmayanları kendi konumu üzerinden ötekileştirerek tanımlamaya 

çalışmış, Doğu il ilgili açıklamalarında sürekli kendi benliği üzerinden hareket etmiştir. 
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Oryantalizm Batı’nın kültürel, siyasal, bilimsel, iktisadi, edebi yönden Doğu’yu kendi konumu üzerinden incelemesi ve 

açıklamasıdır. Oryantalizm ya da şarkiyatçılığın sözlük anlamı “Doğu Bilimidir”. Oryantalizm emperyalist bir bilimdir. Edward 

Said’in yazdığı gibi “Batı’nın Doğu’yu kendi değerleri üzerinden açıklayarak onu yönlendirmesi, kullanması ve hatta eritme 

gayretlerinin tamamıdır. Oryantalizmde sömürgeci yaklaşım sadece siyasal anlamda ifade edilmemekte, edebiyat, din, kültür, 

ekonomik, ulusal değerler üzerinden de ifade edilmektedir. 

Doğu ile ilgili birçok bilim adamı, seyyah ve araştırmacılar eserlerinde açıklamalar yapmıştır. Bu açıklamalar eserlerde bir 

bütünlük içinde ya da bir bölüm içinde gözlemler ve değerlendirmeler şeklinde yapılmıştır. Foucault’un bilgi- iktidar yaklaşımı 

ve Antonio Gramsci’nin hegemonya kavramının açıklaması oryantalizmle ilgili çalışmalarda yol gösterici olurken, Marco Polo, 

John Mandeville, Avusturyalı Ogier Ghiselin de Busbecq ( 1520-1592), İtalyan Cizvit rahip Giovanni Botero (1540-1617), Jean 

Baptiste Tavernier (1605-1689), François Bernier (1625-1688), John Cardin (1643-1713) gibi seyyahların Doğu’ya yaptıkları 

seyahatlerde Doğu toplumları  üzerindeki gözlemleri ile Montesquieu, Karl Marx, Edmund Burke, Alexis de Tocqueville, James 

Mill ve John Stuart Mill, Max Weber gibi bilim adamlarının oryantalizm hakkındaki çalışmaları ile Arthur James Balfour, Lord 

Byron, Napolyon gibi Batılı siyasetçilerin söylemleri Batı’nın Doğu hakkındaki düşüncelerini açıklamaktadır. 

Bu çalışmaları yapanların ideolojik yapısı ve dünya görüşü farklıklar arz etmektedir. Liberal düşünceden, komünist düşünceye 

kadar uzanan düzlemde yer alan siyasetçiler, bilim adamları, seyyahlar Doğu hakkında açıklamaları olmuştur. İdeolojilerin 

iktisadi, toplumsal, siyasal ve kültürel konulardaki yaklaşımları birbirinden farklıdır. Her biri kendi değerleri ve ilkeleri üzerinden 

açıklamalar yapmaktadır. İdeolojilerin bu farklı açıklamaları ve yaklaşımları oryantalizme olan yaklaşımlarına da yansıyacağı  

düşünülmektedir. Bu farklılıkları net olarak görebilmek için söz konusu ideolojilerin öncülerinden, açıklamalarıyla o ideolojinin 

oluşmasında önemli katkıları olan kişilerin incelenmesi gerekmektedir. Bu noktadan hareketle hazırlanan çalışmanın amacı 

liberalizm ve komünizmin oryantalizm hakkındaki yaklaşımını kendi değerleri üzerinden tartışmaktır. Bu amaç doğrultusunda; 

alanlarında birçok araştırmacı, bilim adamı, seyyah ve siyasetçinin oryantalizm üzerinde çalışmaları ve açıklamaları olmasına 

rağmen liberalizmin ve komünizmin fikri alt yapısını oluşturan isimlerin oryantalizmle ilgili yaklaşımlarını açıklamak için Karl 

Marx ile James Mill ve John Stuart Mill’in çalışmaları, eserleri ve açıklamaları incelenmiştir. Çalışmada öncelikle oryantalizm ile 

komünizm ve liberalizm konuları teorik bakımdan kısaca değerlendirildikten sonra bu isimlerin oryantalizmle ilgili yaklaşımları 

bu ideolojilerin değerleri üzerinden tartışılacaktır.  

Liberalizm ve komünizm kuramsal olarak üzerinde kitaplar yazılan ideolojilerdir. Dolayısıyla bu makalede her ik i ideolojinin 

ayrıntılı olarak ele alınamayacağı düşünüldüğünden, makalenin içeriği bakımından her iki düşüncenin değerleri açısından 

açıklamalar yapılmaya çalışılmış, evrelerinden kısaca bahsedilmiştir. 

2. ORYANTALİZM 

Oryantalizmin sözlük anlamı Latince “Oriens” kelimesine dayanan ve coğrafi olarak Doğuyu gösteren, Doğu ile ilgili 

açıklamaları, çalışmaları kapsayan Doğu bilimi olarak açıklanabilir. İlk başlarda Doğu halklarının dinlerini, dillerini ve tarihlerini 

incelenmesi olarak kullanılmış, Doğu halklarının kültürel, toplumsal, siyasal, iktisadi ve edebi değerlerini, Batılıların kendi 

değerleri ve düşünceleri çerçevesinde incelemesi ve açıklamasıdır. (Germaner ve İnankur, 1989: 9). 

Oryantalizm, Batının benlik duygusunun dışa vurumudur. Batı’dan olmayanları ötekileştirerek Batı-dışı bir nesne olarak 

kurgulayan ve açıklayan söylemlerdir. Batı’nın tarihsel süreci içinde akıl ve gelişme ekseninde hareket eden demokratik değerlerle 

yüklü medeniyetine karşı Doğu’nun ya da ötekinin geri kalmışlığını simgeleyen, gelişmeye kapalı, geleneksel ve siyasal alanda 

despotik bir yapıya sahip olması oryantalist söylemin ötekileştirme argümanıdır (Kahraman ve Keyman, 1998: 75-77; Özçelik, 

2015: 54). 

Edward Said oryantalizmin kültür, bilim ve kurumlar tarafından kendiliğinden ortaya çıkarılmış basit bir konu ya da siyaset alanı 

olmadığını, aynı zamanda Doğu üzerine yazılmış eserlerden oluşan bir koleksiyon da olmadığını belirtmektedir. Oryantalizmin 

coğrafi bir ayrımdan ziyade bir seri çıkarla toplamı olduğunu, estetik, bilimsel, ekonomik, sosyolojik, tarihi ve filolojik metinler 

aracılığıyla aktarılmaya çalışılan görüşler bütünü olduğu görüşündedir (Said, 1998: 26-28). Edward Said, oryantalizmi mesleki bir 

uzmanlıktan öteye, genel kültür, edebiyat ve ideoloji, toplumsal ve siyasal tavırlar bağlamında değerlendirmesi oryantalizm 

kavramının açıklaması için önemlidir (Köse ve Küçük, 2015: 111). 

Oryantalizmin ortaya çıkışı için kesin bir tarih vermek zordur. Ancak kavramsal olmasa bile uygulamalarda ve çalışmalarda 

oryantalist yaklaşımların ve oryantalizmin bir akademik disiplin haline gelmesinin tarihsel sürecini üç dönemde incelemek 

mümkündür. Birinci dönem oryantalizme olan dini yaklaşımdır. İslam’ın doğuşundan kısa bir süre sonra başlayıp rönesans ve 

aydınlanma dönemine kadar olan süreyi içeren birinci bölümde İslamiyet ve Hrıstiyanlık arasındaki polemikleri ve mutlak 

önyargıları görmek mümkündür. 1312 yılında Viyana Konsülü’nde çeşitli Batı üniversitelerinde Arap Dili Kürsüsünün 

kurulmasına yönelik karar çıkmış olmasına rağmen bu dönemin çalışmaları dini esaslar açısından ele alınmıştır. Dil üzerine 

yapılan çalışmalar daha çok ikinci döneme rastlamaktadır. 1498 yılında Ümit Burnu’ndan Asya yolunun Vasco de Gama 

tarafından keşfedilmesi oryantalizmin coğrafi alanını oldukça genişletmiştir  (Turner, 2003: 68; Taşcı, 2006: 143). İkinci dönem 

ise 16. yüzyılın sonu ile 19. yüzyılın ilk çeyreği arasındaki dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde özellikle 17. yüzyılın sonlarına 

doğru filoloji çalışmalarındaki ilerlemeler oryantalizm çalışmalarının modern anlamda başlamasına ve ilk döneme göre bilimsel 

bir niteliğe kavuşmasına neden olmuştur. Üçüncü dönem ise 19. yüzyıl ve sonrasıdır. 19. yüzyılda oryantalizm çalışmalarında 
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büyük bir artış görülmektedir. Bu dönemde oryantalizmle ilgili çok fazla sayıda kitap, makale, dergi ve tezler yazılırken, 

üniversitelerde kurulan oryantalizm kürsülerinde dersler verilmeye başlanmıştır. Çalışmaların tamamı İslam tarihi ve kültürünün 

her tarafını, yönünü inceleyecek şekilde yapılmış, Doğu dünyasının bilinmeyen yönlerinin açığa çıkarılması düşüncesinden 

hareket etmiştir. Bunun en önemli sebebi ise Batı’nın siyasal ve ekonomik açıdan sahip olduğu sömürgeci yapıdır (Kalın, 2007: 

116-120). 

Davutoğlu,  oryantalizmin tarihsel sürecini dört dönem halinde incelemenin mümkün olduğunu belirtmiştir. Davutoğlu’nun 

dönemselleştirmesi önceki dönemselleştirmelere nazaran günümüze kadar olan süreci ele almıştır. Öncekilerde oryantalizmin 

ilk dönemleri ayrıntılı açıklanırken, Davutoğlu, ilk dönemi genelleştirmiş, ayrıntıyı son dönemlere vermiştir. Davutoğlu’na göre 

ilk olarak 1784’te Kalküta’da kurulan “Asya Çalışmaları Derneğinin” yönetiminde başlatılan ve genellikle İngiliz entellektüel lerin 

oluşturduğu dernek çalışmalarına kadar olan dönemden bahsetmek mümkündür. Bu dönemde İslam medeniyeti ve Doğu 

medeniyetinin Batı medeniyetine göre daha etkin olduğu bir dönemdir. Bu dönem çalışmaların esas amacı henüz kendi üzerinde 

olan bir kültürü tanımaktır. (Davutoğlu, 2002: 40-45). Bu dönemde oryantalizm İslamiyeti iki açıdan görüyordu. Birincisi halk 

efsaneleri ve hurafelere dayanan kalın bir sis perdesinin arkasından, ikincisi ise birinciye göre daha bilimsel olan İslam’ı doğa, tıp 

ve felsefe bilimlerinin merkezi olarak gören yaklaşımdır. (Yıldırım, 2003: 23-24). 

İkinci dönem 1780’den İkinci Dünya Savaşına kadar olan dönemdir. 19. yüzyılda kurumsallaşmaya başlamış, bu süreç içinde ilk 

oryantalist merkezler kurulmuş, akademik anlayış içinde araştırmalar yapılmış, kongreler düzenlenmiştir. Bu dönemdeki 

oryantalizm araştırmalarının temel amacı kolonyalizmle birlikte hareket etmesi ve sömürgecilikle birlikte yürümesidir. Bu 

dönemde artık birinci dönemdeki Doğu’nun üstünlüğü kalmamış, Batı toplumsal, siyasal, ekonomik bakımdan kendini 

geliştirmiş halde Doğu’yu sömürge haline getirebilmek adına araştırmalara yönelmiştir (Davutoğlu, 2002: 42; Hüseyin, 1989: 19). 

Üçüncü dönem ise İkinci Dünya Savaşı ile 11 Eylül saldırıları arasındaki dönemdir. 1980’lere kadar dekolonizasyon süreci 

yaşanmıştır. 1980 sonrasında İslam’ın siyasal,, ekonomik ve kültürel alanda canlanmasının hissedilmesi yeni bir oryantalist kuşağı 

ortaya çıkarır. Bu dönemde İslam medeniyetinden ziyade, İslam toplumlarının siyasal ve toplumsal dinamiklerini araştırmaya 

yönelik çalışmalar yapılmıştır (Davutoğlu, 2002: 43). 

Son dönem ise 11 Eylül saldırıları sonrası içinde bulunduğumuz dönemdir. Bu dönemin oryantalist söyleminde Doğu’nun 

,Batı’dan farklı, güvenlikli olmayan bir yer olarak temsil edilmesi ve bunun medya, sinema gibi görsel alanlarda işlenmesi, filmler 

vasıtasıyla Doğu’nun geçmişte despot, bağnaz, geri kalmış ve köleci olarak gösterilmesiyle kültürel farklılıklar vurgulanmaktadır 

(Davutoğlu, 2002: 44; Yiğit, 2008: 241). 

Ünlü Fransız düşünür Michel Foucault’nun bilgi-yönetim söyleminde belirttiği gibi bilgi ve söylemsel pratikler güç uygulama ve 

gücün etkilerini yayma usulleri olarak işlev gören ideolojilerdir. Foucault’nun bu söylemi, Batı’nın Doğu’da sadece sömürgeci ve 

emperyalist bir egemenlik kurmadığını, bilgiyi üreterek, bilgiye sahip olarak evrensel bir norm yarattığı ve böylece Gramsci’nin 

hegemonya kavramında vurguladığı hafızalar üzerinde iktidar olma yaklaşımı ile Doğu’nun hafızalarında Batılı bir özneyi hakim 

bir evrensel norm ve merkez olarak kurguladığı, kültürel, düşünsel, estetik, medeniyet, siyaset ve ekonomik  alanda evrensel 

merkezin üstün medeniyet seviyesine sahip olan Batı ile geri kalmış Doğu arasında ayrımlar yarattığı görülmektedir (Curtis, 2015: 

11; Keyman, Yeğenoğlu ve Mutman, 1999: 8-12). Evrensel merkezcilik tamamen zamanın, mekanın, olayların ve gelişmelerin 

Batı’nın ürettiği ve sahip oldukları üzerinden okunması ve Batı’nın yüceltilmesidir. Bu merkezin dışında olanlar ise geri kalmış, 

medeni olmayan şeklinde tasavvur edilmektedir. Takvimin, zamanın, coğrafi mekanların Batı’ya göre belirlenmesi, ahlak ve etik 

değerlerin, hukuki değerlerin Batı normları esas alınarak değerlendirilmesi Batı’nın Doğu üzerindeki hegemonyasıdır (Metin, 

2013: 18). 

Curtis, Batı’nın Doğu hakkındaki araştırmalarının Doğu üzerinde güce sahip olma arzusuna sahip hegemonik-emperyalist veya 

sömürgeci bir yaklaşımla sıkı sıkıya bağlı olmadığını, kendisinin de dahil olduğu bir kısım araştırmacının farklı kültürler üzerinde 

merak ve heves sebebiyle araştırmalar yapıldığını belirtse de Faoucault’un bilgi-yönetim söylemini doğrulayacak şekilde “bilgi ve 

gerçeğin algılanışıyla güce sahip olma arzusu arasında doğal bir bağ olduğunu” belirtmeyi de unutmamıştır (Curtis, 2015: 8)  

Oryantalistlerin en fazla ilgilendiği konuların başında İslamiyet ve Arap edebiyatı olmuştur. Doğu dilleri, gelenek ve görenekleri, 

coğrafyası ilgilerini çekmiş, sinemada, resimde, Doğu’yla ilgili tasvirleri, gerçekte olandan çok sayıları fazla olmayan seyyahların 

anlatılarından esinlenerek abartılı şekilde kurguladıkları Doğu’dur. Bu dönemde seyahatlarin zorluğu İran’a, Arabistan’a ve 

Hindistan’a yapılacak gezileri kısıtlarken, Türkiye başta olmak üzere Mısır, Suriye, Lübnan, Kuzey Afrika ülkeleri gibi ülkelerdeki 

kültür, sanat, edebiyat, siyasetle ilgili hususlar incelenmiştir. Fransız ressam Gros, Mısır’a hiç gitmeden Doğu manzaraları,, 

kostümleri ve yüzleri hakkında tasvirler yapmıştır (Kömeçoğlu, 2011: 46). 

Oryantalistler ilgilendiği diğer alanların arasında siyaset ve din konuları gelmektedir. Doğu’nun siyasal ve yönetsel yapısı ile dini 

yapısı hakkında araştırmalar, gözlemler yapmışlardır. Din v siyasi güç, dini fanatizm parametreleri, kadının yeri ve rolü, sivil 

hakların durumu, siyasal katılımla ilgili meseleleri araştırmış ve tartışmışlardır (Curtis, 2015: 7). 

3. LİBERALİZM 

Liberalizm sanayileşmiş Batı’nın ideolojisi diye belirterek konuya girmek oryantalizmin açıklamasında önemli bir başlangıçtır. 

Liberalizm,  siyasal anlamda 19. yüzyıldan önce kullanılmamıştı. Ancak, liberal terimi 14. yüzyıldan itibaren kullanılmakta ve 
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Latince Liber, özgür insanlar sınıfı anlamına gelmektedir. Yiyecek ve içecek yardımlarında olduğu gibi cömert anlamında da 

kullanılırken, ısrarla özgürlük ve tercihle ilgili fikirleri açıklamakta kullanılmıştır (Heywood, 2007: 31). 

Liberal teriminin siyasal olmayan kullanımı eğitim biçimini ifade etmek için de kullanılmıştır. Orta Çağ’dan itibaren genel ve 

yaygın eğitim ile centilmen ve özgür adamın eğitiminden bahsederken liber kelimesi kullanılmıştır. Siyasal olmayan bir başka 

kullanımı ise ahlaki değerlerle özdeşleştirilmesidir. Hoşgürü, ilerleme, özgürlük ve bireycilik değerlerine vurgu yapmaktadır 

(Vincent, 2006: 34). 

Liberal teriminin siyasal anlamı ilk olarak 1812 yılında İspanya’da mevcut yönetime ve güç sahibi gruplara (asillere, ruhban 

sınıfına ve toprak sahiplerine) isyan eden isyancılar ve  muhalifler için kullanılmıştır (Collins, 1962: 3). 

Liberal düşünceler, Avrupa’da feodal yapının çökmesi ve onun yerine gelişen piyasa toplumu ve kapitalist toplumun bir sonucu 

olarak ortaya çıkmıştır. İktidarın sınırlandırılması düşüncesi ve monarşinin mutlak iktidarına karşı mücadele sürecinde önce 

anayasal sonrasında ise temsili demokrasiyi ve iktisadi anlamda yönetimin müdahalesinden bağımsız, sanayileşmiş ve piyasa 

koşulları altında işleyen bir düzeni savunmuşlardır. İbadet özgürlüğü, ifade özgürlüğü, mülkiyet hakkı gibi fikirlerin merkezi 

konumundadır (Heywood, 2007: 33). 

Liberalizmin değerleri arasında birey, özgürlük, akıl, adalet ve eşitlik, hoşgörü ve farklılıkları kabul etme ve saygı gelmektedir. 

Liberalizmde birey, tanrı vergisi doğal haklarla donatılmıştır. Bu doğal hakları John Locke, yaşama, özgürlük ve mülkiyet hakkı 

olarak belirtmiştir. Birey her tür sosyal grup ya da müşterek oluşumlar içinde üstün bir konuma sahiptir. Immanuel Kant bireyleri 

başkalarının amaçlarını gerçekleştirecek bir araç olmadıklarını, kendi başlarına birer amaç olduklarını belirtmiştir (Heywood, 

2007:36). Liberalizmde eşitlik yasal, siyasal ve fırsat eşitliği olarak değerlendirilmektedir. Herkes hukuk önünde eşittir. Hukuki 

kuralların toplumdaki tüm bireyler üzerinde uygulanacağı, herhangi bir kişi ya da gruba karşı farklı davranılmayacağını 

belirtmektedir. Siyasi eşitlik ise demokrasiye yönelik vurgu yapar ve tek kişi, tek oy, tek değer anlamında bireylerin istediği siyasi 

düşüncede ve hareket içinde olabileceği, siyasi düşüncesi sebebiyle olumlu ya da olumsuz değerlendirilemeyeceği yönündedir. 

Fırsat eşitliğinde ise herkes toplum içinde kendini gerçekleştirme, yetiştirme konusunda eşit şansa sahip olması yer almaktadır. 

Sosyal eşitlik söz konusu değildir. Çünkü insanlar eşit şartlar altında aynı doğmamıştır. Farklı yetenekleri ve becerileri vardır. 

Eşit olmayan farklı ortamlarda dünyaya gelmiş olsalar bile yetenek ve becerilerini geliştirecek ortamın eşit olması gerektiği 

üzerinde durulmaktadır (Gaus, 1983: 43). 

Liberalizmde adalet insanlara gereken ne ise onun verilmesiyle ilgilidir. Burada paylaşım sözkonusudur ve paylaşımın adaletli 

olması gerekmektedir. Bireyler birbirleri arasında eşittirler. Eşit olarak doğarlar ve hakların paylaşımında ve dağıtılmasında aynı 

biçimsel statüden faydalanırlar. Haklar erkek, kadın, zengin, fakir ya da herhangi bir etnik ve dini grubun tekeline verilemez 

(Hayek, 1960: 440). 

Özgürlük, insanların beceri ve yeteneklerini geliştirecek ortamın olmasını, nerede yaşayacaklarına, hangi iş kolunda kimin için 

çalışacaklarına kendi iradeleri ile karar vermesini ön görür. Ancak, liberalizm sınırsız özgürlüğü rededer. John Stuart Mill 

“Özgürlük Üstüne” isimli eserinde özgürlüğü salt dış baskılardan azade olmaktan çok daha fazlasını gerektirdiğini, bireyin 

kendileriyle ilgili eylemler ile diğerlerinin özgürlüklerini kısıtlayabilecek, onlara zarar verebilecek eylemler arasında ayrım yapar 

ve bunun olmaması gerektiğini belirtir (Ritchie, 1903: 10-15). 

Farklılık ahlaki, kültürel ve siyasi farklılığı kabul etme olarak karşımıza çıkar ve farklı düşünen, konuşan ve eylemlerde 

bulunanlara hoşgörüyle yaklaşma ve davranma liberalizm değerleri arasındadır. John Milton ve John Locke gibi hoşgörünün 

liberal yorumunu yapan yazarlar, hoşgörüyü kamusal alan ve özel alan ayrımında özel alan içinde görürler ve devletin hayatı, 

özgürlüğü ve mülkiyeti koruması gerektiği ancak insanların özel alanlarına müdahele etmemesi gerektiğini belirtmektedirler. 

John Stuart Mill ise hoşgörünün toplumun sağlamlılığını ve sağlığını teminat altına almak için de gerekli olduğunu, hakikatın 

sadece iyi fikirlerin serbest piyasasında ortaya çıkacağını, iyi fikirlerin de hoşgörü ortamında kötü olanların yerini alacağını 

belirtmektedir. Bütün bunlara rağmen liberalizm sınırsız bir hoşgörüyü kabul etmemektedir. John Locke ulusal egemenliği temel 

ölçü olarak ele almış ve ulusal egemenlik için tehdit oluşturan yabancı papaya sadakat gösteren Roma Katoliklerini kapsayacak 

bir hoşgörüye sıcak bakmamıştır. Yine demokratik olmayan siyasi partilerle, ırkçı görüşlerin ifade edilmesinin yasaklanması da 

hoşgörü düşüncesinin sınırlılığı olarak karşımıza çıkmaktadır (Heywood, 2007: 44-46). 

Liberalizmi tarihsel sürecinde klasik liberalizm, modern liberalizm ve neo liberalizm olmak üzere üç evrede incelemek 

mümkündür. Klasik liberalizmde bireyciliğe karşı aşırı bağlılık vardır. Negatif özgürlüğe dayanan birey üzerinde hiçbir dışsa l 

sınırlamanın ve müdahalenin olmadığı bir yaklaşım bulunmaktadır. İnsanlar topluma ve diğer bireylere karşı hiçbir borcu 

olmayan varlıklardır. Klasik liberalizmde Tom Pain’in belirttiği gibi devlet zorunlu bir kötüdür. Devlet güvenliği temine ederek 

düzeni sağlamakla bireyler arasındaki sözleşmeleri güvenceye alması bakımından zorunluluktur. Bunun dışında topluma kolektif 

bir irade yüklemesi böylece özgürlükleri ve gelişimini sınırlaması anlamında kötüdür (Heywood,  2018: 67-68). 

Modern liberalizm sanayi kapitalizmi yani klasik liberalizmin yeni adaletsizlikler ürettiğini, halk kitlelerini piyasanın vahşi 

koşullarına maruz bıraktığının farkına varılması sonucu doğmuştur. John Stuart Mill’in çalışmalarından etkilenen T.H. Green, 

L.T. Hobhouse ve J.A. Hobson pozitif özgürlük anlayışını desteklemiş, özgürlüğü yalnız bırakmak anlamından çıkarmışlardır. 

Yalnız bırakılmak açlıktan ölme özgürlüğüne denk gelmekte olup bu hususun toplumda mevcut olan güçsüzler, kimsesizler ve 
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yalnızlar için olumsuz sonuçları olmaktadır. Bu yaklaşım toplumsal liberalizm ya da refah liberalizmi olarak adlandırılmış, 

toplumsal refah biçiminde bireysel varlığı bozan toplumsal kötülüklerden bireyler korunarak özgürlük alanlarının 

genişleyebileceği düşünülmektedir. (Capaldi, 2011: 145-148; Heywood,  2018: 68). 

Neo-Liberalizm, 1970’lerde yaşanan büyük petrol krizinden sonra aşırı büyüyen devletin toplumun önünde engel oluşturmaya 

başladığı düşüncesiyle modern liberalizm öncesine dönüştür. Klasik liberalizmin yeniden canlanmasıdır. Friedrich Hayek, Milton 

Friedman ve Robert Nozick gibi yazarların eserlerinde büyüyen devlete yapılan eleştiriler, piyasa kapitalizminin yeniden 

canlandırılmasıyla krizden çıkılabileceği, verimlilik, büyüme ve refahın bu yollarla sağlanacağı inancı açıklanmaktadır. Eski refah 

devleti anlayışının yerini Reaganizm-Thatcherizm adlandırılan model almıştır. Hayek, hükümetin müdahalelerinin ve baskısının 

en aza indirilmesinin önemine vurgu yapmaktadır. Ancak, piyasa mekanizması bütün gereklilikleri yeterince sağlayamadığı 

durumlar olabilmektedir. Bu durumda iktidar refah düzeyinin elverdiği ölçüde gelir sağlayamayanlara karşı yardım etmek için 

müdahale edebilir (Crespigny, 1994: 59-60). 

4. KOMÜNİZM 

Komünizm, sosyalist sisteme ulaşma ve sosyalist düşünceyi hem gerçekleştirme yöntemi hem de sosyalizmin son aşaması olarak 

belirtilebilir. Sosyalizm ise kapitalizmin Avrupa’da neden olduğu sosyal ve ekonomik şartlara karşı tepki olarak ortaya çıkmıştır. 

Sosyalist terimi ilk kez 1827 yılında Britanya’da “Co-operative Magazine” dergisinin bir sayısında kullanılmıştır. Kelime anlamı 

birleşmek ve paylaşmaktır. İlk dönemlerde Saint Simon ve Robert Owen’ın düşüncelerine gönderme yapılarak açıklanmaya 

çalışılmıştır. Sosyalizm liberal piyasanın eleştirisi olarak, endüstriyel kapitalizme bir alternatif sunma girişimi olarak be lirtilebilir. 

Schumpeter sosyalizmi, “merkezi otoritenin üretim araçlarını ve üretimi bizzat kontrol ederek, üretimi özel sektöre değil de 

kamu sektörüne bağlanması” olarak belirtmektedir (Schumpeter, 2010: 200). Fabrika üretiminin yaygınlaşmasının esnaf ve 

zanaatkarlar üzerinde yapmış olduğu olumsuz etkiyi eleştiren ve bu kesimin çıkarlarını korumak amacıyla söylem geliştiren 

sosyalizm, daha sonraları işçilerin çalışma ve özlük haklarının geliştirilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Sosyalizm ilk başlarda 

köktenci, ütopik ve devrimci bir karakteri ile kapitalist bir ekonomiyi ortadan kaldırmak ve onun yerine ortak mülkiyet ilkesi 

üzerine inşa edilmiş sosyalist bir toplumla değiştirmeyi amaçlamıştır. Bu yaklaşımın ve yöntemin en önemli ismi olan Karl Marx, 

20. yüzyıl komünizminin temellerini atmıştır. (Geoghegan, 2003: 81). 19. yüzyılın sonlarından itibaren çalışan sınıfın koşullarının 

ve ücretlerinin iyileştirilmesi ve sendikalar ile sosyalist siyasi partilerin gelişmesi sosyalist hareketi kapitalist hareketle kademeli 

olarak bütünleştirmeyi düşünen ve ilk olarak Eduard Bernstein tarafından geliştirilen reformcu bir gelenek ortaya çıkmıştır. 

(Geoghegan, 2003: 81; Heywood, 2018: 75; Newman, 2013: 18). 

Sosyalist hareket komünistler ve sosyal demokratlar olarak iki kampa ayrılmıştır. 19. yüzyılda insanların yetenekleri ve karakterleri 

üzerinden yapılan eşitlik tartışması ve ekonomik eşitsizliğe kökten ve sistematik bir eleştirinin ortaya çıkması Marx ve Engels’in 

1848’de Komünist Manifesto’sunda görülmektedir. Marx ve Engels ve onların 20. yüzyıl temsilcileri olan Lenin ve Bolşevik 

hareketini takip edenler kendilerini komünist olarak adlndırırken, bir anayasal siyaset biçimini uygulamak isteyen reformist 

sosyalistler ise sosyal demokrasi olarak adlandırılan yöntemi benimsediler (Heywood, 2018: 76). 

Karl Marx’ın adıyla özdeşleşen ve Marksizim olarak da adlandırılan komünizm Klasik Marksizim, Ortodoks Marksizim, Neo- 

Marksizim şeklinde üç ayrı biçimde izah edilebilir. Klasik Marksizim Engels’in “materyalist tarih anlayışı” ya da “tarihsel 

materyalizm” olarak tanımlanan bir tarih felsefesidir. Bu felsefe, ekonomik hayatın önemine, insanların kendi geçim araçlarını 

ürettikleri ve yeniden ürettikleri koşullara vurgu yapar. Marx’a göre üretim araçlarının sahibi olan burjuva sınıfı ile işçi, emekçi 

sınıfı ya da diğer ismiyle proleterya arasında çatışma kaçınılmazdır. Bu noktada proleter devrim proleteryanın tam sınıf bilincine 

varmasıyla meydana gelebilecektir. Devrim, proleterya diktatörlüğü adı verilen geçiş dönemi niteliği taşıyan sosyalist bir gelişme 

dönemine öncülük edecektir. Sınıf çelişkilerinin bitmesiyle, devlet gibi zora başvuran güçler ortadan kalkmasıyla birlikte 

proleterya diktatörlüğü ve onunla birlikte devlet yok olacak ve komünist topluma ulaşılacaktır (Davis, 1991: 18-19; Marx ve 

Engels, 2014: 116-117; Holmes, 2002: 28). 

Ortodoks komünizm ise Marksizim- Leninizm formunda bir dizi Leninist teori ve doktrin tarafından geliştirilmiş Marksizim 

olarak belirtilebilir. Lenin öncü parti vurgusu yaparak proleteryanın kendi başına yönlendirilmeden devrimini 

gerçekleştiremeyeceği yönündeki yaklaşımı ortodoks marksizmin temelini oluşturur. Lenin’e göre proleteryanın sendikal bilincin 

ötesine geçmesi düşünülemez ve sendikal bilinç ise kapitalizmi devirmekten ziyade çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmeye 

yönelik bir durumdur (Shandro, 2007: 45; Heywood, 2007: 161). 

Ortodoks Marksizim Doğu Avrupa’da görülürken, Neo-Marksizim daha çok Batı Avrupa’da özellikle Almanya’da Frankfurt 

Okulu adı verilen akımın yazarları tarafından ileri sürülen fikirlrden ortaya çıkmıştır. Marx’ın ilkelerine Marksist metedolojinin 

belirli yönlerine sadık kalarak Marx’ın klasik fikirlerini gözden geçirmeye ve yeniden düzenlemeye yönelik çaba içine girdiler. 

Marx’ın bir dönem yazılarında yer alan “Yaratıcı İnsan” üzerindeki vurguya ilgi gösterdiler. Macar Marksist Georg Lucas, 

Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Antonio Gramsci ve Max Horkheimer bu akımın önde gelen düşünürleri olarak ekonomik 

tahakkümün ötesinde siyasal ve kültürel hegemonya, Marksist siyasal ekonomi üzerinde yazılar yazmışlardır (Heywood, 2007: 

162) 

Marx ve Engels’in eserlerinde adalet ve ahlak üzerine düşüncelerine rastlamak mümkündür. Marx ve Engels’e göre toplumsal 

ilişkileri eleştirmek ya da karşı toplumsal ilişkileri geliştirecek bir sonsuz adalet ilkesi dayanağı yoktur. Marx ve Engels’e göre 
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ahlak bir ideoloji, adalet ise bir pozitif  hukuk kavramıdır. Bu kavramların açıklanabilmesi için mutlaka iktisadi alana gönderme 

yapılması gerekmektedir. Emeğini satan işçi ile bu emeğin ürettiği artı değere el koyan kapitalist arasındaki ilişkide adaletin 

yokluğundan aralarında çelişki olduğundan ve bu çelişkinin çözümünün ahlaksal bir kurum olan vicdan ve adalet duygusuyla 

olamayacağını belirtilmektedir (Göçmen, 2003: 262). 

Marx’ın demokrasi anlayışı diğer birçok kavramın açıklanışında olduğu gibi kararsız ve sabitlenebilir değildir. Marx’ın 

düşüncesinde demokrasi ile devrim arasında özgül bir ilişki vardır. Bu ilişki sadece devrimle değildir. Devlet kavramınında bu 

ilişki içinde yer alması gerekmektedir. İlk dönem yazılarında Marx komünizmi gerçek demokrasi olarak görmüş ve devleti çeşitli 

sınıflar arasında denge görevi gören geçici bir varlık olduğunu, proleterya devrimi sonucu sınıfların ortadan kalkmasıyla 

devletinde yok olacağını ve sınıfsız gerçek demokrasiye geçileceğini belirtmiştir. Marx’ın demokrasi anlayışı kapitalist sistemin 

demokrasi anlayışındaki sınıflar arasındaki güç mücadelesinin olmadığı, devletin bir sınıfın menfaatlerinin temin ve egemenliğini 

gerçekleştirme aracı olmadığı varsayımından hareket eder (Engels, 1967: 243, 244; Güriz, 2011: 52;  Özkazanç, 2003: 120-125). 

Marx’ta birey kavramı toplumsal ilişkiler altında toplanan, toplumsal ilişkilerin bireylerden bağımsız olamayacağı anlayışı 

şeklindedir. Bireysel kimliğin toplumsal etkileşim ve toplumsal grup ve kolektif grup üyeliğiyle biçimlendirilebileceğine vurgu 

yapmaktadır. Bireyler birbirlerine ortak bir insanlığı paylaşmaları sebebiyle bir yoldaşlık ve kardeşlik duygusuyla bağlıdır. Bu 

anlayış bireyler arasındaki rekabetin yerine kolektivizmi destekleyen yaklaşımdır. Buradan da mülkiyet sorunu açıklanabilir. 

Komünizmde özel mülkiyetin olmayışı, üretim araçlarını toplumsal üretim araçları durumuna getirmesiyle çok sayıdaki küçük 

mülkiyetin az sayıda dev mülkiyete dönüşeceği ve üretimin hacminin artacağı, birbiriyle mücadele eden sınıflarn tasfiye edileceği 

ve yabancılaşmanın nedeni olaan insanın insan tarafından sömürülmesinin sona ereceğini açıklamaktadır. (Dumenil, Löwl, ve 

Renault, 2006: 38; Güriz, 2011: 58). 

Marksizmde eşitlik fırsat eşitliğinin ötesinde toplumsal eşitlik olarak algılanmaktadır. Bireyler kendilerini diğer yoldaş insanlarla 

özdeşleştirmeleriyle toplumsal istikrar ve uyum sağlanacaktır. Toplumsal eşitlik aynı zamanda siyasal ve yasal hakların 

kullanılmasına temel olacaktır. Marksistler üretim zenginliğinin kolektifleşmesiyle ortaya çıkacağını belirtmektedir. (Heywood, 

2018: 77). 

Marksizmde özgürlük kavramı yabancılaşm kavramı ile etkileşim halindedir. Yabancılaşma, Marx’ın kapitalizme atfettiği bir 

takım durumların anlatılması için kullanılmıştır ve insanların üretim süreçlerinin onların kontrolünden çıkması ve onlara karşı 

düşmanca güç haline gelmesi durumudur. Üretim süreçlerine dahil olmayan ve üretim araçlarının başkalarının elinde olduğu bir 

ortamda bireyler özgürlüklerini de yitirirler. Emeğin ürünü işçinin karşısında bir güç olarak belirir ve onun özgürlüğünü elinden 

alır. Dolayısıyla bireyler özgür olmayan bir ortamda yaşamlarını denetleyemez, yeteneklerini geliştiremez, görevine uygun 

davranamaz (Dinçsoy, 2018: 25-27). 

5. KARL MARX İLE JAMES MİLL VE JOHN STUART MİLL’İN ORYANTALİST YAKLAŞIMLARI 

19. yüzyıl yazarları ve bilim adamları oryantalizmle ilgili araştırmalarında ve eserlerinde daha öncede belirtildiği gibi Doğu’nun 

kültür, edebiyat, sosyal, iktisadi, sanatsal, siyasal ve yönetsel yönlerini açıklarken kullandıkları terimlerde üst çayı olarak 

oryantalizm kullanılırken, Marx ve Engels Asya Tipi Üretim Tarzı modelini ileri sürmüştür. Şark despotizmi tanımlaması ise 

hemen hemen bütün yazarların eserlerinde geçmektedir. Dolayısıyla oryantalizm üst çatısı altında şark despotizmi ve Asya Tipi 

Üretim Tarzı tanımlamaları daha çok kullanılacaktır. 

Karl Marx’ın oryantalizmle ilgili görüşünü sağlıklı olarak anlatabilmek için Engels’in de eserlerine bakmak gerekmektedir. 

Analizde her iki yazarın eserlerine ve oryantalizme ya da şark despotizmine olan yaklaşımları ele alınacaktır. Marx ve Engels 

çalışmalarında şark despotizmine, Doğu toplumlarına ya da Asya modeline ait kalıcı ve sistematik bir analiz yapmamışlardır. 

Marx ve Engels iktisadi ve sosyal sistemlerin tarihsel gelişim süreciyle alakalı analizlerinde Batı Avrupa toplumları, kapitalist 

gelişim evreleri, Roma tarihi, burjuvazinin gelişim süreci, Orta Çağ Almanyası ile ilgili sayfalar dolusu metinleri olmasına rağmen 

Doğu hakkında çok az metin yazmışlardır (Marx, 1964: 24). 

Marx ve Engels’in Avrupa sorunlarına ve kapitalizmin tarihsel süreciyle ilgili eserlerinin ayrıntılarına rağmen Asya’ya karşı ilgisiz 

oldukları sonucunu çıkarmak haksızlık etmektir. Marx ve Engels Doğu ile ilgili bilimsel çalışmaları 1850’li yıllarda yoğunlaşmıştır. 

Marx, 1843 yılının bahar aylarında yazdığı “Contribution to the Critique of Hegel’s Philosopy of Right’ başlıklı eserinde ilk kez 

şark despotizminden bahsetmiştir. Bu eserinde tarihteki siyasal yapıyı bireylerin katılımı ya da tek bir kişinin şahsi heveslerine 

bağlı olarak değerlendirmiş ve Yunanlılar ile Asya ülkeleri üzerinden açıklamıştır (Curtis, 2015: 326). 

Marx ve Engels’in Doğu’yle ilgili yazılarının ve şahsi ilgilerinin 1853’te “New York Daily Tribune”’de yayınlanan kısa yazıları ile 

Çin ve Hindistan hakkında yaptıkları kısa yazışmalar ile başladığı görülmektedir. Bu makalelerde Hindistan’ın toplumsal sistemi, 

Doğu Hindistan Şirketinin hukuki durumu, Hindistan’daki İngiliz yönetimi ve geleceği, Çin’deki Taiping isyanı ele alınmış ve 

tartışılmıştır. Doğu toplumlarının tarihi ve yapısı hakkında genellemelerde bulunulmuş, Doğu ve Batı toplumlarının yaşam 

biçimleri karşılaştırılarak aralarında önemli farklar olduğu açıklanmıştır. Marx ve Engels bütün bu makaleleri ve çalışmalarında 

yazar François Bernier’in, Sir Stamford Raffles’in çalışmaları, Robert Patton’un Asya monarşileri hakkındaki çalışmaları ile İngiliz 

hükümeti belgeleri ve parlamento görüşmelerinden faydalanmıştır (Levine, 1977: 75). 
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Marx ve Engels’in Doğu toplumları hakkındaki yazılarında kısa ve öz bir tesle sonuçlanmadığı için bu çalışmalara ait 

değerlendirmeler farklı gazete yazılarına, çoğu sosyalist olan kişilerin birbirlerine yazdıkları mektuplara, kapitalizm öncesi ve 

kapitalist toplumlar hakkındaki incelemelerine dayanmaktadır. (Curtis, 2015: 327). 

Marx ve Engels Doğu toplumları hakkındaki yorumları genel olarak toplumsal yapı, bağımsız köy komünleri, özel toprak 

mülkiyetinin olmayışı, su kaynaklarında ve diğer kamusal işlerde devlet mülkiyeti ve denetimi üzerinde yoğunlaşmıştır. Marx, 

Engels’e 1853’te “Doğu tarihi neden bir dinler tarihidir” sorusunu Türkiye, İran ve Hindistan üzerinden cevaplandırmış ve özel 

mülkiyetin olmayışı olarak belirtmiştir. Engels, Marx’a yazdığı cevabi mektubunda Doğu’da özel mülkiyetin olmadığı yönündeki 

düşüncesini paylaştığını ve bunun sebebinin ise Arabistan’dan başlayarak en yüksek Asya platolarına kadar uzanan toprağın 

doğası ve bölgenin iklimi olduğunu düşündüğünü yazmıştır. Engels ayrıca Doğu’daki suni sulama ihtiyacı ve Doğu iktidarlarının 

hedefleri üzerinde açıklamalar yapmıştır. Doğu iktidarlarının hedeflerinin parasal kaynakların bulunması ve toplumun varlığının 

sürdürülebilmesi için ülke içi ve dışı savaşlarla maddi gelirler elde edilmesi ve kamu işlerinin yürütülmesine yönelik politikalar 

ürettiklerini belirtmiştir (Curtis, 2015: 328). 

Marx, Hindistan’daki her biri ayrı bir düzene sahip olan köylerden oluşan kırsal kesim hakkında yaptığı yorumlarda Hint 

toplumunun durağan yapısı hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Bu durağanlığın nedenleri arasında kamu işlerinin 

yürütülmesinden merkezi hükümetin sorumlu olması ve birkaç kent dışında imparatorluğun köylere bölünmüş olmasını 

belirtmiştir. Ayrıca Hindistan’daki bu köy komünlerinin şark despotizminin temelini oluşturduğunu ve Asya’da toprakta 

mülkiyetin olmamasını ilkesini ortaya çıkaranların Müslümanlar olduğunu ifade etmiştir. Marx’ın 1857-1862 yılları arasındaki 

iktisadi metinlerinde Doğu toplumlarındaki üretim, dağıtım,, meta değişimi, iş bölümü, üretim basamakları, kira vergi ilişkisi, iş 

gücü ve bunun devlet tarafından kullanılması, toprak mülkiyeti, kent ve kırsal ilişkisi, birey ve komün ve şark despotizmi konuları 

yer almaya başlamıştır (Curtis, 2015: 329). 

Marx ve Engels’in Doğu araştırmalarında tanımladığı Asya Tipi Üretim Tarzında (ATÜT) Doğu’ya özgü bir sosyoekonomik 

düzen, ilkel bir toplumsal yapı, köleliğin veya feodalizmin farklı bir çeşidi, özel mülkiyetin olmadığı, en ilkel devlet formu, sınıf 

düzeninin olmadığı siyasi yapı, yöneticilerin sahip olduğu despotik yetkiyle yönetilen bir devlet yapısını ifade etmektedir (Curtis, 

2015: 323-324).  

Marx’ın sosyal ve ekonomik sistemlerin tarihsel gelişimi ve kategorileri hakkındaki ilk genellemelerinden sonra ATÜT’e ulaşması 

on dört yıl sürmüştür. Alman İdeolojisi isimli eserinde toplumlar arasındaki en önemli farklılığın farklı mülkiyet formlarına denk 

gelen üretim modelleri ve toplumsal iş bölümünün niteliğine bağlı olduğunu belirterek, bu formları ilkel komünal mülkiyet, antik 

çağlardaki ortak mülkiyet ve devlet mülkiyeti ile feodal veya sınıfsal mülkiyet olarak üçe ayırmıştır (Marx, 1859: 115). Marx 

tarihsel evrelere ait en bilinen ifadelerini 1848 tarihli Komünist Manifesto’da belirtmiştir.  Üretim ilişkileri ve sınıf toplumu 

ilişkilerinin ortaya çıkardığı antik çağlardaki kölelik, Orta Çağ’daki feodalizm ve gelecekte sosyalizmi ortaya çıkaracak modern 

burjuva toplumu olmak üzere üç evreyi tanımlamıştır. Ancak bu Avrupa merkezli tarihsel değişim düşüncesinde Asya ya da 

Doğu toplumları yer almamaktadır.  Avrupa dışındaki toplumlar hakkında  çalışmasının sonuç bölümünde “ Burjuvazi, kırsalı 

kentlere bağlı hale getirdiği gibi, barbar ve yarı-barbar ülkeleri medeni olanlara, çitçi ulusları burjuva uluslarına ve Doğu’yu Batı’ya 

bağlı hale getirmiştir” şeklinde açıklama yapmıştır (Curtis, 2015: 332). 

Marx Grundrisse’de kapitalizm öncesi iktisadi oluşumları ve farklı mülkiyet formlarını, mülkiyetin gelişimi ve üretim ilişkilerini 

karşılaştırmış, kölelik ve serfliği toplumun ikincil formu olarak kabul etmiş ve çeşitli kabile formları ve diğer komünleri kapsayan 

birincil formlar üzerinde yoğunlaşmıştır. Birincil formları, Asya ve Doğu tipi, Slav tipi, antik klasik tip ve Cermen tipi olacak  

şekilde dört ana formda incelemiştir. Asya toplumu kendi kendini geçindirebilen, üretim ve üretim fazlasının tüm bileşenlerini 

içinde barındıran küçük topluluklardaki imalat ve tarım kombinasyonu üzerinde yaratılmış olan ilkel ve ortak mülkiyet üzerine 

kurulmuştur. Sözkonusu tüm birliklerin başında üstün ve tek bir güç vardır. Bu güç gerçek mülkiyet sahibidir, bireyin mülkü 

yoktur ya da mülk birliğin sahibi tarafından bireye verilen bir haktır (Avineri, 1969: 112, 113). 

Asya tipi toplumlarda ortak mülkiyet içindeki iş gücü iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Birincisinde küçük komünler hayatlarını  

birbirinden bağımsız bir şekilde yan yana sürdürürken aynı zamanda iş gücünün belirli bir bölümünü müşterek ihtiyaçlar için 

kullanmaktadır. İkincisinde ise daha küçük komünlerin başındaki güç sahibi olan ortak bir emek dayanışmasının örgütlenmesini 

dayatabilir. Burada iş gücünün tüm komünün yararına olacak şekilde bir yasal sistem yaratılabilir (Marx, 1859: 401). 

Asya tipi toplumların siyasi yapısı ataerkil bir şekilde oluşmaktadır. Komündeki güç sahibi olan kişi bir kabilenin şefi ya da ailenin 

reisi olabilmektedir. Böylelikle komün daha despotik bir yapıya sahip olmaktadır. Komünün etkin olduğu alandaki sulama 

sistemleri, emek denetimi ve iletişim araçlarından sorumlu olan bu güç sahibi varlık despotik bir yönetim sergilemektedir. (Curtis, 

2015: 334). 

Asya tipi üretim tarzına sahip toplumlarda sosyal düzen, kamu işlerinden sorumlu merkezi bir yönetim ile tarım ve üretim 

işlerinin yürütüldüğü kırsal komünden meydana gelmektedir. Özel mülkiyet çerçevesinde oluşan kent ve kırsal alan ayrımı net 

değildir. Büyük kentlerin oluşması güç sahibinin ikamet ettiği mekan olarak gelişme göstermiştir. Güç sahibinin değişmesi bu 

kentlerin de değişmesi küçülmesi ya da daha da büyümesine neden olmaktadır. Kırsalda üretilenler kendi kendilerine yetecek 

kadardır. Az miktarda kalan artık üretim ise güç sahibine gitmektedir (Marx, 1859: 402). 
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Asya tipi üretim tarzında toprak hükümetin ya da başka bir ifadeyle güç sahibinindir. Üreticiler ya da bireyler hem toprak sahibi 

hem de egemen güce doğrudan tabidirler. Engels, Türklerin fethettikleri Doğu ülkelerinde feodal bir toprak mülkiyet biçimini 

ilk ortaya çıkardığını belirtmiştir. (Curtis, 2015: 358). 

Bireyler arasındaki iş birliği ve ilişkiler tamamen üretim araçlarının ortak mülkiyetine dayanan ve bireylerin ait oldukları ve 

bağımsız hareket edemeyecekleri kabile ya da topluluğa olan bağlılığa dayalıdır. Asya toplumlarında bir edilgen ve tembel bir 

yapının olduğu konusunda Burke ve Mill’le aynı düşünce de olup bunun gelenek ve göreneklerden kaynaklandığı hususunda 

hem fikirdir (Curtis, 2015: 362). 

Marx, Doğu toplumlarındaki komünlerin siyasi düzenlemelerinin üstünde var olan yapının siyasal, ekonomik, dini ve askeri 

alanlarda tahakküm kuran Şark despotu tarafından temsil edildiğini vurgulamaktadır. Despotu farklı kılan, komün ve aşiretlerden 

oluşan yapının babası gibidir. Despotun mutlak güce sahip olduğu inancının yerleşmesi ve sürdürülebilmesi için despotun 

kendisine ve askerlerine ait seviyenin üstünde bir varlığa yani tanrıya dönüştürülmesi gerekmektedir (Curtis, 2015: 371). 

James Mill ve John Stuart Mill oryantalizmle ilgili açıklamalarını Hindistan üzerinden yapmış ve genellemelerde bulunmuştur. 

Hindistan üzerindeki açıklamaları teorik çalışmalarla beraber esasen İngiliz Doğu Hindistan Şirketinde fiilen çalışmalarında elde 

ettikleri gözlemlerine dayanmaktadır. James Mill hayatının son on yedi yılını, J. S. Mill ise neredeyse çalışma hayatının tamamını 

Şirket’te geçirmiştir (Mill, 1873: 68-75). 

James Mill 1817’de yayınlanan Britanya Hindistanı’nın Tarihi adlı eseriyle başta Hindistan olmak üzere Doğu ülkeleri hakkında 

yapılan çalışmalar arasında önemli bir yere sahip olmuştur. James Mill, oryantalistlerle arasında Anglisist bakış açısını temsil 

etmektedir. Mill’e göre Hintliler medeniyete doğru ilk başlarda çaba göstermiş olmalarına rağmen yüksek medeniyet seviyesine 

ulaşamadıklarını belirtmektedir. Hintlilerin bir zamanlar yüksek medeniyet seviyesine sahip olup yabancıların fetihleri sonucu bu 

duruma düştüğü düşüncesini kabul etmemiştir. James Mill Hint toplumu hakkında daima eleştirel yaklaşmıştır. İlkel bir toplum, 

siyasal açıdan yetersiz, geri kalmış bir yapı sahip olduğunu belirtmiştir (JM, 1975: 241).   

Mill, Hindistan’ın dini yapısı hakkındaki açıklamaları Brahmanlar üzerinden olmuştur. Brahmanlar dünyanın herhangi bir 

yerindeki din adamlarına göre çok daha geniş ve yüksek bir otoriteye sahip olmuşlardır. Brahmanları ahlak kanunları ve gelişimi 

teşvik edeceğine, gereksiz cezalar uygulayan, faydasız ve zarar verici dini törenler yapan kutsal insanlar olarak tanımlamıştır. 

Hintlilerin evren hakkındaki görüşlerinde tutarsızlık bulunduğunu, karmaşa, hırs, rejabet, kehanet, mucize, şiddet ve 

çarpıklıklarla dolu olduğunu, Hinduizmin, doğanın gücünü kendi keyfi iradeleri doğrultusunda kullanan, bencil bir şekilde 

hareket eden düzenbaz ve gizli varlıklara tapınan bir şey olduğunu belirtmiştir (JM, 1975: 45, 157, 158). 

Hintliler Kutsal Varlık’ın kişisel konularla beraber kamusal alanı da düzene sokmak için çabaladığını ve kusursuz bir düzen 

kurduğunu kutsal kitaplarda yazanın dışında hiçbir kanunun onaylanmadığı söylemektedir. Toplum ve hükümetin yapısı, 

bireylerin hakları, özel hayat ve ev yaşamı, gelenekler, düzen, davranış ve tutumlar daima kutsal otorite üzerine kurulmuştur 

(Curtis, 2015: 276). 

Brahmanların Hint toplum düzeninde var olan kast sistemi nedeniyle bireylerin efendisi durumuna gelmiş olması onların -

Hindistan’daki kast sisteminde iş ve görev bölüşümüne göre; ordu, çiftçiler; hizmetçiler ve işçiler; seçkinler sınıfı; Brahmanlar 

veya papazlar yer almaktadır.- yasama, yürütme ve yargı işlevlerinin tümünde etkili olmalarını sağlamıştır. Brahmanlar, kutsal 

vahiy ve kehanetleri yorumlama ayrıcalığına sahip olmaları, kanunları da yorumlama konusunda yetkili kılınmalarını sağlamıştır. 

Kral, en yüksek yürütme gücüne sahip kişi olarak görülse de aslında Brahmanların verdiği kararları uygulayan bir kişidir ve 

genellikle kral ve din adamı aynı kişi olarak tezahür etmektedir. Kral görünürde en yüksek yetkiye sahip bir yargıç olmasına 

rağmen, adaletin sağlanmasında Brahmanların sözlerine ve düşüncelerine büyük önem vererek onların sözlerine ve yorumlarına 

göre hareket etmektedir (Curtis, 2015: 278). 

Hindistan’ın hükümet şekli mutlak monarşidir. Yukarıda da belirtildiği gibi bütün yetkiler krala aittir ve devredilemez. Kral, 

koruyucu baş tanrıların parçalarından oluşmuş bir bütündür. Kralın öfkesi ölüm demektir.  

James Mill, Avrupa hükümetleri ile Asya monarşilerini karşılaştırmıştır. Avrupa krallıklarında yetkililer ülkenin farklı yerlerinde 

belirli görevlere atanmıştır. Merkezde ise yetkililer karmaşık ve ustalık gerektiren bir makinanın çarkları gibi çalışmaktadır. Asya 

tipi monraşilerde ise kral mutlak bir denetim mekanizması ve ülke üzerindeki temsilcileri vasıtasıyla yetkisini kullanarak ülkeyi 

yönetmektedir. Güçlü bir orduya sahip olarak ordunun başkomutanı ve her zaman adalet ve yasama sorumluluğunu elinde 

bulunduran kişidir. James Mill bütün bu yetkilere rağmen Asya monarşilerinde güç ve yetki kullanımına din, ayaklanma ve 

gelenekler mekanizmasıyla sınırlama getirildiğini de vurgulamaktadır. Hindistan’da din adamları krallığın yetkilerini denetlemek 

yerine, sahip olduğu güç ve yetkiyi destekleme arzusundadırlar. Asya toplumlarını oluşturan diğer bir dini yapı olan İslamiyette 

ise din ve devlet arasındaki ittifakın Hindistan’a göre daha az olduğunu belirtmektedir. Ayaklanma korkusu ise Şark despotlarının 

iktidarını sınırlayan ikinci etkendir. Asya monarşilerinin ayaklanma korkusu onları halka karşı daha insancıl tutum sergilemeleri 

yönünde hareket etmeye zorlamaktadır. Gelenekler iktidarın gücünün sınırlandırılmasında Hint toplumunda Müslümanlara göre 

daha büyük bir etkiye sahip olmuştur. Ancak Müslüman toplumlardaki sağduyu yönetim modelini etkilemiş, İslam 

toplumlarındaki eylemlilik, yiğitlik ve bağımsızlık gibi özellikler monarşiyi zayıf ve müsrif bir barbarlık çukuruna batmasını 

engellemiştir (Curtis, 2015: 279-281). 
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James Mill, Hint toplumunun yanı sıra Müslüman toplumlar konusunda yaptığı açıklamalarda İslam hükümetlerinde herkese eşit 

şekilde davranıldığını, ayrıcalıklı sınıfların olmadığını, kalıtsal bir mülkiyet anlayışının olmadığını, insanların yeteneklerine göre 

en yüksek makamlara kadar çıkabildiğini, hükümet işlevlerinin dağıtımının İslam monarkının gözetimi altında yapıldığını ve 

belirli sabit, daimi görevliler arasında gerçekleştiğini belirtmektedir. Mill, İslam hukuku hakkında bir tam bir tanımlama 

yapmamış olmasına rağmen, İslam hukukunda az gelişmiş ülkelerin tümünde olduğu gibi yazılı bir metnin olmadığını 

vurgulamıştır (JM, 1975: 264, 394, 534). 

John Stuart Mill, otuz beş yıllık yöneticilik hayatı boyunca İngiltere’nin Hindistan politikalarıyla ilgili olarak 1710’dan fazla rapor 

yazmıştır. Bu raporların 1523’ü, çoğu Şirket ve Yerel Eyaletler arasındaki ilişkiler üzerine yazılmıştır (Curtis, 2015: 286). 

John Stuart Mill, Hindistan tarihi, politikaları ve toplumu hakkında babası gibi geniş analizler yapmamıştır. Raporlarında, 

despotik monarşilerdeki yönetsel birçok soruna işaret etmiştir. Mill’e göre despotik monarşiler ülkenin görkemini yüceltmek için 

bir takım özel yöntemlere başvurabilirler ancak genel olarak toplumun siyasal sorunlarına karşı ilgisiz kalırlar. (Stokes, 1959: 56-

68). 

John Stuart Mill, Özgürlük Üzerine (On Liberty) isimli eserinde ilerici ilkeler ile geleneklerin nüfuzu arasında karşılaştırma 

yapmış, geleneklerin Dünyanın büyük bir bölümünü etkisi altına aldığını ama hiçbir zaman çoğunluğun tarihi olmadığını 

belirtmiştir. Ancak, geleneklerin nihai karar mercii olduğu, adalet ve hakkın bu geleneklere göre dağıtıldığı Doğu ülkeleri için 

doğru olduğunu söylemiştir. Mill, bu söylemini Çin üzerinden hareket ederek doğrulamaya çalışmıştır. Çin’in yüksek bir yeteneğe, 

bilgeliğe ve geleneklere sahip olmasına rağmen, insani açıdan ilerlemenin sırlarını henüz keşfedemediğini belirtmiştir. Ülkedeki 

gelenekler herkesin birbirine benzemesine neden olan bir düzenin oluşmasına yol açmış, insanların düşüncelerinin ve 

davranışlarının değişmez, sınırlı ve kesin çizgileri olan kurallarla yöneterek gelişmesini engelleşmiş ve insanları otoritenin her 

emrine kayıtsız şartsız uymasını sağlayan bir düzeni oluşturmuştur. Dolayısıyla Doğu toplumları durağan yapısıyla kendi 

dinamikleriyle bir gelişme sağlayamayacağı, dışarıdan gelen yardımlarla ilerleme kaydedebileceğini belirtmiştir (Mill, 2001: 67, 

68). 

John Stuart Mill, The Principles of Political Economy isimli eserinde üretim ve servet dağılımı ile ilgili olarak devletler arasındaki 

önemli farklara değinirken, Doğu ülkelerinde siyasi ve ekonomik durugunluğun merkezinde kiralama, vergilendirme  sorunları 

üzerine yoğunlaşmıştır. Mevcut toprak sisteminde toprağın mülkiyetinin despotun elinde olması toprağın köylülere kiralanması 

yüksek miktarlarda olmaktadır. Despot çiftçinin elindeki herşeyi aldıktan sonra kendilerine tohum bulmaları ve gelecek hasada 

kadar hayatta kalabileceği bir miktar aldığı hasattan vermektedir (Mill, 2009: 146). 

Mill, güvenlik sorununun da gelişimi engellediğini ve güvenlik sorununun ise iktidardan kaynaklandığını ve gerçek güvenliğin 

iktidarın tarafından sağlanması gerektiği özellikle de iktidarın kendisine karşı koruma sağlaması gerektiğini vurgulamaktadır. Eğer 

insanların sahip oldukları ve ürettikleri şeyler zorba, despot bir iktidar tarafından zorbalık ve şiddetle elinden alınmaya kalkışılırsa 

insanlar ihtiyacı olandan fazlasını üretmeyeceklerdir. Asya ülkelerinin birçoğunda mülkiyet zorba ve despot iktidarın elinde 

olması ya da bu iktidarlar tarafından gasp edilme tehlikesi altında olması sebebiyle insanlar çok az birikim yapmaktadır. 

Dolayısıyla birikimin olmaması gelişme yönünde yatırımların yapılmasını engellemektedir (Mill, 2009: 391).  

John Stuart Mill, Hindistan özelinde olmak üzere Şark despotizmi rejimlerinin neden olduğu adaletsizlikleri sonlandırmak için 

İngiltere’nin modernizasyonu sağlaması gerektiğini belirtmiştir. İngiltere’nin Hindistan’da reform yapması gerektiği üzerinde 

durulurken, şiir, dua ve kanun kitaplarından gelişigüzel seçilmiş boş, muğlak sözlerinin adalet dağıtımına çok az katkıda 

bulunması sebebiyle Hintli alimlere başvurulmaması tavsiye edilmiştir. Hindistan’da ülkenin toplumsal yapısına yönelik eğitim 

sisteminin oluşturulması en önemli adımlardan biri olarak görülmüştür. John Stuart Mill ilk başlarda eğitim dili olarak 

Hindistan’daki ana dillerin kullanılmasını desteklememesine rağmen, sonraları geleneksel eğitim merkezlerinin yeniden ön plana 

çıkarılmasını benimsemiş ve yerel dillerde eğitim almış Hintlilerin artmasının Hint toplumunun gelişimi açısından önemli 

olduğunu, eğitimin insanlar arasında yayılmasının yegane yolunun ana dillerin kullanılmasından geçtiğini belirtmiştir ( Curtis, 

2015: 301;Moore, 1991: 87) 

Mill, raporlarında Hindistan’daki yönetim şeklinin ne olması gerektiği üzerinde de görüşlerini belirtmiş ve temsili hükümetin 

uygulanabilirliğini tartışmıştır. Hindistan’ın özerk yönetim konusunda da henüz hazır olmadığını, Temsili Hükümet Üzerine 

Düşünceler isimli eserinde Hindistan’nın birçok bölgesinde yaşayan insanların pasif ve köleliğe yatkın karakteri sebebiyle temsili 

hükümet sistemine hazır olmadığını yazmıştır (Curtis, 2015: 299-302; Moore, 1991:88). 

6. SONUÇ 

Oryantalizm düşüncesinin yayılmasıyla birlikte Batılı düşünürler, seyyahlar ve araştırmacılar tarafından Doğu ülkeleri ve 

toplumları üzerinde yapılan incelemeler genellikle Doğu’nun edebi, kültürel, sanat, yönetim ve toplumsal yapısı ile ilgili olmuştur. 

Farklı düşüncelere, ideolojilere sahip kişiler tarafından yapılan açıklamalarda Doğu genellikle ekonomik yönden geri kalmış, 

despot bir yönetime ve farklı kültür kalıplarına sahip ülkeler olarak görülmüştür. Bazı araştırmacılar seyyahların günlüklerinden 

faydalanırken, seyahatlerin kısıtlı imkanlarla yapılması ve Uzak Doğu’ya olan seyahatlerin az olması daha çok Orta Doğu ve 

Osmanlı İmparatorluğu topraklarındaki Doğu üzerinden yorumlanmıştır. 
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Marx’ın Asya ülkeleriyle ilgili bir eseri olmamasına rağmen üretim tarzlarının tarihsel sürecini yorumlarken Asya ülkelerine özgü 

üretim tarzını açıklamış ve bu üretim tarzında mülkiyetin güç sahibine ait olduğunu, güç sahibinin üretim araçlarını elinde 

bulundurarak aynı zamanda toplumsal bölüşümü de denetlediğini açıklamıştır. Marx, Doğu ülkelerinin toplumsal yapısı, 

bağımsız köy komünleri, kamusal işlerde devletin yoğunluğu üzerinden açıklamalar yapmıştır. Köy komünlerinin Şark 

despotizminin temeli olduğu vurgulanmış, Asya ülkelerindeki siyasi yapının ataerkil olduğunu, komünün en güçlü kişisi bir kabile 

reisi yada aile reisi olarak despotik bir yönetim tarzı geliştirdiğini belirtmiştir. Marx ayrıca komündeki güç sahibinin meşruiyetinin 

sağlanması ve devamı için insanlar üzerinde güç sahibinin tanrısal bir niteliğe büründürüldüğünü söylemiştir. 

James Mill ve John Stuart Mill, Doğu ülkeleri ile ilgili açıklamaları genellikle Hindistan üzerinden olmuştur. Baba oğul her ikisinin 

Doğu Hindistan Şirketinde uzun yıllar çalışması Hindistan başta olmak üzere Asya ülkeleri üzerinde kaantlerini oluşturmuştur. 

James Mill, Hint toplumunda kralın yetkilerinin önemine vurgu yaparken, kralın bu yetkileri kullanırken din adamlarnın denetimi 

altında olduğunu, onların düşünceleri, yorumları üzerinden kararlar aldığını, çoğu zamanda kralın en yüksek derecede din adamı 

olarak da görev yaptığını belirtmiştir. James Mill, Doğu ülkelerinde demokrasinin olmadığını, despot yönetimin olduğunu, despot 

yöneticilerin en çok çekindiği hususların başında din adamları, gelenekler ve halk isyanlarının geldiğini belirtmiştir. Bu sebeple 

despot yöneticilerin halka olan davranışlarındaki göreceli iyiliklerin tamamen kendi pozisyonlarını korumak amacıyla olduğunu 

açıklamıştır. 

John Stuart Mill ise Asya ülkelerindeki durgunluğa vurgu yaparken bunu ekonomik terimlerle açıklamaya çalışmıştır. Marx gibi 

mülkiyet üzerinden gitmemiş, daha çok, vergilendirme ve kiralama üzerinden toprak mülkiyetini ve yönetim şekillerini 

açıklamıştır. 

John Stuart Mill aynı zamanda güvenlik sorununu da değinmiş, güvenlik sorununun gelişimi olumsuz yönde etkilediğini 

vurgulamıştır. Devletin güvenliğin sağlanmasındaki rolü üzerinden gelişimi anlatmaya çalışmıştır. Devletin kişileri ve toplumu 

kendisinden koruması üzerinde durulmuş, devletin kişilerin ürettiklerine zorla el koymasının üretimi engellediğini dolayısıyla 

üretim fazlasının oluşmadığını ve yatırımların yapılmadığını belirtmiştir. 

John Stuart Mill bu durağanlığın ve az gelişmişliğin giderilmesi için İngiltere’ye büyük görev düştüğünü, bunu yaparken de 

eğitime önem verilmesi gerektiğini belirtirken, önceleri eğitimin ana dillerde yapılmasına karşı iken sonraları ana dillerde ve yerel 

dillerde eğitimin yapılmasının önemine vurgu yapmıştır. 

Sonuç olarak liberal ve sosyalist düşüncenin önemli isimlerinin açıklamaları ve eserlerinde Doğu ülkeleriyle ilgili yönetsel, siyasal 

ve ekonomik anlamda olumlu cümleleri duymak ve görmek imkansızdır. Her biri kendi ideolojilerinin değerleri ve terminojisi 

üzerinden açıklama yaparken her ikisi de sonuç olarak Doğu ülkelerinde özel mülkiyetin olmadığını, özel mülkiyetin olmayışının 

aynı zamanda iktisadi gelişmeyi sağlayamadığını, siyasi açıdan da demokratik değerlere ulaşılmadığını, din adamlarının toplumsal 

ve yönetsel yapının oluşmasındaki önemini vurgulamışlardır. Her iki ideolojinin tesmilcilerinin eserlerinde oryantalizmin 

yönetsel, siyasi ve iktisadi yaklaşımlarının dışında kültürel, edebi, sanatsal alanda yorumlarına rastlanılmamıştır. 
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ANADOLU KONUT MİMARİSİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ, KULA- MANİSA GELENEKSEL 
KONUTLARINDA BOZULMALAR   

Doç. Dr. Özlem ATALAN 

 

ÖZ 

Anadolu konut mirası, yerleşme tarihi içinde Çatalhöyük’ten başlayıp 20. yüzyıl başlarına kadar kendi gelişmesini sürdürmüştür. 

Büyük ebatlı, geleneksel Kula evleri açık-kapalı sofalı tasarımları ve yöreye özgü taş mimarisi ile dikkat çekmektedir. Kula 

evlerinin cepheleri, Osmanlı kentlerine özgü organik sokak örgüsü ile şekillenir. Cumbalı, çıkmalı geniş cepheler ile sokaklara 

doğru yönlenir. 

Kula geleneksel konutları, 17. yüzyıl başından itibaren, 20. yüzyıl başına kadar tarihi kent dokusu içinde inşa edilmiştir. Ancak, 

günümüze genellikle, 18. yüzyılın sonlarından 20. başlarına kadarki sürece ait, konut mimarisi ulaşabilmiştir. Bu yapıların pek 

çoğunda, zamanın verdiği tahribatlar gözlenmektedir. Yapılan bu çalışma; Kula geleneksel konutlarının, strüktürel ve estetik 

yönden bozulmalarının analizini içermektedir.  

Anahtar Kelimeler:Geleneksel Konut Mimarisi, Kula Evleri, Anadolu Konut Mimarisi, Restorasyon Hataları 

Jel Kodları: O18, R21. 

 

SUSTAINABILITY OF ANATOLIAN HOUSING ARCHITECTURE, DESTRUCTIONS OF IN KULA-

MANISA TRADITIONAL HOUSES 

ABSTRACT  

The Anatolian housing heritage has continued its development in the history of settlement from Çatalhöyük to the beginning 

of the 20th century. The large, traditional Kula houses attract attention with their open-closed sofa designs and local stone 

architecture. The facades of the Kula houses are shaped by organic street texture in typical of Ottoman cities. It is directed 

towards the streets with oriel and bay windows. 

Kula traditional houses were built in the historical urban texture from the beginning of the 17th century to the beginning of the 

20th century. However, Kula houses, usually from the late 18th century to the early 20th century, have survived to the present 

day. In many of these structures, the damage caused by aging is observed. This study; includes structural and aesthetic 

destruction of the Kula traditional houses.  

Key Words: Traditional Housing Structure, Kula Houses, Anatolian Housing Architecture, Restoration Errors. 

 

1. Giriş 

Geleneksel yaşam biçimlerinin, yapı tarzlarının, sanatsal duyarlılıkların ipuçlarını veren tarihi çevreler, hızlı tüketim ve teknolojik 

gelişimin hızına ayak uyduramamakta, zaman geçtikçe yok olmaktadır. Bununla birlikte, sosyal hayattaki değişmeler, kentsel 

yapıların işlevlerinde farklılaşmalara ve mekânsal yapıda değişmelere neden olmaktadır. Tarihi çevreler, kentin fiziksel ve sosyal 

yapısı içinde birer düğüm noktası konumundadırlar. Bu sebeple, tarihi çevrelerin sosyal hayattaki değişimlerden etkilenerek yok 

olması engellenmelidir.  

Her kentin geleneksel konut mirası, o kentin kültürünü simgelemektedir. Geleneksel konut mimarisi, Anadolu kentlerinin 

kimliklerini oluşturan önemli bir ölçütlerden birisidir. Geleneksel yaşam kentin sosyal yapısını ve ilişkilerini, bağlantıları ile 

birlikte anlatır. Günümüzde, küresel düzenin etkileriyle inşa edilen yapılar, kentlerin ve kasabaların kimliklerini ve geleneksel 

değerlerini ortadan kaldırmaktadır.  

Özellikle, Anadolu kentleri içinde özgün değerler taşıyan geleneksel mimari, taşıdığı tarihsel özelliklerini sürdürmesi 

gerekmektedir. Çünkü hem kırsal, hem de kentsel yerleşimlerde, geleneksel mimari,  insanların doğayla kurdukları uyumlu 

ilişkiler sonucu oluşmuş, pek çok sürdürülebilir tasarım kriterini üzerinde taşımaktadır. Ahunbay (2004)’da belirttiği gibi tarihi 

çevreler kendi içinde homojen bir yapı göstermektedir. Geleneksel yapıların oran ve boyutları bütüne uygun olmakla birlikte, 

ayrıntılarında zengin çeşitlilik göstermektedir. Bununla birlikte, tarihi çevreler kültürel, ekonomik ve estetik değerleri ile 

bulundukları mekânları nitelendirirler. Bu niteleme de kent kimliğini belirginleştirir. 

Geleneksel konutlar ve kırsal mimari ile ilgili önemli çalışmaları olan Rapoport; bu yapıları yorumlarken hangi kültürden olursa 

olsun çeşitliklerin bir araya gelmesi ve farklı çizgilerin bir araya gelmesi ile oluştuğunu belirtir. Özellikle, geleneksel konutların 

ve kırsal mimarinin yapı elemanlarının evrimsel olarak oluşmuş, birer elemanları olduğunun altını çizer. 

Kula geleneksel konutları, 17. yüzyıl başından itibaren, 20. yüzyıl başına kadar, tarihi kentsel sit alanı içinde inşa edilmiştir. Ancak, 

günümüze genellikle, 18. yüzyılın sonlarından, 20. başlarına kadar ki sürece ait geleneksel konutlar ulaşabilmiştir. Bu yapıların 
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pek çoğunda, zamanın verdiği tahribatlar gözlenmektedir. Yapılan bu çalışma; Kula geleneksel konutlarının, strüktürel ve estetik 

açıdan bozulmalarının tespitini içermektedir.  

Yapılarda  meydana gelen; 

• vaziyet planı ve plan ölçeğindeki bozulmalar, 

• cephe düzenlerindeki bozulmalar, 

• yapı elemanlarındaki bozulmalar, 

• yapım malzemesindeki bozulmalar, 

• strüktürel elemanlardaki bozulmalar incelenmiştir. 

 

2.  Kula Geleneksel Konut Mimarisi’nin Genel Karakteristik Özellikleri 

Ağırlıklı olarak, 18. yüzyıl açık sofalı plan tipinde tasarlanan konutların tasarımlarında, sürdürülebilirlik yapıların mimarisine 

yansımıştır. Geleneksel konutlarda, kapıdan avluya girilir. Daha sonra, avlu içinden yapıya geçilir. Kimi zaman ise tam tersi 

şekilde önce yapıya daha sonra yapıda avluya geçilir. Yapılar genellikle 2 yada 3 katlıdır. Bazıları, 2 odalı bazıları ise 4-5 odalı 

olacak şekilde büyük bir yapı olarak inşa edilmişlerdir. Alt katları taş olan geleneksel yapıların zemin katında yapım malzemesi 

olarak, yöreden elde edilen taşlar kullanılmıştır. Yer yer tuğla yada ahşap, bu katlarda kullanılır. Üst katlar ise ahşap karkas 

sistemde inşa edilmiştir. Ahşap malzeme üst katlarda ve süslemelerde yoğun olarak görülür. Ahşap karkas arası, dolgu malzemesi 

ise taştır. Ahşap karkas sistemde inşa edilen cephelerin üstü bağdadi çıta ve sıvalarla örtülmüştür.  

 

Resim. 1.Beyoğlu Konutu plan rölövesi, Resim. 2. Beyoğlu Konutu (Tosun, 1969) 

 

Resim. 3. Beyoğlu Konutu (Tosun, 1969) 

Geleneksel Kula  evlerinin odaları çok özenli bir şekilde inşa edilmiştir. Kapısından ocağına, yüklüklerinden, tavanına kadar çok 

özel ahşap işçilik ve kalemişi süslemeler görülür. Dolaplar içinde yer alan, gusulhaneler, genellikle yıkanma işlemi için kullanılan 

odalarda yer alan mekanlardır. Küçük Göldeliler ve Bekirbeyler gibi bazı evlerde hamam yapısı da yer almaktadır. Bozerler ve 

Beyoğlu konutlarında açık sofalı plan şemasının yanı sıra, ara kat  düzenlemesi de görülür. Genellikle, ara katların yüksekliği az, 

tavan ve duvarları süslemesizdir. Kula’da kışları hava soğuk olduğu ve bu ara katta sıcaklığın korunmasının daha kolay olması 

sebebiyle, ara katlar kışın yaşama mekânı olarak tercih edilmiştir. 
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En üst katlar, genel olarak geleneksel yaşamın devam ettiği, sofa ve odaların yer aldığı kattır. Sofa altında, üst kat sofayı taşıyan 

ahşap dikmeler bulunur. Bozerler konutunda görülebileceği gibi, Kula’da yer alan bazı geleneksel yapılarda, sofanın bir ucunda 

köşk yer alır.  

Odalar, geleneksel Türk evi odasının birçok ortak özelliğini yansıtır. Seki üstü ve seki altı olmak üzere, iki mekâna ayrılmıştır. 

Bu bölünme, bazen kod farkıyla, bazen de ahşap parmaklık veya kemerlerle şekillenir. Odaların alt kotundaki pabuçluk 

bölümüne ahşap kapıyla girilir. Odalardan kimi zaman biri yada birkaçı baş oda olarak planlanmıştır.  Misafirler için yada ailenin 

reisi için hazırlanan bu odanın daha süslü olarak planlandığı görülmektedir. Oda içinde seki altında gusülhane-gözenekler-

yüklük-pabuçluk bölümü, seki üstünde sedirler, raflı dolaplar ve ocak bulunur. Yüklük duvarına dik olan duvarda ocak inşa 

edilmiştir. Ocak üstünde alçı veya ahşap davlumbaz yer alır. Ocağın üstünde kalemişi süslemeler yer alabilir. Odalar, sofaya ve 

sokağa açılan pencerelerle aydınlatılır. Odaya girişte, kemerli ahşap oymalı kapılar yer alabilir. Sofaya açılan pencereler genellikle 

üçerli düzendedir.  

Açık sofalı evlerin yönü, iç yaşama yani avluya dönüktür. Kula evlerinde avlular kayrak  taşı kaplanmış olarak görülür. Önde yer 

alan avluda ya da arkada yer alan avluda, mutfak ve tuvalet avlunun bir köşesinde yer alır. Genel olarak, yapıların altında depolar 

ve ahır yer alır.  

 

Resim. 4. Beyazoğlu evi üst kat planı (Tosun, 1969) , Resim. 5. Beyazoğlu evi, (2019) 

Beyazoğlu evi üst katında orta alt katında iç sofalı plan tipindedir. Yapının giriş cephesinde, nadir özellikte, barok karakterli 

bitkisel desende kalemişi süslemeler vardır. Kemerin tepe noktasında, 1860 yılı tarihi belirtilmiştir.  Bu tarihin, yapının yapım yılı 

olma ihtimali yüksektir. Kemerin ortasındaki madalyonun içine çift başlı stilize kartal çizilmiştir. Çıkmanın altında, barok 

karakterli perde motifi görülmektedir.  

 

Resim. 6. Beyazoğlu evi süsleme detayı, (2019) 

İç ve iç batı Anadolu’da sıklıkla görülen, bağdadi hımış sistemi, Kula geleneksel konutlarında da tercih edilmiştir. Bunun yanında, 

kentsel sit alanı içerisinde, sıkça kâgir yığma yapılar da yer bulmuştur. Ahşap - karkas konutlar ile kâgir yığma yapılarda görülen 

pencere tipleri arasında farklılıklar yoktur. Geleneksel olarak, pencere ölçülerinde genişliğin yüksekliğe oranı ½ olarak 

görülmektedir. 
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Resim. 7-Resim. 8.  Kula Geleneksel taş konutları  (2019) 

Dış cepheye bakan pencereler, 2 veya 3’lü düzende olduğu görülür.  Ayrıca pencerelerde parmaklıklar ve ahşap kepenkler 

bulunur. Geleneksel konut mimarisinde, farklı işlevleri olan pencereler, evlere göre farklılık göstermemektedir. Boyut ve biçim 

açısından birbiriyle benzerdir. Geleneksel konutta yoğun olarak görülen, ahşap pencereler, 18. yüzyıl ortalarından sonra cam 

kullanımının yaygınlaşması görülmeye başlanmıştır. 18. yüzyıl öncesinde ise, alçı pencereler, “kafa yada tepe penceresi” ya da 

“rezven” adıyla anılan pencereler de görülmüştür.  

Kula geleneksel konutlarında, sokağa ve sofaya bakan pencerelerin ışıktan, güneşten faydalanmak amacıyla yapılarda bolca 

yapıldığı görülür. Özellikle, dış cephe pencereleri, tozdan, güneş, yağmur, kar, rüzgâr vb. etmenlerden korunmak için, kepenklerle 

kapatılmak üzere düzenlenmiştir. 

3. Kula Geleneksel Konutlarında Görülen Bozulmaların Sınıflandırılması 

 

Kula geleneksel konutlarındaki bozulmalar, “vaziyet planı ve plan ölçeğinde meydana gelen bozulmalar”, “cephe düzenlerinde meydana gelen 

bozulmalar”, “yapı elemanlarında meydana gelen bozulmalar”, “yapım malzemesinde meydana gelen bozulmalar”, “strüktürel bozulmalar” olarak 

5 ana kategoride sınıflandırılabilir. 

a. Vaziyet Planı ve Plan Ölçeğinde Meydana Gelen Bozulmalar 

• Avlunun plan düzeninde bozulmalar, 

• Sofa ve odaların ilişkilerinde bozulmalar, 

• İşlev değişiklileri ve yanlış kullanımlar, 

• Mekân kayıpları ve yıkılmalar, 

• Hatalı onarımlar ve hatalı çağdaş ekler, 

• Yanlış restorasyonlar, 

 

Resim 9- Resim 10. Kula geleneksel konutlarında, avlu cephesinde bozulmalar ve eklentiler (2019) 

 

Resim 11-Resim. 12. Kula tarihi sit alanı içerisinde, yeni restore edilen bir konutun dış cephesi ve avlu cephesi (2019) 

b. Cephe Düzenlerinde Meydana Gelen Bozulmalar 
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• Kapı ve pencere elemanlarının oranlarında bozulmalar, 

• Kapı ve pencere elemanlarının kayıpları, 

• Cephe boyunca kayıplar, beden duvarı kayıpları, 

• Cephede malzeme kayıpları ve bozulmaları, 

• Hatalı onarımlar ve hatalı çağdaş ekler 

• Yanlış restorasyonlar, 

 

Resim 13. Kula geleneksel konutlarında, dış cephede bozulmalar (2019) 

 

Resim 14. Kula geleneksel konutlarında, dış cephedeki stüktürel bozulmalar ve malzeme kayıpları (2019) 

 

Resim 15- Resim 16. Kula geleneksel konutlarında, dış cephede ve yapı elemanlarında bozulmalar (2019) 
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Resim 17- Resim 18. Kula geleneksel konutlarında, dış cephede ve yapı elemanlarında bozulmalar (2019) 

c. Yapı elemanlarında meydana gelen bozulmalar 

• Döşemelerde meydana gelen bozulmalar, 

• Tavan ve tavan süslemelerinde meydana gelen bozulmalar, 

• Merdivenler, korkuluklar, küpeştelerde meydana gelen bozulmalar, 

• Çatılar ve çatı elamanlarında meydana gelen bozulmalar, 

• Kapılar ve elemanlarında meydana gelen bozulmalar, 

• Pencereler, kepenkler ve elemanlarında meydana gelen bozulmalar, 

d. Yapım Malzemesinde meydana gelen bozulmalar 

• Taş malzemede bozulmalar, 

• Ahşap malzemede bozulmalar, 

• Kerpiç malzemede bozulmalar, 

• Tuğla malzemede bozulmalar, 

e. Strüktürel Bozulmalar 

• Çatı kaybı yâda tahribi, 

• Döşeme kaybı yâda tahribi, 

• Ahşap strüktürel elemanlarda bozulma ve kayıplar, 

• Strüktürel elemanları koruyan, yan elemanlarda bozulmalar  ve kayıplar, 

• Dolgu elemanı olarak, taş, tuğla ve kerpicin kaybı ve bozulması, 

• Yığma yapılarda, taş ve tuğla malzemenin kaybı, 

• Cephede kerpiç sıva kaybı ve tahribi. 

 

Resim 19- Resim 20. Kula geleneksel konutlarında, dış cephede ve yapı elemanlarında bozulmalar (2019) 
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Resim 21-Resim 22. Kula geleneksel konutlarında, üst katın tamamen kaybı ve cephe boyunca yıkılması (2019) 

 

Resim 23-Resim 24. Kula geleneksel konutlarında, dış cephede ve yapı elemanlarında bozulmalar (2019) 

 

Resim 25-Resim 26. Kula geleneksel konutlarında, dış ve avlu cephesinde bozulmalar, (2019) 

 

Resim 27-Resim 28. Kula geleneksel konutlarında iç mekanda ve  iç cephelerde bozulmalar, (2019) 
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Resim 29-Resim 30. Kula geleneksel konutlarında, iç mekanda bozulmalar, (2019) 

 

Resim 31- Resim 32. Kula geleneksel konutlarında, iç mekanda bozulmalar, (2019) 

 

Resim 33- Resim 34. Kula geleneksel konutlarında, iç mekanda bozulmalar, (2019) 

 

Resim 35- Resim 36. Kula geleneksel konutlarında, iç mekanda bozulmalar, (2019) 

3. Değerlendirme ve Sonuç 

Ülkemizde hızlı nüfus artışı ve bunun doğal sonucu olarak yoğun yapılaşma kırsal ve kentsel yerleşmelerin özelliklerini 

kaybettirmektedir. Oysa bu kaybedilen karakteristik özellikler, yüzyıllarca oluşmuş insanlara ait kamusal belleği ve kentlerimizin 

kimliğini oluşturmaktadır. İlerleyen yüzyıllar süresince, Kula evlerinde gerçekleşen bozulmalar ve bu süreçte yapıların terk 

edilmesi, Kula tarihi sit alanı içinde büyük kayıplara neden olmuş ve olmaktadır.  
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Büyük Göldeliler ve Küçük Göldeliler gibi pek çok yapı bu süreçte yıkılmış yada enkaz haldedir. Özellikle çatısı kaybedilen tarihi 

yapılarda, yıkım ve yok oluş süreci hızlanmıştır. Yapılar içinde ve dışında mimari karakteristik özelliklerini ve detaylarını 

kaybetmektedir. Süslemeleri ve kalemişi detayları bu süreçte yok olmaktadır. 

Kula evlerinde kaybedilen karakteristik özellikler, öncelikle mimari boyutlarda bozulmalara neden olmakla birlikte, aynı zamanda 

yerleşimi kimliksizleştirme tehdidini de ortaya koymaktadır. Kula kimliğini vurgulayan geleneksel dokunun ve konut mimarisinin 

korunması, sağlıklaştırması ve çağdaş fonksiyonlar kazandırılarak yaşatılabilmesi, yerleşimin sürdürülebilirliği açısından önem 

taşımaktadır. 

Kula evlerinde yapılan restorasyon hataları gözlemlendiğinde, yapılara en büyük zararı çimento harçla sıvanan yüzeyler olduğu 

gözlemlenebilir. Özgün halinde, kıtıklı sıva olarak sıvanmış yapıların, çimento harçlı sıva ile sıvanması yapıların özgünlüğüne ve 

mimari karakteristiğine zarar vermektedir. Yapıda malzeme kaybına yol açmaktadır. 

Zaman içinde kapatılan veya oranları değiştirilen kapılar, pencereler, tepe pencereleri ise, yapının cephe bütünlüğünü ve 

oranlarını bozmaktadır. Geçen zaman süresince yapılan, plastik veya alüminyum pencere ve kapı doğramaları, yapının özgün 

hali ile uyum gösterecek malzemeler değildirler. Bununla birlikte, sit alanı içerisinde sadece ön cephesi restore edilmiş, ancak, iç 

ve arka cepheleri restore edilmemiş yapılar bulunmaktadır. Yapılar kimi zaman tek bir kat, kimi zaman ise tüm yapı olarak terk 

edilmiş yada yıkılmaya bırakılmıştır. Bazı yapıların, avlu bölümünde yeni bir yapı inşa edilmiş, avlu şeması değiştirilmiştir. 

Sürdürülebilir korumanın tam olarak anlaşılması kentlerimiz ve kırsal bölgelerimiz için çok önem taşımaktadır. Bu 

bölgelerimizde yer alan tarihsel çevrenin sürdürülebilir korunabilmesi öncelikle tarihsel çevrede yer alan yapıların mimari 

kimliklerinin korunması ile sağlanabilir. Genellikle dar gelirli ailelerin ve yaşlıların oturduğu, Kula tarihi kent alanı, ihtiyacı 

olduğu, sürekli bakım ve onarımı sağlayamamaktadır. Bu tarihi evlerin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için, 

uygun işlevlerle sürekli bakımda tutularak kullanılması gerekmektedir. Tarihi sit alanı içerisinde, bazı yapılar restore edilerek, 

kafe, restoran yada otel gibi işlevlerle kullanılmaktadır. Bu yönde işlevlendirilen yapılar yöre halkına gelir sağlamaktadır. Aynı 

zamanda tarihi yapıların sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.  Bu bağlamda, tarihi kent alanı içerisindeki, tarihi yapıların restorasyon 

ilke ve tüzüklerine uygun restorasyon ve onarımlarla korunarak, yöre yaşantısını sürdürecek şekilde işlevlendirilmesi 

önerilmektedir. 
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TELEKOM SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ HİZMETLERİ İŞ YÜKÜNÜN CHATBOT İLE 
AZALTILMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan KIVRAK1 - Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Zahid Gürbüz2  

 

Özet 

Müşteri temsilcilerinin gün içerisinde yanıtladığı birçok çağrıyı, hizmet verdiği sektöre göre temel olarak benzer senaryolara 

ayırmak mümkündür. Yapay zekanın artık her alanda kullanılmaya başladığı günümüzde özellikle müşteri hizmetlerinin iş 

yükünü azaltmak için sanal asistan (chatbot) uygulamaları kullanılmaktadır.  Bu kapsamda en sık karşılaşılan senaryolar ve çözüm 

yolları sanal asistan eğitilerek ve kurgulanarak müşteri danışmanlarının iş yükü önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu çalışmada, 

telekomünikasyon sektöründe bir firmanın veri işleme izni alınmış anonimleştirilmiş bilgileri içeren 40.000 adet mesaj kaydı 

incelenmiştir. Burada ortaya çıkan senaryolar 45 adet gruba ayrılmıştır. Bu gruplardan en çok karşılaşılan 8 tanesi sanal asistanlara 

öğretilerek akış kurgulanmıştır. Bu sayede müşteri temsilcisine yönlendirilen çağrı sayısı sanal asistan yardımıyla azaldığı 

görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler : Sanal asistan, chatbot, yapay zekâ, telekomünikasyon,  

Jel Kodları  : L96, M15, O32. 

 

Abstract 

It is possible to divide many calls received by customer representatives during the day into basically similar scenarios according 

to the sector they serve.Nowadays, artificial intelligence is being used in every field and virtual assistant (chatbot) applications 

are used especially to reduce the workload of customer service. In this context, virtual assistant is trained and edited with the 

most common scenarios and solutions, in order to reduce workload of customer consultants.In this study, 40.000 message 

records containing anonymized information were obtained from a company in the telecommunication sector. The scenarios 

that emerged here are divided into 45 groups. 8 of these groups were taught to virtual assistants and the flow was designed.In 

this way, it was established that the number of calls redirected to the customer representative decreased with the help of virtual 

assistant. 

Keywords: Virtual assistant, chatbot, artificial intelligence, telecommunication, 

Jel Codes: L96, M15, O32. 

 

1. Giriş  

Dijital dönüşüm ile birlikte insan gücüyle yapılan işler artık dijital olarak yapılmaya başlamıştır. Web ve rest servis kullanımın 

artmasıyla kolaylaşan entegrasyonlar, işlerin bilgisayarlar vasıtasıyla otomatikleşmesini sağlamıştır. Özellikle insan iş gücü 

gerektiren müşteri hizmetleri desteğine ihtiyaç duyulan işlemlerin çözümü için (fatura sorgulama, şifre güncelleme vb.) geliştirilen 

uygulamalar (çevrimiçi müşteri hizmetleri uygulamaları, mobil müşteri hizmetleri uygulaması) sayesinde herhangi bir desteğe 

ihtiyaç duyulmadan ve teknik bilgiye sahip olmadan işlem yapılabilmektedir. Bu çevrimiçi sistemlerde müşteriler yapacakları 

işlemleri listeden seçerek ya da telefonda tuşlama yaparak problemlerine çözüm bulmaktaydı. Fakat bu sistemin kullanımı 

müşteriler için bazen karışık olmakla birlikte uzun zaman alabilmekte idi. Özellikle günümüzde sosyal medyanın ve çevrim içi 

yazışma iletişimin yaygınlaşması ile birlikte firmalar müşteri ile iletişimlerini bu kanallara taşıdılar. Bunda müşterilerin sorunlarını 

istediği zamanda istediği yerde ve listeden seçerek değil yazışarak çözme isteğinin artması önemli bir rol oynamıştır. Sorunlarını 

yazmak müşterilerin daha özgür bir şekilde düşünerek ifade etme özgürlüğü sağlamaktadır (De’ Silva, 2017). Bu çalışmanın 

motivasyon kaynağı, Türkiye’de faaliyet gösteren bir telekomünikasyon firmasının müşteri hizmetleri üzerindeki iş yükünün 

azaltılması için sanal asistan kullanmaya karar vermesidir. Bu çalışmanın amacı sanal asistanın müşteri hizmetleri iş yükünün 

azaltılıp azaltılamayacağını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda makalenin bir sonraki bölümünde kavramsal çerçeveye yer 

verilecektir. Üçüncü bölümde ise gerçek müşteride uygulanan uygulamanın veri yapısı ve ampirik bulgular paylaşılacaktır. Son 

bölümde ise araştırma bulguları, tartışmalar ve ileriki çalışmalar yön verebilecek öneriler bulunulacaktır.    

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Sanal Asistan (Chatbot) 

 
Bu çalışma; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) tarafından PROJE NO:BAP-19-
1009-107 No’lu Protokol ile desteklenmiştir. 
1 Bandırma Üniversitesi- Bandırma Meslek Yüksek Okulu, okivrak@bandirma.edu.tr (Yazışma yapılacak yazar)  
2 Doğuş Üniversitesi, 444 79 97, zgurbuz@dogus.edu.tr 
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Sanal asistan (Chatbot) insan konuşmalarını taklit eden ve kelime olarak konuşan robot kelimelerinin kısaltılmasından ortaya 

çıkan yapay zeka destekli ya da kural tabanlı çalışan uygulamalardır. Mauldin (1994)’ün tanımına göre düşünebilme kabiliyetine 

sahip Turing testlerini geçebilecek bir sistemdir. Literatürde ise ilk defa 1966 yılında geliştirilen Eliza isimli chatbottan  

bahsedilmiştir (Weizenbaum, 1966). 2020 yılından sonra ise Gartner’a göre var olan firmalar müşteri hizmetleri işlemlerini %25 

oranında sanal asistanlar vasıtasıyla yapacaktır (Gartner,2018) 

Sağlık sektöründe kullanılan ve özellikle gençlerin sanal asistanlar vasıtasıyla uyuşturucu, cinsellik ve alkol bağımlılığı g ibi 

sorunların çözümünde kullandığı sanal asistanların arama motoru ya da bilgi hatlarından daha faydalı olduğu kanıtlanmıştır 

(Crutzen vd.,2011). Eğitim sektöründe ise öğrencilerin yabancı dil için pratik yapmasında ve öğrenmesinde olumlu etkisi olduğu 

bulunmuştur (Fryer ve Carpenter,2006). 

2.2. Yapay Zeka 

Günümüzde kullanımı gittikçe artan yapay zeka, bilgi teknolojisinden faydalanmaktadır. Yapay zekaya dayanan teknolojiler, 

problemleri çözme ve öğrenme yeteneği de dahil olmak üzere insan zihnine atfettiğimiz bilişsel işlevleri taklit edebilmektedir 

(Jarek ve Mazurek, 2019). Chatbot uygulamaları yapay zekaya dayanan teknolojilerden bir tanesidir.  

Müşteri hizmetleri işlemlerinde birçok rutin işin bulunması sebebi ile yapay zeka sayesinde bu işlemlerin chatbot uygulamasına 

öğretilmesi ve chatbot uygulamasının işi devralması kolaylaşmıştır. Fakat bunun büyük bir girişim olmasına karşın, insan gücü 

istihdamını tehdit etmektedir (Huang ve Rust, 2018).  

Bu çalışma kapsamında chatbot eğitimi için bilgi bankası oluşturulmuştur. Bu bilgiler belirli kategorilere ayrılmıştır. Chatbot 

uygulamasında yapay zeka teknolojisi kullanılarak akışlar tasarlanmış ve tasarlanan akışa göre chatbotun cevap vermesi 

sağlanmıştır. Yapay zekanın anlamlandıramadığı sorular için de chatbot konuşmayı müşteri temsilcisine yönlendirmiştir.  

3. Veri Yapısı  

Bu çalışmada, telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın veri işleme izni alınmış ve anonimleştirilmiş bilgileri 

mesaj kayıtları incelenmiştir. Incelenen mesaj kayıtları senaryolara bölünmüştür. Bunlardan en sık karşılaşına senaryolar chatbot 

uygulamasında tasarlanmıştır. Geri kalan senaryoların direkt olarak müşteri temsilcisinin cevap vermesi sağlanmıştır. Bu 

senaryoların tamamının chatbot tarafından ele alınması için gerekli tasarım süreci maliyetli bir iş olduğu için ilk aşamada böyle 

bir yönteme gidilmiştir. 

4. Sonuç 

Tasarlanan chatbot uygulaması WhatsApp kanalı üzerinden telekomünikasyonda faaliyet gösteren firma için devreye alınmıştır. 

Yaklaşık olarak 6 aylık bir inceleme yapılmıştır. Bu 6 ayın sonunda chatbotun performansı ay bazında artış göstermiştir. Chatbot 

un devredilen süreçlerin %15 olması bekleniyordu. Bu hedefe ulaşılmıştır. Bu sonuçlar ışığında yapılan chatbot uygulamasının 

başarılı olduğu söylenebilir.  

Tüm süreçlerin chatbot tarafından ele alınması sağlanarak müşteri temsilcisi iş yükünün toplamda ne kadar azaltıldığı 

gözlemlenebilir. Farklı sektörlerdeki süreçler incelenerek aynı modelin performansı izlenebilir. Ayrıca daha fazla çağrının chatbot 

tarafından alınabilmesi ve başarıyla tamamlanabilmesi için farklı algoritmalar ile yapay zeka eğitilerek performans kıyaslaması 

yapılabilir.  
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HANEFÎ FAKÎHİ HASÎRÎ VE EL-HÂVÎ Fİ’L-FETÂVA ADLI ESERİNİN SON KISMININ 
MUHTEVASI: TANITIM VE DEĞERLENDİRME 

Dr. Ömer SADIKER1 

 

Özet 
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İbrahim b. Enûş el-Hasîrî el-Buhâri el-Hanefî’dir. Eserlerden elde edildiği kadarıyla Irak, Horasan ve Hicaz’a ilim tahsili 

maksadıyla seyahatler yapan Hasîrî hicri 500 tarihinde Buhara’da vefat etmiştir. Kaynaklarda şu an için ulaşılabildiği kadarıyla 

kendisine büyük oranda füru-i fıkha dair meseleleri ihtiva eden Hanefî mezhebinde muteber el-Hâvî fi’l-Fetâvâ adlı nispet 

edilmektedir. Çalışmamızda bu eserin sonuna ilave edilen kısımların muhtevası belirtilip değerlendirilecektir. Zira bu kısımda 

bidat mezheplere ilaveten selef akidesini ifade eden siyasi alanda da karşılık bulmuş Ebû Bekr el-Iyâzî’nin on maddelik Ehl-i 

Sünnet beyannamesi yer almaktadır. Bu beyanname bazı çalışmaların ana konusu olmuştur. Ehl-i Sünnet’in karşısında bidat 

olarak ifade edilen mezhepler Maveraünnehir’de o dönemin mücadele edilen grupları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden 

çalışmamızda eserde belirtilen bidat fırkalar ve onların bidate neden olan görüşlerine ilaveten bu mücadeleyi gerektiren dini ve 

sosyokültürel saikler üzerinde durulacaktır. Yine eserde önemli anekdotlar olarak değerlendirilebilecek Hanefî mezhebinin 

kurucuları Ebû Hanîfe, Muhammed eş-Şeybânî ve Ebû Yusuf’un yaşamından örneklere yer verilmiştir. Böylece sadece yazma 

halinde bulunan eserin içeriği ilgililere takdim olunacaktır. 

 

THE CONTENT OF THE LAST PART OF HANEFÎ FAKÎHI HASIRI AND AL-HAWI FI’L-FETAVA: 

INTRODUCTION AND EVALUATION 

Abstract 

There is no information about his life in the sources and the exact name of the Faqih who is known by Hasîrî is Abu Bakr 

Muhammad b. Abraham b. Enoush al-Hasir al-Bukhari al-Hanafi. According to the information obtained, Hasîrî traveled to 

Iraq, Khorasan and Hijaz for education of science and he died in Bukhara in 500 hijri. As far as the sources can be reached for 

the time being, it is compared with the name of al-Hawi fi’l-Fetâva in the Hanafi section which contains the issues of füru-i 

fiqh. In our study, the content of the parts added to the end of this work will be indicated and evaluated. This section contains 

bidat sects with the ten-article Ahl al-Sunnah declaration of Abu Bakr al-Iyazi which expresses the doctrin of Salaf and also 

corresponds in the political field. As a matter of fact, this declaration has been the main subject of some studies. Sections which 

are expressed as bidat against Ahl-i Sunnah emerge as the struggling groups of that period in Maveraünnehir. Therefore, the 

religious and sociocultural factors that require this struggle will be emphasized in addition to the bidat sects and their opinions 

in our study. Examples of the life of Abu Hanifa, Muhammad al-Shaybani and Abu Yusuf who are the founders of the Hanafi 

section, can be considered as important anecdotes in this book. Thus, the content of this work, which is only in manuscripts, 

will be presented to the scientific world. 

Anahtar Kelimeler : Mezhepler, el-Hâvî fi’l-Fetâvâ, Hasîrî. 

Jel Kodları  : Y3, Z0. 

 

1. Giriş  

Yazım tarihi ilk numunelerinden son dijital örneklerine kadar birçok aşamadan geçmiştir. Özellikle yazım kaynaklarınnı kısıtlı 

olduğu dönemlerde yazarlar sahip oldukları kaynağı özenle ve tasaruflu kullanmışlardır. Bu yüzden farklı alanlardaki konular 

aynı kaynak içerisinde bir arada zikredilerek geçmişin birikiminin geleceğe aktarımı misyonu yerine getirilmiştir. Tanımını 

yapacağımız çalışmada2 benzeri bir uygulamanın örneğini teşkil etmektedir. Zira farklı kütüphanelerde henüz yazma halinde olan 

bu eser büyük oranda füru-i fıkıh alanında iken eserin son kısmında İslâm inanç mezheplerini, Ehl-i Sünnet beyannamesi 

diyebileceğimiz bir bildiri ve Hanefî mezhebinin kurucu imamlarının menkıbelerini ihtiva etmektedir. 

2. Hasîrî ve el-Havî fi’l-Fetâvâ Adlı Eseri 

Hasîrî hakkında tabakât kaynaklarında geniş bir malumat bulunmamaktadır. Tam ismi Ebû Bekr Muhammed b. İbrahim b. Enûş 

el-Hasîrî el-Buhâri el-Hanefî’dir. O, Irak, Hicaz ve Horasan şehirlerine seyahat etmiştir. Şemsülemimme es-Serahsî’den dersler 

almıştır. Yetiştirdiği talebeler arasında kız kardeşinin oğlu Ebû Amr Osman b. Ali el-Bîkendî ile Ebû Nasr İbn Mâkûlâ yer 

almaktadır. Hasîrî hicri 500/1107 tarihinde Buhara’da vefat etmiştir (Kureşî, 1871: 8; Köse, 1997: 383).  

 
1 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 0553 643 8290, 01sadiker@gmail.com, Ömer Sadıker.  
2 Bu çalışmanın hazırlanmasında Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Adana İl Halk ve Köprülü kütüphanelerinden 
verilen dijital görsellerden istifade edilmiştir. 
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Yazar Hasîrî nisbesiyle maruftur. Hasîr Buhara’da bir mahalle adıdır. Muhtemelen anılan mahalle hasır dokumacılığıyla meşhur 

olmasından dolayı bu isimle anılmıştır. Nitekim Muhammed b. İbrahim el-Hasîrî’den yaklaşık olarak bir asır sonra aynı bölgede 

doğan Hanefî fakihi Mahmut b. Ahmed el-Hasîrî de aynı nisbeyi taşımaktadır. (Kallek, 1997:383). Zebîdî’nin belirttiğine göre 

yazar bu mahalleye nispetle anılmıştır (Zebîdî, 1965-2001: XI, 37).  

Hasîrî’nin şu ana kadar günümüze tek bir eserinin ulaştığı tespit edilmiştir. Bu da biyografi kitapları ve günümüz ansiklopedik 

çalışmalarında dile getirilen furû-i fıkha dair el-Havî fi’l-Fetâvâ adlı eseridir. Eser kaynaklarda yaygın ismine ilaveten el-Hâvî fi’l-

Fıkh ve el-Hâvî fi’l-Fürûʻ gibi isimlerle de anılmıştır. İsminden de anlaşılacağı üzere büyük oranda fıkhın fürûʻ meselelerini ihtiva 

etmektedir.  

Müellif, Ebû Ahmed Muhammed b. Velîd es-Semerkandî’nin el-Câmiʿu’l-aṣġar, Ebü’l-Abbas en-Nâtıfî’nin el-Vâḳıʿât ve el-Ecnâs 

adlı eserleri ile kendinden önce yazılmış çeşitli fetva mecmualarından nakillerde bulunmuştur. Bundan dolayı el-Ḥâvî, eserleri 

günümüze ulaşmayan bazı İslâm hukukçularının görüşlerini de yansıtması bakımından önemli bir kaynaktır (Köse, 1997: 384). 

Çalışmamız Köprülü yazma eser kütüphanesinde 34 Fa 549/1 nolu sicilde bulunda Kitabü’l-Hâvî fi’l-Fetâvâ üzerinde cereyan 

etmiştir. el-Hâvî füru-ı fıkhı içeren kitaplarda olduğu üzere namaz, oruç, zekat ve vakıflar kitabıyla başlamakta sulh, kısmet ve 

miras kitabıyla son bulmaktadır. Fıkha dair konuların ardından kitabın son kısmı başlığıyla yeni bir bölüm açılmaktadır. Burada 

da fıkhi konular değil, İslâm düşüncesi ile doğrudan ilişkili sekiz fasıl bulunmaktadır. Bu çalışmamızda bu son kısmın muhtevası 

üzerinde durulacaktır.  

3. el-Hâvî’nin Son Kısmının Muhtevası  

el-Hâvî’nin son kısmı ilgili eserin 274b-303a nolu varakları arasında bulunmaktadır. Bölüm sekiz fasıldan oluşmaktadır. Bunlar:  

1. Geçmiş salih alimlerin İslâm anlayışı ve güzel uygulamaları, yedi bidat fırka ve onlarla yaşamanın keyfiyeti hakkındadır. 

2- Fetva makamında olanların ihtiyatlı davranması hususundadır.  

3- Fıkıh ilminin değeri ve kaynağı hakkındadır. 

4- Ebû Hanîfe’nin menakıbı. 

5- Hanefî mezhebini terk edenlerin ayıplanması. 

6- Ebû Yusuf’un menakıbı. 

7- Muhammed b. Hasan’ın menakıbı 

8- Fakihlerin güzel uygulamaları hakkındadır.  

Bu sekiz fasıltan ilki Ehl-i Sünnet önderlerinin anlayışı ve bidat mezheplerle ilgilidir. Hasîrî, bu başlığa Ebûbekir el-Iyâzî’nin on 

maddelik beyannamesi ile başlamaktadır. Ebûbekir Iyâzî Ebû Mansur Mâtürîdî’nin hocası Ebû Nasr Ahmed b. Abbas el-

Iyazî’nin oğludur. Ölüm döşeğinde bazı kelam tartışmalarına ilişkin görüşlerini içeren on maddelik  bir metni Semerkant’ın 

çarşılarında ilan ettirmiştir. Bu görüşler bölgede varlığını sürdüren Mutezile’ye karşı Ehl-i Sünnet anlayışının beyannamesi niteliği 

taşımaktadır (Özen, 2003: 51). Beyannamenin ardından Kelam ilmini öğrenmeye yönelik iki tür yaklaşıma yer vermiştir. Buna 

göre ya münazara edecek şekilde bu ilim öğrenilmelidir ya da Ehl-i Sünnet’in benimsediği ve görüş birliğinde olduğu esaslar 

üzerine inanılmalıdır.  

Birinci fasılda Ehl-i Sünnet’in benimsemiş olduğu on esastan bahsetmiştir. Hasîrî ashabımız ifadesiyle dile getirdiği alimlerin bu 

on esas üzerine uyulması gereken ilave şartların da eklendiğini dile getirmektedir. Ardından kelama yönelik kader, iman ve bidat 

gibi tartışmaya açık bazı meselelerin açıklamalarına ve bidat mezheplerin hangileri olduğuna yer vermiştir. Bidat mezheplerin 

isimleri, benimsemiş oldukları fikirler ve onların bölgedeki etkileri üzerinde durmuştur. Birinci faslın ana temasını Ehl-i Sünnet 

ve bidat mezhepler oluşturmuştur. Hakkında detaylı bir çalışma olmayan konu araştırmacılarını beklemektedir.  

İkinci fasılda Ebû Hanîfe, Muhammed b. Hasan, Ebû Nasr ibn Ebî Sellam, Muhammed b. Seleme ve Ebû Mutiʻ Belhî gibi 

alimlerin fetva işlerindeki hassasiyetleri ve titizliklerinden örnekler vermiştir.  

Üçüncü fasılda yazar tarafından ilmi meclislerde insanları cezbeye getiren kıssalar yerine fıkıh öğretimine önem verilmesi 

gerektiğine dikkat çekilmiş, konu bağlamında Ebû Hanîfe ve Ebûbekir el-Cüzcani gibi şahsiyetlerin hayatlarından örnekler 

verilmiştir. Ayrıca Hasîrî, İbrahim b. Edhem üzerinden ilim öğrenme zorluğu çekenlere yönelik beş tavsiyede bulunmaktadır. 

Ebû Yusuf, Muhammed b. Hasan, Ebû Mutiʻ el-Kebir, Aʻmeş, Ebû Nasr b. Iyaz ve Muhammed b. Seleme gibi Hanefî alimlerin 

büyüklerinin fıkıh ilminin büyüklüğüne dair özlü sözleri ve yaşantılarından alıntılara yer vermiştir.  

Hasîrî, dördüncü fasılda Ebû Hanîfe’nin farklı görüşlere sahip ve ona muhalif olanlara karşı yaptığı akılcı çözümlere yer vermiştir. 

Bu bağlamda Ebû Hanîfe’nin Ensarî olarak nitelenen gruptan biriyle yaptığı yedi söz barındıran kelime münazarasını, 

boşanmayla ilgili tartışmaya gelen bir rafızinin durumunu aktırmıştır. Yine Ebû Hanîfe’nin hacca gittiğinde Ebû Cafer 

Muhammed b. Ali b. Hasan b. Ali ile karşılaşmasındaki görüşmeyi nakleder. Muhammed b. Ali ona ceddimin dinini ve hadislerini 

kıyasla  değiştirdin sözüne ve bunu ispatlamak üzere dile getirdiği iddialarına verdiği cevaba ve neticesinde Muhammed b. Ali’den 

aldığı övgüye yer verir. Ayrıca Ebû Yusuf’un Ebû Hanîfe’nin dersinden ayrılma vaktini geldiğini düşündüğünde karşılaştığı 
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çaresizliği ve tekrar eğitime devam edişini ele alıyor. Buna benzer Ebû Hanîfe’nin yüceliğini dile getiren anektodlar da 

bulunmaktadır.  

Beşinci fasılda Hanefî mezhebine mensup birinin mezhebini değiştirmesindeki yanlışlığa ve bunu ortaya koyan örneklere yer 

verilmektedir.  

Altıncı fasılda Ebû Yusuf’un menkıbelerine yer verilmektedir. Hasîrî, Harun Reşid ile birlikte hacca gittiğinde Ebû Yusuf’un 

karşılaştığı bir hadiseye yer verir. Buna göre namazı seferi olarak kıldıran imam namazdan sonra “ben seferi olarak kıldırdım 

Mekkeliler namazını tamamlasın” dediğinde cemaat içerisindeki Mekkelilerden biri “bunu senden daha iyi biliriz” cevabını 

verince imam, bilseydin namaz içinde bunu söylemezdin karşılığını verir. Diğer önder şahsiyetlerin Ebû Yusuf’un ilmi yeterliliği 

hususunda dile getirdikleri açıklamalarla bu fasıl son bulur.   

Yedinci fasılda Muhammed b. Hasan’ın menkıbelerine yer verilmektedir. Hasîrî, İmam Muhammed’in Ebû Hanîfe’ye öğrenci 

olarak geldiğinde hocasının ilk istediği şeyin Kuran’ı ezberlemesi gerektiğini öğrendiğinde bunu yedi günde yerine getirdiğini 

diye getirmektedir. Onun hakkında Şafiî’nin övgülerine yer veren Hasîrî ondan daha akıllısının bulunmadığı ve iyi bir eğitim 

metodu sergilediğine dair rivayetlere yer vermiştir. Ayrıca Ebû’l-Kasım es-Saffar’ın İmam Muhammed’in ilme düşkünlüğü ve 

çalışması ile alakalı anekdotlara temas etmiştir. 

Fakihlerin güzel uygulamalarına yer verilen sekizinci fasılda Ebû Nasr el-İyazi’nin kari, fakih ve hocalar olmak üzere bütün ilim 

adamlarına Cuma günü halkın içine karışmalarını, hal ve gidişatlarını sormalarını istediğine yer vermiştir. Ayrıca bu bölümde 

topluma önder olacak kişilerin alimler olduğua yönelik güzide şahsiyetlerden örnekler, özlü sözler ve alıntılarda bulunmuştur .  

 

4. Sonuç  

Hasîrî, Hanefî mezhebine mensubiyeti kesinlik kazanmış olan ve günümüze ulaşan eseri üzerinden daha çok füru-ı fıkıh 

sahasında şöhret bulan erken dönem İslâm âlimi diyeceğimiz biri konumundadır. Kaleme almış olduğu eser günümüze 

ulaşmayan bazı İslâm hukukçuların görüşlerine yer vermesi açısından önemlidir.  

Son kısmında Ehl-i sünnet beyannamesi ve buna ilaveten mezhep içerisinde geliştiği ve yerleştiği öne sürülen maddeler dönemin 

sosyokültürel ve dini yaşantısını ortaya koyması açısından dikkate şayandır. Bölgede muasır âlimlerin konuya ilişkin görüşleriyle 

karşılaştırarak çeşitli çalışmalar ortaya koymayı hak etmektedir.  

Özellikle Ehl-i Sünnet karşısında bidat mezhepler ile alakalı temas ettiği gruplar, sayıları, inançları ve bölgedeki etkileri üzerinde 

müşahhas örnekler vermektedir. Bu yönüyle eser kritiği yapılmak üzere mezhepler tarihi araştırmacılarını beklemektedir.  

İslâm hukukçularının menkıbeleri bağlamında dile getirilen örnekler dönemin ve bölgenin yaşantısına dair ipuçları vermektedir.  
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Ek 1: el-Hâvî fi’l-Fetâvâ adlı yazmanın son kısmının başladığı ilk sayfa. 

 

Kaynak: Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi, 34 Fa 549/1, 274b nolu varak 

 

Ek 4: el-Hâvî fi’l-Fetâvâ adlı yazmanın son bölümünün son sayfası. 
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Kaynak: Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi, 34 Fa 549/1, 303a nolu varak. 
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EHL-İ SÜNNET MEZHEPLERİNİ UZLAŞTIRMA ÖRNEĞİ OLARAK TACEDDDİN ES-SÜBKÎ VE 
KASİDE-İ NUNİYYESİ 

Dr. Ömer SADIKER1 

 

Özet 

Ehl-i Sünnet Eşʻariyye ve Hanefiyye olmak üzere ana konularda benzer ancak teferruata yönelik tali meselelerde farklı görüşler 

ileri süren iki mezheptir. Ayrı sosyokültürel ortamda kurulan ve gelişen grupların aynı düşünce tarzına sahip olması beklenemez. 

Kaldı ki eksik ya da yanlış bulunan bir konunun diğer bir mezhebin mensubu tarafından düzeltilmesi ya da geliştirilmesi ilmin 

tekâmülü adına ayrı bir katkıdır. Bütün bunlara rağmen mezhep mensupları bu ayrışmaları nesir ya da nazım halinde farlı şekilde 

dile getirmişlerdir. Genelde ayrışmaların konu edildiği metinlerin aksine ortak paydaya vurgu yapılan metinler de bulunmaktadır. 

Bu metinlerden biri de hicri sekizinci eserde yaşayan Taceddin es-Sübki’nin eserleridir. Fakih kişiliğinin yanında kadılık görevi 

de üstlenen Taceddin es-Sübkî es-Seyfü’l-Meşhûr adlı eseri ve Kaside-i Nuniyye isimli şiirinde kelam konularıyla da yakından 

ilgilenmiştir. Selçuklular döneminde Hanefîlerle Eşʻarîler ve Hanbeliler’le Eşʻariler arasında cereyan eden tartışmalara değinen 

Sübkî Eşʻariliğin haklı yönüne değinmekle beraber Hanefilerle arasında ciddi bir ayrımın olmadığı, ayrışmanın lafzi ve şekilden 

ibaret olduğuna dikkat çeker. Bu konunun ele alındığı Kaside-i Nuniyye nazım halinde olması özellikle da önem arz etmektedir. 

Biz de bu çalışmamızda kasidenin konuyla doğrudan ilgili beyitlerini, ayrışma konularını ve uzlaşmaya yapılan vurgular üzerinde 

duracağız. 

 

TACEDDDIN ES-SÜBKÎ AND KASİDE-İ NUNIYE AS AN EXAMPLE OF RECONCILIATION OF THE 

SECTİON OF AHL AL-SUNNAH 

Abstract 

The Ahl al-Sunnah are two sections that are similar in the main subjects, namely Ashʻariyya and Hanefiyye, but which present 

different views on secondary issues. The groups which established and developed in a separate sociocultural environment 

cannot be expected to have the same way of thinking. Moreover, the correction and development of a subject by a member of 

another sect by finding it missing or wrong is an important contribution to the development of science. In spite of all these, 

members of the section expressed these divisions with different ways in prose or verse. Contrary to the texts in which divisions 

are deal with, there are texts that emphasize the common section. One of these texts is the work of Taceddin es-Sübkî who 

lives in the eighth work of the Hijri. Taceddin es-Sübkî who also served as a kadi as well as a faqih person, was also interested 

in kalam subjects in his work “es-Seyfü’l-Meşhûr” and in his poem “Kaside-i Nuniyye”. Sübkî refers to the debates between 

Hanafi and Hanbali scholars with Ashʻari scholars during the period of Seljuk. While Sübkî defending Ash’arism, he points out 

that there is no serious distinction between Ash'aris and Hanafi and that the separation is only in words and form. It is great 

importance that the work named Kaside-i Nuniyye which deals with this issue is created in verse. We will focus on the couplets 

of the kaside, the issues of dissociation and the emphasize on reconciliation in our study. 

Anahtar Kelimeler : Ehl-i Sünnet, Kaside-i Nuniyye, Tacedddin es-Sübkî. 

Jel Kodları  : Y3, Z0. 

 

1. Giriş  

Ehl-i Sünnet, Hz. Peygamber ile ashabının temel dini konularda takip ettikleri yolu benimseyenler anlamında kullanılan bir 

tabirdir. Kavram daha çok bidʻat ehlinin ortaya çıkmasından sonra muhafazakar çoğunluğu ifade etmek için kullanılmıştır.  

Bidat ehli ile mücadele etmek üzere Ehl-i sünnet akaidinin oluşmasında etki eden alimlerin başında Ebû Hanîfe gelmektedir. O, 

Cehm b. Safvan, Vasıl b. Ata ve Amr b. Ubeyd gibi bidat ehli olarak bilinen kişilere karşı Allah’ın fiili sıfatları, Kur’ân’ın 

yaratılması ve büyük günah işleyenlerin imanı vb. hususlarda savunmalarda bulunmuştur. Sonra İmam Malik,  İmam Şafiî, 

Ahmed b. Hanbel, Ebû’l-Hasan el-Eşʻarî ve Ebû Mansur Mâtürîdî gibi alimler omurgası belirlenen bu olguyu devam ettirmiş 

ve zamanın ihtiyacına göre geliştirmişlerdir.  

Geniş bir kitle ve engin bir alana yayılan Ehl-i Sünnet anlayışı temel meselelerde olmasa da kendi içerisinde tali meselelede bazı 

görüş ayrılıklarına düşmüştür. Bunların başında da Eşʻarî ve Mâtürîdî ayrışması ön plana çıkmaktadır. Her ne kadar dinin temel 

konularında aralarında her hangi bir ayrılık söz konusu değilse de ikincil konularda bazı ayrılıklar kendini göstermiştir. Bu ihtilafı 

ele alan müstakil bazı eserler ya da eser içerisinde bölümler kaleme alınmıştır. Bu ihtilafların birbirini tekfire götürecek şekilde 

üst düzey olmasa da mezhep kurucularını rencide edecek ifadelerde kullanılmıştır. Aynı şekilde ayrışmanın yapay olduğuna dikkat 

çeken alimler olduğu gibi Mâtürîdî bir metne Eşʻari bir şerh ya da Eşʻari bir metne Mâtürîdî bir şerh yazan alimler de olmuştur. 

 
1 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 0553 643 8290, 01sadiker@gmail.com, Ömer Sadıker. 
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Çalışmamızda bu eserler ve konularına temas etmekle beraber ayrışmanın değil de uzlaşmanın örneği olan Sübkî’nin kasidesine 

temas edeceğiz 

2. Ayrışmayı Konu Edinen Bazı Eserler 

Ehl-i Sünnet’in iki ana kolu olan Eşʻarîler ile Mâtürîdîler arasındaki ayrışma konuları eser içerisinde yeri geldikçe ele alındığı gibi 

sadece ihtilafları merkeze alan müstakil eserler de verilmiştir. Aynı şekilde eserinde ayrışmaya nesir halinde temas edenlerin 

yanında nazım olarak yer verenler de olmuştur. 

2.1. Nazım Halinde Olanlar 

a- Necmeddin et-Tarsûsî’nin (ö. 758) Urcûze fi Maʻrifeti mâ Beyne’l-Eşâira ve’l-Hanifiyye mine’l-Hılâf fi Usûliddîn adlı 25 beytlik 

manzumesidir.   

b- Tacüddin es-Sübkî’nin (ö. 771) el-Kasîdetü’n-Nûniyye adlı manzumesidir.  

2.2. Nesir Halinde Olanlar 

a- Taceddin es-Sübkî’nin es-Seyfü’l-Meşhûr fî Akîdeti Ebî Mansûr’u 

b- Makrizî’nin el-Hıtat el-Makriziyye’si 

c- İbn Kemal Paşa’nın Mesâilü’l-İhtilâf beyne’l-Eşâire ve’l-Maturidiyye’si 

d- Şeyhzâde Abdurrahîm’in Nazmü’l-Ferâid ve Cemʻu’l-Fevâid adlı eseri 

e- Mestcizade Abdullah b. Osman’ın el-Mesâlik fi’l-Hılâfiyyât beyne’l-Mütekellimiîn ve’l-Hukemâ’sı 

f- Ebû Azbe’nin er-Ravzatü’l-Behiyye fî mâ Beyne’l-Eşâira ve’l-Mâtürîdîyye’si 

g- Ebû Saîd el-Hadimî’nin Berikatü Mahmudiyye fi Şerhi Tarikati Muhammediyye’si 

ı- Muhammed Abduh’un Haşiyetü’l-Akâidi’l-Adudiyye’si. 

i- İzmirli İsmail Hakkı’nın Yeni İlmi Kelam’ı 

Bunlardan başka kütüphanelerde yazmalar halinde konuyu ele alan başka eserler de bulunmaktadır (Sadıker, 2017:214).  

3. Ayrışma Konusu Olan Meseleler  

İki mezhep arasında ayrışma konusu olan görüş ayrılıkları konuların daha üst hüviyette olun bir konunun içerisinde 

değerlendirilmesi ya da her birinin ayrı ayrı ele alınması yönüyle nicelik açısından farlılık göstermektedir. Bu bağlamda ihtilaf 

edilen konuyu on iki ya da on üç olarak sınırlandıranların yanında kırk, elli ya da yetmişe kadar çıkartanlar da bulunmaktadır.  

Konular genel olarak şu başlıklardan ibarettir: Tebliğ ulaşmadan Allah’ı aklen bilmenin imkanı ve sorumululuğu, Allah’ın 

tekvin/yaratma sıfatının bağımsız sıfat oluşu, hüsün ve kubuh yani eylemlerin iyilik ya da kötülük sıfatı taşımasının ayniliği ya da 

izafiliği, ilahi fiillerde hikmet aranması, insanda müstakil bir iradenin varlığı, “teklif-i ma la yutak” başka bir deyişle güç 

yetirilemezle mükellef olmanın olasılığı, iman ve islam kavramlarının ilişkisi, mümin olduğunu ifade ederken inşaallah sözünü 

kullanmanın mahzuru, Allah’ın vadinden dünmesinin caizliği, Allah kelamının işitilmesi, imanın artma ve eksilme kabul etmesi, 

mukallidin imanı gibi konulardır.  

Anılan meselelerde her iki mezhep mensubu sonraki dönem alimler, kendi mezhep imamlarının haklılığını diğer mezhep 

imamının ise hata ettiğini ifade etmişlerdir. Bu meyanda sadece ihtilaf edilen konuları sıralamakla yetinenler olmakla beraber her 

bir meseleyi tarafların delilleriyle ele alarak ispat yoluna gidenler de olmuştur. Fakat calışmamızın konusunu oluşturan Taceddin 

es-Sübkî yine Ebû’l-Hasen el-Eşʻarî’nin yüceliği ve Eşʻarîlerin haklılığına değinmekle beraber bir uzlaşı örneği olarak Hanefîlerle 

arasıda ciddi bir ayrım olmadığına değinmiştir.  

4. Taceddin es-Sübkî ve Kaside-i Nûniyyesi 

Taceddin es-Sübkî, 727/1327 yılında Kahire’de dünyaya gelmiş, Şam kadılkudatlığı görevine tayin edilen babasıyla birlikte 

739/1338 yılında Şam’a gitmiş ve 771/1370 yılında da Dımaşk’ta vefat etmiştir. Zehebî, Ebû Hayyan el-Endelûsî, Bedreddin 

İbn Cemaa gibi tanınmış hocalardan ders almış fıkıh, hadis, tabakât, Usû ve Arap dillerinde temayüz etmiştir. Dımaşk ve 

Kahire’deki medreselerde görev yapmış olan Sübkî, Fîrûzâbâdî ve Şehabeddin İbn Hiccî gibi alimlerin hocalığını yapmıştır 

(Aybakan, 2010:11).  

İlmiyye ve yönetici sınıfı olan bir aileden gelen Sübkî, Müderrisliğinin yanında devlet yönetiminde de yer almıştır. O, bu bağlamda 

Şam naibinin katipliği ve Şam emiri naibliği gibi görevlerde bulunmuştur. Hayatının sonuna kadar da naiblik görevini 

sürdürmüştür. Kısa ömrüne rağmen bir çok eser kaleme almış ilim çevrelerinde geniş yankı uyandırmış ve özellikle de tarihçiliği 

ve usulcülüğü ile öne çıkmıştır (Aybakan, 2010:11). 

Sübkî’nin yaşamış olduğu dönemlerde Kahire ve Şam’da çok yönlü ve zengin bir dini pratik kendini göstermiştir. Zira her iki 

bölgede de insanların hukuki ve yargıda görülecek işlerini yürütmek üzere Şafiî, Hanefî, Malikî ve Hanbelî mezheplerinin kürsüler 

ve her birine ait kadılar tayin edilmiştir (İbn Kâdî Şühbe, el-İʻlâm bi Târîhi’l-İslâm: 167a, 170a; İbn Tolun, 1956: 187). 851/1448 

yılında vefat eden Şafiî kadılar ailesinden gelen Tarihçi İbn Kâdî Şühbe, el-İʻlâm adlı eserinde 664 yılında Mısır ve Dımaşk’a dört 

kâdı atandığını gecmiş yıllarda da bu uygulamanın devam ettiğini ifade etmektedir. Dımaşk’a atanan kadıların isimlerine de yer 
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veren İbn Kâdî Şühbe, Hanefîlerden Şemseddin İbn Atâ, Malikilerden Abdüsselam ez-Zevvâvî, Hanbelilerden Şemseddin İbn 

Kudâme’nin atandığını Hanbelilerin ise imtina ettiğini ifade eder. Hanbelilerin ancak hiçbir devlet kuruluşuna yakın olmama ve 

ücret almama koşuluyla kadılığı icra edeceklerini de sözlerine ekler. Aynı yerde İbn Kâdî Şühbe Hanefîlerin Şafiîlere yakın ve 

biriyle uyumlu olduğuna da dikkat çeker (İbn Kâdî Şühbe, el-İʻlâm bi Târîhi’l-İslâm: 167a, 170a; İbn Tolun, 1956: 187). 

Dolayısıyla Kalaycı’nın temas ettiği üzere Maveraünnehir bölgesinde yaşanan Hanefî-Eşʻarî ayrışmasının batıda doğu da olduğu 

kadar etkisini göstermediği hatta daha uyumla olduğu tesbiti de kendini göstermektedir. Bunda da bölgede yoğun bir şekilde 

kendini hissettiren Şiî-Fatımî politikasına karşı Ehl-i Sünnet şemsiye altında yek vücut olma çabası yatmaktadır (Kalaycı, 2012: 

120, 122). Sübkî’nin yazmış olduğu kaside tam da bu uzlaşıyı ortaya koyma çabasının müşahhas örneği olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Taceddin es-Sübkî, kasidede Hanefîler ve Eşʻariler arasında var olduğu ileri sürülen altısı asli yedisi lafzi toplam on üç ihtilaf 

olduğunu ifade etmektedir. O her iki mezhebin görüşlerini bir tarafa Ebû’l-Hasen el-Eşʻarî diğer tarafa da Ebû Hanîfe’yi koyarak 

karşılaştırmıştır. Asıl amaç ise ihtilaf edilen konuların yüzeyselliğini ortaya koymaktır (Sübkî, 1992: 379-389; Kalaycı, 2012:125).    

Kaside Sübkî’nin et-Tabakâtü’ş-Şafiiyye el-Kübrâ adlı eserinin III. Cildinde geçmektedir. Eserin isminden de anlaşılacağı üzere 

Şafiî tabakalarını ele almaktadır. Kasideyi de hicri üç yüz ve dört yüz yılları arasını içine alan üçüncü tabakanın alimlerini zikrettiği, 

Ebû’l-Hasen el-Eşʻarî’nin hayatının geçtiği yerde  iktibas etmiştir. Ebû’l-Hasen el-Eşʻarî’nin hayatı, ondan gelen bazı rivayetler, 

hadis ve fıkıhtaki yeri, hocası Cübbâî ile arasındaki Allah’ın isimlerinin tevkıfiliği hususundaki münazara, fıkhi meselelere 

yaklaşımı, eserleri, onun hakkında söylenen bir takım eleştirilere cevaplara ek olarak Hanefî imamlarının önderlerinden 

mütekaddimin kelamcısı Kâdı Asker’in Ebû’l-Hasen el-Eşʻarî hakkındaki Mutezile’ye karşı yaptığı mücadele ve Şafiî alimlerin 

onun metodunu takip etmesine yer vermektedir.  Aynı zamanda Sübkî Kâdı Asker’in bazı Ehl-i Sünnet alimlerinin tekvin 

meselesi gibi bazı konularda Eşʻarî’yi hataya nispet ettiğine değinmekte ve böylece iki mezhep arasındaki ayrışma konusuna 

geçmektedir (Sübkî, 1922:377).  

Kaside 144 beytten oluşmaktadır. Evvelki beytlerde bidat ehlinin yanlışlığınını vurgulayan Sübkî, hakkın Hz. Peygamber’in 

sahabesinin takip ettiği yol olduğuna dikkat çekmekte, İmam Şafiî, İmam Malik, Ahmed b. Hanbel, Ebû Hanîfe’nin bu yolun 

yolcuları olduğunu dile getirmektedir. Ebû’l-Hasen el-Eşʻarî’nin de selef alimlerinin ortaya koyduğu hakikatı açıkladığını dile 

getirmekte İmam Malik, Şafiî ve Muhammed b. Hasen eş-Şeybanî’ye aykırı görüşte bulunmadığını ifade etmektedir. Söz konusu 

alimlerin islam düşüncesindeki ortak görüşlerini vedikten sonra Eşʻarî ve Ebû Hanîfe arasındaki ihtilaf konusu olan maddelere 

gelmekte bunun da yüzeyselliğine dikkat çekmektedir. Bu yüzden biz özellikle de ihtilafın ele alındığı konuları ve bunların yer 

aldığı yirmi beş beyti burada zikretmeyi uygun bulduk. Arapça olan beytleri yine olabildiğince nazım halinde dilimize çevirerek 

şiirde hedeflenen amaca uygun hareket etmeye çalıştık.  

Tablo 1. İhtilaf Edilen Konular 

A
sl

i 
İh

ti
la

fl
a
r 

Eşʻarî Ebû Hanife 

1 Allah itaatkar kullarını cezalandırıp, 

isyankar kullarını affedebilir. 
İsya edeni azap itaat edeni affetmek vaciptir. 

2 Allah akılla değil ancak vahiyle bilinir. Allah’ın akılla bilinmesi vaciptir 

3 Allah’ın fiili sıfatları ezeli değildir. Allah’ın fiili sıfatları ezelidir.  

4 Mushaflarda bulunan yazı Kur’ân’ın 

kendisi değildir. 
Mushaflarda yazan Kur’an’ın kendisidir. 

5 Allah kullarını güç yetiremeyeceği şeylerle 

sorumlu tutar. 
Allah kullarına güç yetirilemeyeceği şeyleri yüklemez. 

6 Peygamberlerden küçük günah sadır 

olabilir.  
Peygamberlerden küçük günah da sadır olmaz.  

L
a
fz

i 
İh

ti
la

fl
a
r 

1 Mümin olduğunu ifade ederken inşaallah 

denir.  
İmanını ifade ederken inşaallah denmez. 

2 Cennet ve cehennemliklerin durumları 

bellidir, değişmez. 

Cennete girebilecek potansiyelinde olanlar, eylemlerinni sonucnuda 

cehenneme  girebileceği gibi aksi de olabilir.  

3 Kafire nimet söz konusu değildir.  Kafirin tükettiği de nimettir.  

4 Peygamberlik ölümden sonra devam 

etmez. 
Peygamberilik ölümden sonra da devam eder.  

5 İrade ve rıza ayrı şeylerdir. İrade ve rıza aynı şeydir.  

6 Mukallidin imanı geçerli değildir.  Mukallidin imanı geçerlidir. 

7 Kulların fiilleri kesble açıklanır.  Kulların fiileri ihtiyar ile açıklanır.  

Kaynak: Sübkî, 1922: III, 379-389; Kalaycı, 2010:125. 
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4. Sonuç  

Taceddin es-Sübkî Şam ve Mısır bölgesinde yaşamış kelamî konulardaki vukûfiyetine ilaveten fakih kişiliğiyle bilinen biyografi 

yazadır. İslam ahkâmının Ehl-i Sünnet mezheplerinin bütünüyle devlet tarafından uygulandığı ve imkân verdiği bir dönemde 

hayatını sürdürmüştür.  

Eşʻarî anlayışı benimsemekle beraber sünni paradigmayı benimseyen mezhepler arasındaki ayrışmaların suni ve yüzeysel 

olduğuna dikkat çekmiştir. Bu bağlamda Hanefîlerin Eşʻârîlere ya da Eşʻarîlerin Hanefîlere muhalefetinin birbirini tekfire veya 

bidatçılığa götüren unsurlar olmadığına vurgu yapmıştır. Ebû Hanîfe ya da Ebû’l-Hasen el-Eşʻarî’ye yönelik ithamda 

bulunanların art niyetli olduğuna işaret etmiştir. Üstelik görüş ayrılıklarının Ebû Hanîfe’nin ya da Eşʻarî’nin kendisinden değil 

takipçilerinin bölge ye de karşılaşılan olaylar doğrultusunda farklı düşünmeden biçimlerinden kaynaklandığını dile getirmiştir.  
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SİYASETİN DİNÎ HÜVİYET KAZANMASI: ŞİA’DA DİNÎ OTORİTE1 

Arş. Gör. Hamdi AKBAŞ2  - Prof. Dr. İsmail ŞIK3 

 

Özet 

İmamet ve velayeti itikadî bir zeminde tartışıp Hz. Peygamber’den sonra yönetimin Hz. Ali ve soyuna ait olduğu düşüncesine 

sahip grubun adı olan Şia, yöneticinin ilahî bir tayinle belirlendiğini iddia ederek Allah ve Resulünün otoritelerinin yanına imamet 

ve velayet müesseselerini de dâhil etmiştir. Zira Şiî anlayış, mutlak bir Allah otoritesi üzerinden karizmatik olmasıyla Hz. 

Peygamber, Hz. Ali ve onun Fatıma’dan olan erkek evlatlarının otoritelerini meşru kabul etmiştir. Şia, imamın peygamberin 

vekili olduğuna inandığından imameti dinî bir otorite olarak kabul etmiştir. Onlara göre imamlar, Allah’ın itaati emrettiği ulü’l-

emr kişiler olup onları sevmek iman, onlardan nefret etmek küfürle eşdeğerdir. İmamların emri Allah’ın buyruğu, nehyi de 

yasakları mesabesinde olduğundan onlara itaat Allah’a itaat, onlara karşı gelmek de O’na isyan etmek gibidir. Şiî düşüncede on 

iki imam inancı ve son imamın gaybeti sonrasında imamın otoritesinin sürdürülebilirliği için oluşturulan velayetin de imamın 

yetkileriyle donatılmış, görevlerini deruhte edecek şekilde dinî bir otorite olduğu öne sürülmüştür. Zira bu yetki kendisinin 

yokluğunda vekillik yapması için naib olan veliye/fakihe imam tarafından verilmiştir. Bu bağlamda Şii siyaset düşüncesinin dinî 

bir kimliğe bürünmesi, din-siyaset bağlamında İslam ümmetlerinde devlet, birey ve toplum ilişkilerinde farklı kurumların ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Biz bu çalışmamızda Şia’nın dini otorite anlayışını ele almaya çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Din, Şia, Dinî Otorite 

 

The Transformation of Politics into Religious Identity: Religious Authority in Shia 

Abstract 

Shia, the name of the group who discussed the imam and custody on a rational basis and thought that the administration 

belonged to Ali and his descendants after the Prophet and they claimed that the ruler was determined by a divine appointment 

and added imamets and custody institutions next to the authorities of God and his messenger. Because the Shiite attitude is 

charismatic over an absolute authority of God, the Prophet, Ali and his sons from Fatima adopted the legitimacy of the 

authority. Shia accepted the imam as a religious authority because he believed that the imam was the deputy of the prophet. 

According to them, imams are God’s commanders who obey God’s obedience, to love them is to believe, to hate them is 

equivalent to blasphemy. Since the imams' command is in the command of God and in their prohibition, obedience to them is 

like obedience to God and rebellion against them is like rebellion against Him. In Shiite thought, twelve imams are believed to 

be a religious authority, which is equipped with the powers of the imam and fulfills his duties. Because this authority is given 

by the imam to the guardian in order to act as a proxy in his absence. In this context, the religious identity of Shiite political 

thought has led to the emergence of different institutions in the relations of state, individual and society in Islamic societies in 

the context of religion-politics. In this study we will try to deal with Shi'a understanding of religious authority. 

Keywords: Religion, Shia, Religious Authority 

 

Giriş 

Müslümanlar, Allah ve Resulü’nün dinî otorite olmasında hemfikir iken hilafet/ imametin ve velayet/ ulemanın otoriteliği 

hususunda ihtilaf etmişlerdir. Şia evrensel ve mutlak bir Allah otoritesi üzerinden karizmatik olması yönüyle Hz. Peygamber i le 

ilahi lütuf ile kutsanan Hz. Ali ve erkek evlatlarının otoritelerini meşru kabul etmişlerdir.(Dabaşi,1995, 174-175) Onlar imamları 

peygamberlerin yetki ve makamlarına çıkararak onlara itaati Hz. Peygambere itaatle eşdeğer görüp onların zamanlarındaki halkın 

en üstünü ve her türlü bilgide en bilgini olduğunu öne sürmüştür Ayrıca imamların peygamber gibi cömertlik, şecaat, iffet, 

doğruluk, adalet, tedbirli olma, akıl ve hikmet gibi yüksek niteliklerde insanların en üstünü olması gerektiğine inanmışlardır. 

Çünkü onlara göre imamın varlık nedeni insanları olgunlaştırmak ve ilim ve amelle onları güzelleştirip temizlemektir.(İbn 

Babeveyh, 2006, 200)  

Şia imamın peygamberin vekili olduğuna inandığından imameti dini bir otorite olarak kabul etmiştir. Onların buyruğu Allah’ın 

emri, yasakları da Allah’ın nehyi gibidir. Bu nedenle onlara itaat Allah’a itaat, onlara karşı gelme Allah’a itaatsizlik 

mesabesindedir.(İbn Babeveyh, 1978, 109-110)  

Şii anlayışta ortaya çıkan on iki imam inancı ve on ikinci imamın gaybeti sonrasında imamın otoritesini sürdürülebilirliğini 

sağlamak için velayet otoritesi de imamın yetkileriyle donatılmış, imamın görevlerini deruhte edecek şekilde dini bir otorite olarak 

 
1 Bu tebliğ “Din-Siyaset İlişkis Bağlamında Dinî Otorite” adlı makaleden üretilmiştir. 
2 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Arş. Gör., hamdiakbas83@hotmail.com 
3 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğr. Üyesi, İsmail_kelam@hotmail.com 
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öne sürülmüştür. Şia’ya göre imamın naibi olan bu kimse imamın yetkileriyle donatıldığından mutlak hâkim ve tek otorite olarak 

kabul edilmektedir. Zira bu yetki kendisinin yokluğunda vekillik yapması için naib olan veliye/fakihe imam tarafından 

verilmiştir.(Muzaffer, 1978, 24-25) Bu nedenle Şii anlayış, Allah ve Resulünün nas ve tayin yoluyla belirlediği imamı ve imamın 

naib olarak atadığı müçtehidi/fakihi dini otorite olarak kabul etmektedir. 

1. İmamet Otoritesi 

Şia, Ali’nin imametini kabul edip önceki halifeleri reddederek imametin kesintisiz devamını isteyen ve kendilerinin Ali’ye tâbi 

olduğuna ancak onun ise kimseye tâbi olmadığına inanmaktadır. (Şeyh Müfid, 1413h., 35) Ayrıca onlar, Hz. Peygamberden gelen 

açık deliller ve vasiyet yoluyla Hz. Ali’nin imametinin sabit olduğunu, bir engel bulunmadığı takdirde imametin Ali evlâdınca 

yürütüleceğini, imamların büyük ve küçük günahlardan korunduğunu ve imametin dinde toplumun tercihine bırakılamayacak 

temel bir rükun özelliği taşıdığını ileri sürmektedir.(Şehristanî, 2013, 144-145) Bu bağlamda Şia’nın diğer fırkalardan ayrıldığı 

temel nokta imamet meselesi ve bu duruma bağlı olarak da sahabenin üstünlüğü anlayışıdır. Nitekim Şiilik imamet eksenli bir 

mezhep olduğundan diğer ihtilaflarda imamet kadar büyük bir ayrışmanın varlığından bahsetmek oldukça zordur.(İbn Hazm, 

2017, 87) 

Ali taraftarlığının siyasî bir grup olarak ne zaman ortaya çıktığı meselesi ise tartışmalıdır. Şiî müelliflerinden bir kısmı bütün 

peygamberlerin sahifelerinde Ali’nin imametine dair kayıt bulunduğunu ileri sürerken (Kuleynî, 1388h., 437) Şia’nın çoğunluğu  

tarafından bu taraftarlığın Hz. Peygamber döneminde ortaya çıkıp geliştiği ve Hz. Peygamber’den sonra Ali’nin imam olacağı 

düşüncesini benimseyen Selmân-ı Fârisî, Ebu Zer el-Gıfârî, Mikdâd b. Esved ve Ammâr b. Yâsir gibi sahabilerin Şiatü Ali diye 

anıldıkları belirtilmektedir. (Nevbahtî, 2004, 87-88) Genel kabule göre ise Hz. Peygamber’in vefatından sonra yönetimi kimin 

üstleneceği konusunda belirleyici bir nas bulunmaması nedeniyle ensar ve muhacir görüş ayrılığına düşmüş, Haşimîler ile diğer 

Ali taraftarları imameti miras olarak görmüş ve Allah Resulüne haleflik etmenin kendi hakları olduğunu savunmuşlardır. (Öz, 

2010, 111) 

Şia’nın imamet anlayışının en temel argümanı Hz. Peygamberden sonra Müslümanların dini ve dünyevi işlerini idare edecek bir 

imamdan yoksun olamayacağı inancıdır. Onlara göre müslümanların din ve dünya işlerinde riyaseti üstlenecek imam, Allah 

tarafından peygamberi vasıtasıyla tayin edilmiş olduğundan peygamberde bulunması gereken özellikler imamda da bulunmalıdır. 

Çünkü imamet, peygamberliğin devamı niteliğinde önemli bir müessesedir.(İbn Babeveyh, 1978, 119-120) Bu bakımdan imam 

Hz. Peygamber’den sonra onun yerine geçen kişi olmakla birlikte görev ve otorite açısından onunla eşdeğer olmaktadır. 

Dolayısıyla dini ve siyasi bütün yetkilerin kendisinde bulunduğu otorite olan imamın, şeriat kurallarını uygulamak ve dini sınırları 

korumak, naslarda yer almayan konularda yeni hükümler koyabilmek, adaleti tesis etmek, barış ve huzuru tesis etmek ve iyiliği 

emredip kötülükten sakındırmak gibi dini ve siyasi görevleri yerine getirmesi gerekmektedir.(Bozan, 2007, 42,44) Çünkü imam, 

insanlar üzerinde mutlak otorite, halkın Allah önünde şahidi, Allah’a açılan kapı/yol ve rehber, Allah’ın ilminin hazinesi, tevhidin 

temeli ve vahyin açıklayıcısıdır. Bu bakımdan imama inanışın gerekliliği inancı hiçbir faziletin, ibadetin ve iyiliğin imamet 

olmadan kabul edilmeyeceği şeklinde ortaya konmuştur. Zira ulü’l-emre itaati bildiren ayet, peygamberlere olduğu gibi masum 

olan imamlara itaat etmeyi vacip kıldığından ve on iki imamın da Allah’ın kendilerine itaati emrettiği ulü’l-emr olan kişiler 

olduğundan bu kimselere itaat zorunludur. Bu nedenle Şii anlayıştaki on iki imam, Hz. Muhammed gibi kendilerinin de dini 

otorite olarak kabul edilmesi açısından önemlidir.(İbn Babeveyh, 1978, 109-110) Hatta Şia’da on iki imama itaat etmenin, Allah’a 

itaat etmek olduğuna inanılır. Zira imamlar Allah’ın ilhamına mazhar olduklarından asla yanılmazlar. Bu nedenle de imamlar 

günahlardan korunduklarından Hz. Peygamberin emri ile birbirlerini kendi yerlerine tayin ederek dini otorite olma özelliklerini 

sürdürmüşlerdir.(Tritton, 1983, 25)  

Şia, imamların nass ve tayin ile belirlendiğini iddia etmekle birlikte farklı kişilerin imametini ileri sürmeleri nedeniyle İmamiyye, 

İsmailiyye, Zeydiyye gibi çok sayıda alt fırkaya ayrılmıştır.(Gökalp, 2014, 92) Şia’nın en büyük kolu olan İmamiyye’ye göre Hz. 

Peygamber’den sonra insanlığın dini ve dünyevi liderliği; tesadüfe, akla ve kamuoyuna bırakılmayacak kadar önemli bir ilahi 

düsturdur. Çünkü din konusunda imamın tayininden daha önemli bir iş yoktur. İmamet, insanlığın hayati bir meselesi olduğu 

için peygamberlikte olduğu gibi burada da ilahi müdahaleye ihtiyaç vardır.(Bozan, 2007, 43-44) Zira Peygamber insanlar arasında 

ihtilafları kaldırmak ve uyumu sağlamak için gönderilmiştir. Bu nedenle Hz. Peygamberin kendisinden sonra da problemler 

karşısında güvenle başvurulabilecek bir kimseyi/bir otoriteyi tayin etmesi de zorunlu hale gelmektedir. Nitekim Hz. Peygamber, 

bu zorunluluk karşısında kendisinden sonra Hz. Ali’yi üstü kapalı ve bazı durumlarda da açık bir şekilde imam olarak tayin 

etmiştir. (Şehristanî, 2013, 14) 

Şii anlayışa göre imamet, usulü’d-dinden olup iman da ona inanmakla tamamlanacaktır. Çünkü onlara göre imamet, nübüvvetin 

devamı niteliğindedir, nass ve tayinle gelen imam, dini ve dünyevi hususlarda umumi riyasete sahip olan kişidir. Bu nedenle 

imama itaat kaçınılmaz olup o, ismet, ilim, şecaat, fazilet sıfatlarına sahiptir. Ayrıca imam, ayıp ve kusurlardan uzak, Allah’a en 

yakın, mükâfata en fazla hak sahibi, ayet ve mucize sahibi, zamanının biriciğidir.(Onat, 1992, 203-206)  

Şii fırkalardan İmamiyye’nin önemli bir âlimlerinden biri olan Kuleynî de imameti, Allah ve Resulü’nün hilafeti şeklinde 

anlamlandırmışve bu kurumun dinin başkanlığı, müslümanların nizamı ve dünyanın salahı için müminlerin şerefi olduğunu 

söyleyerek imameti İslam’ın nemalandığı kök ve yükselen dalı olarak görmüştür. (Kuleynî, 1388h., 139, 141-143) Ayrıca o, bu 
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ifadeleriyle meselenin dini ve dünyevi yönünü de belirlerken aynı zamanda imamları, Allah’ın yeryüzündeki halifeleri ile buranın 

tamamının sahibi olarak görmüş ve konuyu bu çerçevede izah etmeye çalışmıştır.(Onat, 1992, 92)  

Şia’nın egemenlik anlayışının temelinde, Hz. Muhammed’in vefat etmeden önce kendi halefini tayin ettiği ve halefinin Hz. Ali 

olduğu, bu nedenle de devlet başkanlığının Hz. Ali’nin ve O’nun neslinden gelenlerin hakkı olduğu inancı yatmaktadır. Nitekim 

Şia’nın kabul ettiği on iki imam Hz. Ali’nin soyundan gelmektedir. Şia’ya göre imamlar nass ve tayin yoluyla geldiklerinden 

imamların egemenliği genel manada Allah’ın hükmü olmaktadır. Dolayısıyla imamın kendi halefini kendisi seçmesi, Allah’ın 

hükmü olduğundan, gelecek imamın egemenliğinin tanınması da Allah’ın hükmü olarak kabul edilmektedir.(Kaymal, 2017, 181-

182) Ümmet imamsız kalamayacağından on ikinci imamın gaybetinden sonra imameti imam naipleri üstlenmiş ve dini otorite 

olarak imamların yerine Ayetullah ünvanlı müçtehidler/ulema ikame edilmiştir. Böylece Şiî toplumda dini otorite olarak kabul 

görmüş imametin devamı olan velayet de dini bir zeminde değerlendirilmiş ve dini otorite olarak kabul edilmiştir.(Özarslan, 

2006, 429-430) 

2. Velayet Otoritesi 

Şiî düşüncede imamlar ile tesis edilen dini otorite, kaybolan on ikinci imamla birlikte devlet başkanlığı üzerinden kime itaat 

edileceği gibi hususlar yeniden tartışılmış, bu durum yeni arayışlar ve problemlerin ortaya çıkmasına da zemin 

hazırlamıştır.(Humeynî, trs., 60) Bu anlamda on birinci imam Hasan Askeri’nin oğlu Muhammet’in henüz küçük yaşta iken 

gizlendiği ve ahir zamanda mehdi olarak tekrar dünyaya geri döneceği inancı ortaya atılarak imametin sürekliliğine vurgu 

yapılmıştır. Zira Şiî anlayışa göre imametin kesintiye uğraması söz konusu olamaz. Ancak gizli olan bir imamın da kendisinden 

beklenilen görev ve sorumluluklarını yapamayacağı bilindiğinden, imamın yokluğunda imamın görevlerini yerine getirebilecek 

bir müçtehidin imam vekili olarak atanması zorunludur.(Özarslan, 2005, 56) Şia’ya göre, mehdinin gizlenmesi sırasında, onun 

yerine din ve devlet işlerini yürütecek olanlar, içtihat mertebesine çıkmış fakihlerdir. Nitekim “fakihin tasarruf yetkisi” anlamına 

gelen velayet-i fakih terkibi bu naiblerin mehdi gibi dini ve idari yetkilere sahip olduklarını dile getirmek için kullanılmıştır. 

(Humeyni, trs., 64)  

Şii fırkalardan İsnaaşeriyye, ilk defa Büveyhiler döneminde imamın büyük gaybete girdiğini, küçük gaybette olduğu gibi özel 

temsilcileri sayılan dört sefirin de bulunmadığı için kendisiyle irtibat kurulamayacağını öne sürmüştür. Bu nedenle onlar imamın 

yerine getirmesi gereken cihatla ilgili karar alma, ganimet taksim etme, cuma namazı kıldırma, dini hükümleri yerine getirme, 

hukuki cezaları infaz etme, zekât ve humusu alma gibi hususların yürürlükten kalktığını iddia etmiştir. (Üstün, 1999, 22) Ancak 

çok geçmeden gaib imamın yerine getirmesi gereken görevlerin sakıt olduğu düşüncesi toplumun lidersiz, teşkilatsız ve mali 

yapıdan mahrum bırakmıştır. Bu sebeple İmamiyye âlimleri, toplumu muhtemel bölünmelerden korumak ve meydana gelen 

boşluğu doldurmak amacıyla büyük gaybet öncesi döneme nispetle faaliyet alanlarını genişletmeye, hayatta olmasına rağmen 

toplumun imamla doğrudan temas kuramaması inancı üzerinden problemlere çözüm yolları aramaya başlamışlardır. Bu durumda 

imamın yetkilerine eşit olmamakla beraber ulemadan başka imamın vekilliğini üstlenebilecek herhangi bir grubun olmaması, 

ulemaya imamın naibi olma yolunu açmıştır.(Öz, 2007, 164)  

Şia’ya göre imamın naibi olan bu kimseler, imamın yetkileriyle donatıldığından mutlak hâkim ve tek otorite olarak kabul 

edilmektedir. İmama karşı gelmek Allah’a karşı gelmekle eş tutulduğundan naibi imama karşı gelmek imama karşı gelmek 

anlamına geldiğinden Allah’a karşı gelmek gibidir. Kendisinin yokluğu sürecinde yerine vekillik yapması için imam naibliğini 

veya genel başkanlığı /umumî riyaseti müçtehide veren de imamdır.(Muzaffer, 1978, 24-25) 

IV./X. asrın sonlarından itibaren Şia, ulemanın beyanlarını on ikinci imamın beyanları gibi kabul etmeye başlamıştır. Böylece 

fukaha, bu dönemden itibaren imamın dinin inanç sistemi ve fıkıh konusundaki görüşlerinin sözcüsü konumuna girmiştir. Ancak 

bunlar, imam zuhur edip ortaya çıkıncaya kadar onun bazı yetkilerine vekâlet eden kimseler şeklinde konumlandırılmıştır. Zira 

ulemanın gaip imamın vekilliği iddiasında bulunduğunda bu vekilliğin dini ve hukuki meselelerde yöneticilere tavsiyede bulunma 

şeklinde olabileceği kabul edilmiştir.(İşcan, 2002, 86) 

Bizzat imamın verdiği özel vekâlete haiz olan bu vekiller dini, ilmi, mali ve siyasi işleri imama arz ederek onun emir ve talimatını 

kendi ifadeleriyle cemaate bildirmişler, imamın yapması gereken işleri onun adına yürütmüşler, zekât ve humus gibi dini vergileri 

teslim alıp gerekli yerlere harcamışlardır. Yaklaşık yetmiş yıl süren ve imamın hayatta olduğuna inanılan bu devrede İmamiyye 

fırkası, vekâlet eden kişilerin imamla doğrudan irtibat halinde bulunduğunu iddia etmiş, bu nedenle de niyabet konusunda 

herhangi bir ihtilaf yaşanmamıştır. Daha sonraki dönemlerde İmamiyye fakihleri, ortaya çıkan siyasi ve içtimai gelişmeler 

karşısında gaib imamın dini otoritesinin kendilerine aktarıldığı gibi siyasi-hukuki otoritesinin de kendilerine intikal ettiğini 

söylemiş ve velayeti fakih düşüncesini daha da genişleterek savunmuşlardır. Böylece velayet-i-fakih kavramıyla müçtehidler, 

imamın yokluğuyla kaybolan devlet başkanlığı fonksiyonunu da devralarak bu yetkiyi tedrici olarak kendi uhdelerinde toplamaya 

çalışmışlardır.(Üstün, 1993, 376) 

Yirminci yüzyıla gelindiğinde ise imamın yetkilerinin fakihlere aktarımı tamamlanmış ve velayet kavramı egemenlik, ülkeyi 

yönetme ve şeriatın kanunlarını icra etme şeklinde tanımlanmıştır. (Humeyni, trs., 57-59) Bu bağlamda 1969-1970 yıllarında 

Necef’te talebelerine verdiği dersleri Hükümet-i İslâmî adıyla neşreden Ayetullah Humeyni, ilk defa Molla Ahmet en-Nerâki’nin 

Avâ’idü’l-Eyyâm adl eserinde bir bölüm halinde yer verdiği velâyet-i fakih terkibinin muhtevasını genişleterek fakihlerin yetkisini 

daha da ileriye götürmüş, on ikinci imamın gaybeti döneminde âdil bir fakihin devleti yönetmesi gerektiği tezini ortaya 
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atmıştır.(Üstün, 1999, 11) Nitekim Humeynî’nin ortaya attığı bu görüş bir tez olarak kalmamış, 1979’da İran’da meydana gelen 

ihtilalle birlikte İran İslâm Cumhuriyeti anayasasına girerek uygulamaya konulmuştur. Böylece hukuken “veliyyü’l- emr” olan 

masum imamlar Hz. Peygamber’den devraldıklar velâyetle dinî ve dünyevî tam bir yönetim yetkisine sahip olurken gaybet 

döneminde ise velâyet âdil fakihe intikal etmiştir. Yine bu düzenlemeyle fukahaya geniş yetkiler verildiği gibi velî-i fakihin niteliği, 

yetkisi ve nasıl seçileceği de açıkça ortaya konulmuştur.(Üstün, 2013, 20)  

Humeyni, mesele ile ilgili kaleme aldığı “Velâyet-i Fakih” adlı çalışmasında fukahanın imamlar, imamların Hz. Peygamber ve 

onun da Allah tarafından yetkilendirildiğini dile getirmektedir. Ayrıca Humeyni, gaybet dönemine kadar yönetimin kimin elinde 

bulunması gerektiğine dair Şîa’nın görüşünün velâyet yetkisinin Hz. Peygamber ve imamlara ait olduğu, son imamın gaybetinin 

ardından da velâyet yetkisinin fukahaya tevdi edildiği şeklinde olduğunu ifade etmektedir. Ancak ona göre fukahanın velâyeti 

Hz. Peygamber ve imamların makamı ile aynı değildir. Zira Hz. Peygamber’in ve imamların velâyeti velâyet-i tekvini iken 

fukahanın velâyeti velâyet-i itibari olup “hükümet ve devlet idaresi” anlamına gelen bir vazifedir. Fakihin tıpkı velisi bulunmayan 

küçüğün üzerindeki velâyeti gibi halk üzerinde de velâyeti vardır ve ikisi arasında da mevki ile görev bakımından hiçbir fark 

yoktur. Nitekim Peygamber ve imamlar, yönetimin oluşmasında ve işleyişinde hangi yetkiye sahipse fukaha da aynı yetki lere 

sahiptir.(Humeyni, trs., 57,64, 65 

Netice itibariyle Humeyni, geliştirdiği velayet-i fakih uygulamasıyla statik bir duruma dönüşmüş imamet anlayışı üzerinden Hz. 

Peygamberin ve emirü’l-mümininin asrında gerekli yönetimin ve yürütmenin bugün de gerekli olduğunu söyleyerek ulema 

otoritesine dinamik bir boyut kazandırmış ve velayeti fakih anlayışıyla Şii siyaset geleneğine dâhil olmuştur. Onun bu yaklaşımı 

risaletten sonra ortaya çıkan imamet otoritesine naiblik yapacak olan velayet/ulema otoritesinin teşekkül etmesine ve bu 

otoritenin hem dini hem de siyasi bağlamda Şii toplumun çoğunluğu tarafından kabul edilmesine imkân sağlamıştır. Dolayısıyla 

Şii toplumda Allah’ın ve resulünün dışında imamın ve imama naiblik eden ulemanın da dini otorite kabul edildiği ifade 

edilmektedir. 

3. Sonuç 

Şia, Hz. Peygamber’in vefatından sonra hilafetin varisinin Hz. Ali olduğunu, çünkü bu durumun nasla belirlendiğini ve dolayısıyla 

da Hz. Ali’den sonra hilafetin oğulları Hasan ve Hüseyin’in soyundan devam etmesi gerektiğini iddia eder. Onlara göre Hz. 

Peygamberin vefatıyla onun dini vazifesi sona ermiş fakat diğer görevleri tayin edilen imam tarafından ifa edilmeye devam 

etmiştir. Nitekim Hz. Peygamber gibi masum olan imam, vahyin batınî manasını açıklama yetkisine sahip dinî ve siyasî bir lider 

ve otorite olarak kabul edilmiştir.  

Şia on ikinci imamın gaybeti sonrasında sefirlerin bulunmaması nedeniyle imamın kendisiyle irtibat kurulamayacağını öne 

sürmüştür. Ancak çok geçmeden gaib imamın yerine getirmesi gereken görevlerin sakıt olduğu düşüncesi toplumu lider ve 

teşkilatsız hale getirdiği gibi malî yapıdan da mahrum bıraktığı anlaşılmıştır. Bu nedenle İmamiyye mensubu ulema, toplumu 

muhtemel bölünmelerden korumak ve meydana gelen boşluğu doldurmak amacıyla yaşamını sürdüren gaib imamla toplumun 

doğrudan temas kuramadığı düşüncesi üzerinden faaliyet alanlarını genişletip problemlere çözüm yolları aramaya başlamışlardır. 

Bu durumda imamın yetkilerine eşit olmamakla beraber ulemadan başka imamın vekilliğini üstlenebilecek herhangi bir grubun 

olmaması, ulemaya imamın naibi olma yolunu açmıştır. Bu bağlamda imamın yetkileriyle donatılan ve nâib-i imam olan ulemanın, 

hâkimi mutlak ve yegâne otorite olduğunu kabul edilmiştir. Böylece Şiî anlayış Allah ve Resulü’yle birlikte imamet ve velayet 

müesseselerini de dinî otorite olarak kabul etmiş ve siyaseti dinî bir zemine yerleştirmiştir.  
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KADI ABDULCABBAR VE “TESBİTU DELAİLÜ’N-NÜBÜVVE” İSİMLİ ESERİ 

Arş. Gör. Hamdi AKBAŞ1 - Prof. Dr. İsmail ŞIK2 

 

Özet 

Mutezilî bir âlim olan Kadı Abdulcabbar’ın Hz. Muhammed’in nübüvvetinin ispatı için kaleme aldığı Tesbitü Delâʾili’n-Nübüvve” 

adlı eserinde, Hz. Peygamberin gaybdan verdiği haberler ile olağanüstü şekilde zuhur eden toplumsal olaylar onun nübüvvetine 

kanıt olarak gösterilmiştir. Ancak bu çalışmada Hz. Peygamber’in nübüvvetini ispatına yönelik yazılan diğer delâil türü eserlerden 

farklı olarak nübüvvetin ispatına Kur’an’ın kaynak oluşunu onun fesahat ve belagatına, gaybdan haber vermesine ve aklî 

istidlâllere rehberlik etmesine bağlanmıştır. Nitekim müellifin bu yönteminin orijinal bir nitelik taşıdığı da söylenebilir. Ancak 

sistematik bir bölümleme olmasa da elli sekiz bölümden oluşan bu eserin bazı kısımlarında tekrara düşüldüğü de görülmektedir. 

Ayrıca Hz. İsa’nın Hz. Peygamberden bin yıl önce yaşadığı ve onun Mekke’de on beş yıl kaldığının zikredilmesi gibi tarihî bazı 

bilgilerde de hataların olduğu tespit edilmiştir. Kadı Abdulcabbar, bu çalışmasında Kur’an’ın gaybdan haber veren ayetlerinin 

yanısıra aynı mahiyetteki hadislere yer vermiştir. Birçok babta Hz. Peygamberin nübüvvetine delil olan mucize ve alametler 

ortaya konulmakla birlikte peygambere yapılan bazı önemli itirazlar da ele alınmıştır. Mülhidlerin eleştirilerine belli bir bölüm 

tahsis edilmemiş olmakla birlikte birçok bölümde onların nübüvveti, ilahî kitapları ve vahyi, Hz. Peygamber ile sahabeyi 

eleştirmelerinden söz edilmiştir. Biz bu çalışmamızla eseri ana hatlarıyla ilim dünyasına tanıtmayı ve eserin günümüz nübüvvet 

algısının şekillenmesinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktayız. 

Anahtar Kelimeler: Kelam, Kadı Abdulcabbar, Delailü’n-Nübüvve 

 

Kadı Abdulcabbar and his work “Tesbitu Delailü’n-Nübüvve” 

Abstract 

In his book Tesbitü Delâʾili’n-Nübüvve, which was written for the proof of Muhammad’s prophethood by Kadı Abdulcabbar who 

a Mutezilî scholar, appeared are shown the news of the invisible world and the social events that miraculously as evidence for 

his prophethood. However, unlike the other delail works written in this work to prove the prophethood of the Prophet, the 

prophethood was attributed to the fact that the Qur’an was the source of its denunciation and eloquence, informing the unseen, 

and guiding the intellectuals. As a matter of fact, it can be said that this method of the author has an original quality. However, 

this work consists of fifty-eight chapters despite the lack of systematic partitioning and repetition in some parts. In this work, 

Kadı Abdulcabbar included some verses of the Qur’an informing the unseen, as well as some hadiths of the same content. In 

many sections, miracles and portents, which are evidence for the prophethood of the Prophet, are revealed, and some important 

objections to the prophet are also discussed. Although a certain section has not been allocated to the criticisms of the Mulkhids, 

in many sections their prophethood, their divine books, the Prophet and the companions have been mentioned. In this study, 

we aim to introduce the work to the scientific world and to show how the work has an effect on the formation of today’s 

prophethood perception. 

Keywords: Kalam, Kadı Abdulcabbar, Delailün-Nübüvve. 

 

Giriş 

İslâm’ın hızla yayılmasıyla Mecusîlik ve Maniheizm gibi dinler ile sadece Tanrı’nın varlığını kabul edip vahyi inkâr eden felsefî 

akımlar, nübüvvet müessesesine yönelik tenkitlerini fikirsel düzlemde de sürdürmüşler ve aleyhte yazılan eserlerle konu İslâm 

dini için önemli bir mesele haline gelmiştir. İslâm âlimleri, söz konusu kişilerce ileri sürülen iddialara ve yazılan eserlere erken 

devirlerden itibaren hem umumî kelâm kitaplarında, hem de müstakil eserlerde cevaplar vermişlerdir. Bunun sonucu İslam 

literatüründe delâlilü’n-nübüvve veya a‘lâmü’n-nübüvve diye bilinen telif türü ortaya çıkmıştır.  

İslam düşüncesinde delailü’n-nübüvve türü müstakil eserler ilk dönem İslam müdafaasını üstlenen Mutezilî âlimler tarafından 

telif edilmiştir. Mutezile’den Dırâr b. Amr, İsbâtü’l-İlm ʿAle’n-Nübüvve ve İsbâtü’r-Rusül adlarıyla bir eser kaleme almış, onu el-Hücce 

ve’r-Rusül isimli eseriyle Ebû Bekir el-Esam takip etmiştir. Bişr b. Mu‘temir’in el-Hücce fî İsbâti’n-Nübüvve’si, Ebu’l-Hasan el-

Medaînî’nin Âyâtü’n-nebî’si, Ebü’l-Hüzeyl el-Allâf’ın Alâmâtü Sıdkı’r-Resûl’ü, diğer Mutezile âlimlerince yazılan fakat günümüze 

kadar ulaşmayan delâil geleneğinin ilk eserlerindendir. Cahız’ın Hucecü’n-Nübüvve adlı eseri ile Kadı Abdulcabbar’ın Tesbitü 

Delâʾili’n-Nübüvve’si Mutezile âlimlerinin günümüze intikal eden başlıca delâilü’n-nübüvve türü eserlerindendir. Biz bu 

çalışmamızla delâil geleneğinin Mutezilî âlimlerinden Kadı Abdulcabbar ve Tesbitü Delaili’n-Nübüvve isimli eserini tanıtmayı 

amaçlamaktayız.(Yavuz, 1994, 116) 

 
1 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Arş. Gör., hamdiakbas83@hotmail.com 
2 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğr. Üyesi, İsmail_kelam@hotmail.com 
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1. Hayatı ve Eserleri 

Tam adı Ebu’l-Hasan Abdulcabbar b. Ahmed b. Abdulcabbar el-Hemedanî olan Kadı Abdulcabbar’ın batı İran’ın Hemedan 

bölgesinin Esedabad mevkiinde dünyaya geldiği bilinmektedir. 415/1025’te doksan yaşının üzerinde öldüğü göz önüne 

alındığında 320-325 /932-937 yılları arasında doğduğu tahmin edilmektedir.(Yurdagür, 1986, 123) Kadı Abdulcabbar bölgesinde 

bulunan hadis âlimlerinden ders alarak öğrenimine başlamıştır. Bu dönemde itikadda Eş‘ariyye, fıkıhta ise Şafiî mezhebini 

benimseyen Kadı, sonrasında devrin meşhur ilim merkezlerinden biri olan Basra’ya giderek burada bir müddet Şafiî fıkhını 

okumuş, ardından Mutezile âlimlerinden Ebu Haşim el-Cübbaî’nin talebesi olan Ebu İshak İbrahim b. Ayyaş’ın kelam derslerine 

katılmış ve hocasından etkilenerek Mutezile mezhebini benimsemiştir. Daha sonra Bağdat’a geçerek eğitimini Mutezile âlimi ve 

aynı zamanda Hanefî hukukçusu olan Ebu Abdullah el-Basrî’nin yanında tamamlamıştır.(İbn Murtaza, 1987, 112) Bağdat’ta kısa 

sürede tanınan Kadı, öğrenciliği döneminde el-Muğnî gibi meşhur eserini de kaleme almaya başlamıştır. Bağdat’tan Kadı’nın 

medrese arkadaşı olan Sahib b. Abbad’ın Büveyhi hükümdarı Müeyyiduddevle’nin veziri olmasından sonra Rey’e davet edilmesi 

neticesinde bölgeye kadı’l-kudat/başkadı olarak atanmıştır. Fıkıh ilminde oldukça önemli eserler telif etmiş olmakla birlikte daha 

çok kelam üzerine yoğunlaşan Kadı, devrin yöneticilerinin mülhidlere reddiyeler yazmakla görevlendirdiği, onları takip ve 

yargılama konusunda kendilerine yetki verdiği kelamcılar arasında da yer almıştır.(Yurdagür, 2001, 103) Sahib b. Abbad’ın 

385/995 yılında ölümü üzerine Kadı Abdulcabbar, Fahrüddevle’nin emriyle malları müsadere edilerek kadı’l-kudatlık görevinden 

azledilmiştir. Kadı Abdulcabbar’ın hayatının geri kalan kısmını ise Rey’de telif ve tedris faaliyetinde bulunarak geçirdiği 

bilinmektedir. (İbn Murtaza, 1987, 112) Mutezile mezhebinin önemli bir ismi haline gelen Kadı Abdulcabbar, Ebu Reşid Said 

b. Muhammed en-Nisaburî, Ebu’l-Huseyn el-Basrî, Ebu Muhammed Hasan b. Ahmed el-Matteveyh, Şerif el-Murtaza ve Hâkim 

el-Cüşemî gibi meşhur isimlerin yanısıra birçok Şiî talebe de yetiştirerek ilim dünyasına önemli katkılar sağlamıştır. .(Yurdagür, 

1986, 135-136) Kadı Abdulcabbar 415 yılının Zilkade ayında (Ocak 1025) Rey şehrinde vefat etti ve buraya defnedildi. .(İbn 

Murtaza, 1987, 112) Kadı’nın kelam ve fıkıh olmak üzere çeşitli alanlarda kitaplar yazmış ancak pek azı günümüze ulaşmıştır. 

Yemen Zeydileri vasıtasıyla günümüze ulaşan ve hala yazma halinde olan nüshalarla birlikte bazı önemli eserleri ise şöyledir: 

1. El-Muğnî fî Ebvabi’t-Tevhîd ve’l-Adl: Tamamı 20 cilt olan bu eserin 14 cildi günümüze ulaşmış ve 1960-65 yıllarında 

Kahire’de yayınlanmıştır. İlk beş cildi Mutezile’nin tevhid ilkesi hakkında olup diğer ciltlerde adalet başlığı altında 

va‘d ve vaîd, el-menzile beyne’l-menzileteyn ve emir bi’l-ma‘rûf nehiy ani’l-münker meseleleriyle nübüvvet ve 

şerâi‘ gibi konular ele alınmıştır. 

2. Şerhu’l-Usuli’l-Hamse: 1966 yılında Kahire’de Abdülkerim Osman tarafından basımı yapılan bu eser hakkında 

müellifin el-Usulü’l-Hamse adlı eserinin Zeydî öğrencisi Kıvamüddin Mankdim tarafından yapılan şerhi olduğu 

ileri sürülmektedir. Eserde Mutezile’nin tevhid, adl, va‘d ve vaîd, el-menzile beyne’l-menzileteyn, emri bi’l-ma‘rûf 

ve’n-nehyi ani’l-münkerden oluşan usûl-i hamsesi/beş temel esası işlenmiştir. 

3. Kitabu Usuli’l-Hamse fî İlmi’l-Kelam: Kadı’nın Mutezile’nin beş esasını kısaca anlattığı küçük bir risale olan ve şerhi 

yapılan bu eser, 1998’de Kuveyt’te yayımlanmıştır. 

4. Fazlu’l-İ’tizal ve Tabakatu’l-Mutezile: Bazı kelam konularının yanı sıra Mutezile ekolüne yöneltilen eleştirilere de 

cevap veren ve Mutezile ricali hakkında bilgi içeren bu eser, Fuad Seyyid tarafından 1974 yılında Tunus’ta 

neşredilmiştir. 

5. el-Muhit bi’t-Teklif: Kadı’nın öğrencisi İbn Metteveyh’in bu eser üzerine kaleme aldığı Kitabu’l-Mecmu’ fî’l-Muhit 

bi’t-Teklif isimli ta’liki ile günümüze ulaşmıştır. 

6. el-Muhtasar fî Usuli’d-Din: el-Mugni’de geniş olarak ele alınan konuların Sahib b. Abbad’ın isteği üzerine müellif 

tarafından özetlenmesiyle oluşan eseri Muhammed Amare Resâ’ilü'l-adl ve’t-tevhid içinde yayımlamıştır. 

7. Tenzihu’l-Kur’an ani’l-Metain: Kur’an tertibine göre düzenlenmiş olan ve Kadı Abdulcabbar’ın hatalı kabul ettiği 

yorum ile tefsirleri incelediği bu eser, 1908’de Beyrut’ta neşredilmiştir. 

8. Müteşabihu’l-Kur’an: İki yazma nüshasına dayanılarak Adnan Muhammed Zerzur tarafından 1969 yılında 

Kahire’de neşredilmiştir. 

9. Nizamu’l Kava’id ve Takribu’l-Murad li’e-Raîd ev el-Emalî fî’l-Hadis: Nüshalarının Yemen, British Museum ve 

Vatikan’da bulunduğu kaydedilen eser üzerinde Ebu’l-Fazl Şemseddin Cafer b. Ahmed tarafından düzenleme 

yapılmıştır. 

10. Tesbitu Delaili’n-Nübüvve: Süleymaniye Kütüphanesi’ne kayıtlı tek nüshaya dayanılarak Abdülkerim Osman 

tarafından 1966’da Beyrut’ta neşredilmiştir.(Kadı Abdulcabbar, 2017, 28-29) 

2. Tesbitu Delaili’n-Nübüvve  

Eserin mukaddimesinde geçtiği üzere tam adı Tesbîtü Delâʾili Nübüvveti Nebiyyinâ Muḥammed şeklindedir. Tabakat kitaplarına bu 

eser Delâʾilü’n-nübüvve ya da Tesbîtü Delâʾili’n-Nübüvve olarak kaydedilmiştir. Kadı Abdulcabbar, daha önce telif ettiği el-Muġnî adlı 

eserinde nübüvvetin ilâhî dinlerdeki konumunu anlatırken mucizenin vasıf ve şartlarına temas etmiş, Kur’an’ın muciz oluşunun 

esasları, bunun için ileri sürülebilecek karşı düşüncelerin eleştirisi, Şiî-Bâtınî telakkilerin reddi gibi konuları işlemiştir (Kadı 



VI. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
VI. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

25 – 29 Ekim/October 2019 – Antalya/Türkiye 
 

 

428 

  

Abdulcabbar, 2012, 180-184) Tesbîtü Delâʾili’n-Nübüvve’de ise Resulullah’ın gaybdan haber vermesi ve olağanüstü tecelliler 

şeklindeki sosyolojik gelişmeler çerçevesinde başarıya ulaşması hususu yorumlanarak onun nübüvvetine delil getirilmiştir. 

Tesbîtü Delâʾili’n-Nübüvve isimli bu eser, bölümler halinde tertip edilmiş olup elli sekiz bölümden oluşmaktadır. Eserin başlığı 

bulunmayan son kısmı neşreden tarafından on sekiz bölüm şeklinde kitabın fihrist kısmına ilave edilmiştir. (Topaloğlu, 2011, 

535) Bu eklemelerle yetmiş altı bölümden teşekkül eden bu eserin içeriğini genel manada üç bölüm halinde ele almak 

mümkündür:  

● Kısa bir mukaddime sonrasında Allah Resulü’nün siretindeki beşerüstü olayların ele alındığı birinci bölümde; 

◊ Hz. Peygamber’in içinde yaşadığı toplumun yanı sıra Yahudi ve Hıristiyan gibi inanç sahiplerine, Arap, Fars ve Rum 

gibi ırklara mensup insanlara hitap ettiği, onların inanç ve davranışlarını eleştirip dünya ve ahirette hüsrana 

uğrayacaklarını söylediği aktarılır.  

◊ Hz. Peygamberin taraftarının ve maddî gücünün az olmasına rağmen mücadelesini sürdürdüğü ve bunların baskı ile 

işkencelere maruz kaldıkları halde ona inananların sayısının zamanla arttığı ifade edilir. 

◊ Hz. Musa ile İsa’nın tebliğ hayatına da değinilir. Hıristiyanlığın Melkâiyye (Melkiyye), Ya‘kubîler (Süryanîler) ve 

Nesturîlik mezhepleri çerçevesinde eleştirisi üzerinden ilâhî dinler içinde mensupları bulunan, fakat tek tanrı inancını 

yozlaştıran Hıristiyanlık İslâmiyet’le karşılaştırılır. 

◊ Resul-i Ekrem’in Medine’ye hicreti ile Hz. Peygamberin Medine’deki hayatının ve onun yolunu izleyen dört halife 

döneminin olağanüstü bir durum sayıldığı ifade edilerek bütün bunların Allah’ın iradesiyle vuku bulduğu, Resulullah’ın 

sarsılmaz bir metanete sahip kılındığı ve daha sonraki gelişmelerin de böyle gerçekleşeceğini haber verdiği belirtilir.  

● Hz. Peygamberin verdiği gaybî haberle ve gösterdiği mucizelerin işlendiği ikinci bölümde; 

◊ Kur’an’ın ve Hz. Peygamberin haber verdiği bazı gaybî olaylara değinilir ve bunların peygamberlik kanıtlarından 

kabul edildiği dile getirilir. 

◊ Hz. İsa’dan çok sonra dünyaya gelen, ırkı, dili, yaşadığı coğrafya farklı ve aynı zamanda ümmî olan Resulullah’ın 

ortaya koyduğu tevhid inancı ayetlerle delillendirilmeye çalışılır. Bu konuya dair edildikten sonra Hz. İsa’nın çarmıha 

gerilmesi olayına geçilir;  

◊ Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesi, dört İncil’in durumu, İznik Konsili gibi hususlar tartışılır ve neticede Hıristiyanların 

gerçek Mesih tebligatından ayrılıp Bizans’ın ve Sabiîler’in anlayışına yaklaştıkları vurgulanır. 

● Hz. Peygamber’in nübüvvetine yapılan eleştiri ve itirazların merkeze alındığı üçüncü bölümde; 

◊ Halku’l-Kur’an meselesinde baskılara maruz kalan Ahmed b. Hanbel’den bazı kerametlerin zuhur ettiği yolundaki 

Hanbelî inancı değerlendirdikten sonra İmamiyye’nin Hz. Ali’nin hilâfeti hakkında nas bulunduğu iddiası reddedilir. 

◊ Hz. Peygamber’in vefatı üzerine ortaya çıkan hilâfet anlaşmazlıkları, dört halifeden her birinin ve çevresindeki 

sahabilerin uygulamaları, Abdullah b. Zübeyr ile Muaviye b. Ebu Süfyan arasındaki mücadeleye dair Şia karşıtı ve Sünnî 

yanlısı açıklamalar yapılır. 

◊ Hz. Peygamber’in Medine’ye hicreti sırasında orada bulunan Yahudilerin düşmanlık beslediği, münafıklarla iş birliği 

yaptığı, ancak bütün bunların gaybın Allah tarafından Hz. Peygamber’e bildirilmesi mucizesiyle neticesiz kaldığı 

anlatılır.  

◊ Resul-i Ekrem’in Bizans ve Fars hükümdarlarına gönderdiği mektuplarda ve ashabıyla olan münasebetlerinde görülen 

olağanüstü tecellilere temas edilir. 

◊ Rafıza’nın Hz. Ali hakkında iddia ettiği masumiyet, imamların gaybı bildiği, onların da mucizelerinin bulunduğu ve 

farz olan hususların Şiîler’i bağlamadığı iddiaları reddedilir.  

◊ Hz. Ebû Bekir’in hilâfetinin meşruluğu vurgulanır, Muâviye’nin hilâfeti saltanata çevirdiği belirtilir, bunun yanında 

aşırı Şiî telakkiler eleştirilir, Karmatî ve Batınîler’in ortaya çıkışı vb. hususlardan söz edilir.( Kadı Abdulcabbar, 2017, 

33-34;Topaloğlu, 2011, 535-536)  

3. Sonuç 

Kadı Abdulcabbar’ın Tesbitü Delâʾili’n-Nübüvve’si bir bütün olarak ele alındığında bölümler arasında herhangi bir uslup farkının 

olmadığı ve tartışma şeklinin ayet ve hadisler üzerinden Hristiyanlığı reddeden Ehli Sünnet yönteminden farklı olarak Mu’tezile 

uslubuna uygun olduğu görülecektir. Zira Mu’tezilenin en bariz farkı muhaliflerine kendi eserleri üzerinden kendi argümanlarıyla 

cevap vermesi olmuştur. Bu bağlamda Kadı Abdulcabbar, Tesbitü Delâʾili’n-Nübüvve’de Hz. Peygamber’in nübüvvetini kanıtlama 

konusunda benzeri eserlerden farklı bir yöntem izlemiş ve Kur’an’ı hareket noktası almıştır. Ona göre Kur’an’ın nübüvvetin 

delaletine dair kesin kaynak oluşu fesahat ve belagatı, gaybdan haber vermesi, aklî istidlâllere kılavuzluk etmesi şeklinde 

gerçekleşir. Kadı Abdulcabbar, eserini daha çok Kur’an’ın gaybdan haber veren ayetleri yanında yer yer aynı mahiyetteki hadislere 

dayandırmıştır. Peygamberlik müessesesini aklî temellere dayandırarak ispatlamaya çalışan bu eser, bir taraftan mucizeyi aklî bir 

temelle izah etmeye çalışırken diğer taraftan akıl ve duyular gibi vahiy dışındaki bilgi kaynaklarının bütün varlık ve olayları 
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kuşatacak bir mükemmellikten yoksun olduğunu, bu sebeple de zihinlerde doğan ve hayatta karşılaşılan problemlerin 

çözülebilmesi için evrensel bir kaynağa ihtiyaç duyulduğunu ispat etmeye çalışmıştır. Ayrıca Kadı bu eserinde gayb haberlerinin 

tecellisi için Resulullah’ın nübüvvet hayatıyla Hulefa-i Raşidîn devrini birinci derecede, 400/1010 yılına kadar olan dönemi ikinci 

derecede ele almış, bu süreçte gerçekleşen olayları değerlendirerek Kur’an ve hadislerde mevcut gayb haberlerini doğrulamaya 

çalışmıştır. Müellifin Kur’an’ın haber vermesine, tarihsel ve sosyolojik olgulara dayalı gayb mucizesini öne çıkaran bu yönteminin 

orijinal bir nitelik taşıdığını söylemek gerekir.  
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OSMANLI KENT PLANLAMASINDA ÖĞELER: MANİSA 

Neslinur BİGE 

 

ÖZET 

Osmanlı’da klasik dönem olarak adlandırılan Tanzimat’a kadar olan süreçte kent planlamasında belirli imar ilkeleri ve 

uygulamaları görülmektedir. Genellikle mevcut yerleşim yerlerinin imarıyla oluşturulan Osmanlı kentleri, önceki medeniyetlerin 

de izlerini taşımasıyla çok katmanlı bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda farklı coğrafyalarda hüküm süren büyük bir imparatorluk 

olan Osmanlı’nın kent kültürü farklı etnik, dini, ekonomik ve siyasi yapılar üzerine gelişerek sentez özelliği taşımaktadır. Ancak 

bu Osmanlı’nın kendine özgü imar anlayışı geliştirmedikleri anlamına gelmemektedir. Osmanlı’nın hâkimiyetinde farklı 

coğrafyalarda bulunan kentler arasında ortak öğeler görülmesi “Osmanlı kenti” olarak nitelendirebileceğimiz bir kent anlayışının 

olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada Osmanlı kentinin çok katmanlı yapısıyla birlikte, fetihten sonra kentte görülen imar 

faaliyetleriyle ortaya çıkan temel özellikler ele alınarak bu temel özellikler bağlamında Osmanlı klasik dönemin önemli 

yerleşimlerinden olan Manisa kenti irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı kenti, şehircilik, kent planlaması, Manisa kenti. 

 

1. Giriş 

Osmanlı İmparatorluğu, fethedilen toprakları kontrol altında tutmak ve idaresi altındaki artan nüfusa yerleşim alanı ihtiyacı 

sebebiyle şehirleşmeye önem vermiştir. Mevcut yerleşim düzenleri olan Bizans ve Selçuklu gibi medeniyetlerden ele geçirilen 

bölgeler Osmanlı şehirleşmesi için uygun bir zemin oluşturmuştur (Acun, 2001:162-163). Osmanlı’da yeni şehirler kurmak yerine 

var olan yerleşimleri imar yoluna giden bir şehircilik anlayışı görülmektedir (Uğur, 2016:45). 

Osmanlı, 14. yüzyılda ortaya çıkıp iki yüzyıl içerisinde Balkan, Anadolu, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı içine alan geniş bir 

coğrafyada hüküm sürerek bir imparatorluk haline gelmiştir. Osmanlı’nın kent planlaması da bu coğrafyalardan etkilenerek farklı 

etnik, dini, ekonomik ve politik özelliklerle şekillenmesiyle bir sentez özelliği göstermiştir. Bu özelliğinin yanı sıra bu farklı 

coğrafyaların kent planlamasında “Osmanlı kenti” olarak tanımlayabileceğimiz bir takım benzerlikler görülmektedir (Kaygalak, 

2005:24). 

Manisa, mevcut haliyle Osmanlı kent planlama özelliklerini büyük oranda yitirmiştir. Bu çalışmada, Manisa’yı bir Osmanlı kenti 

yapan özelliklerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. İlk olarak literatür çalışmasıyla Osmanlı kent planlamasının özellikleri ve 

Osmanlı kentlerinde ortak olarak görülen hâkim öğeler tespit edilmiştir. Ardından bu hâkim öğeler bağlamında Osmanlı dönemi 

Manisa’nın  kent planlama özellikleri ortaya koyulmuş ve bu veriler elde edilen eski haritalar üzerinde şematik olarak 

gösterilmiştir. 

2. Osmanlı Kenti Özellikleri 

Selçuklu kentinin ova yerleşimini benimsemesine karşın, Osmanlı kenti hem yerleşim hem de mimari açıdan dağdan ova 

yerleşimine geçişten son derece faydalanmış bir dağ eşiği kentidir (Aliağaoğlu-Uğur, 2016:212’den akt.; Cerasi, 2001). 

Osmanlı kentleri genellikle hem ovaya hâkim olacak, hem de dağlara yakın olacak şekilde yamaçlarda kurulmuşlardır. Kurulduğu 

bölgedeki ova ve dağların sağladığı doğal kaynaklardan çok iyi ve bilinçli şekilde faydalanmışlardır. Dağın sağlamış olduğu zengin 

kaynak sularını hatlar ve kanallarla taşıyarak ovalardaki bağ ve bahçelerin sulanmasıyla tarım yapılmıştır (Göney, 2011:283). 

Osmanlı kentini işlevine göre dini, ticari ve konut alanı olarak üç bölgeye ayırabiliriz. Genel olarak dini ve ticari işlevli bölgeler 

merkezi oluştururken, bu merkez etrafında da konut alanları gelişmektedir. Konut alanlarının sokakları ticari bölgeye bağlanır 

ve bu sokaklar çarşıları oluşturur. Konut alanları olan mahallelerde ise mahremiyet anlayışı sokak oluşumunu etkilemektedir. 

Osmanlı kentinde ayrıca bir meydan anlayışı yoktur. Cami avluları ve Pazar yerleri meydan işlevini görmektedir (Koç, 2005’ten 

akt.; Cerasi,2001). 

Osmanlı kentindeki bu özellikler ele alındığında planlamadaki hâkim öğeler, ibadet ve ticaret bölgesi olan “kent merkezi” ve bir 

cami veya külliye etrafında şekillenen “mahalle” olarak tespit edilmiştir. “Kale” Osmanlı’ya özgü  olmayıp önceki 

medeniyetlerden miras aldığı bir  kent öğesi olmasına rağmen, kent silüetindeki etkisi ve çoğu Osmanlı kentinde bulunması 

sebebiyle hâkim öğeler kapsamında ele alınmıştır.  

Kale 

Türkler gelmeden önce Anadolu’da birçok Roma ve Bizans yerleşimleri vardı ve bu yerleşimler çoğunlukla kale-kent olarak 

nitelendirilen askeri üs özelliği taşımaktaydı. Bu askeri üs niteliği gösteren kale-kent modelindeki yerleşimlerin şehirlere 

dönüştürülmesi ve mevcut şehirlerin geliştirilmesi Türklerin Anadolu’daki fetihlerinden sonra gerçekleşmiştir (Koca, 2008:21-

23) Genellikle Türkler fethettikleri kalelerin içine hakimiyetlerinin bi sembolü olarak küçük boyutlu bir mescit ya da hamam gibi 

yapılar inşa etmişlerdir (Koç, 2005’ten akt.; Yenişehirlioğlu, 2005). 
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Osmanlı dönemi kentlerinde silüeti belirleyen iki unsurdan biri kale, diğeri ise camidir (Kuban, 1968:72). Osmanlılar fethettikleri 

kaleli kentleri kısa sürede sur dışı yerleşimlerle açık kentlere dönüştürmüşlerdir (Uğur, 2016:45). Bu dönemde kentler çok nadir 

olarak surlarla çevrilmiş, genellikle Bizans ve Selçuklular’dan kalan kaleler ya terk edilmiş ya da idari veya askeri amaçlı iç kale 

haline getirmiştir. Stratejik öneme sahip yerleşimlerde kalelerin onarılarak kullanıldığı görülmektedir (Kejanlı, 2010 akt.; Tanyeli, 

1986).  

17. ve 19. yüzyıl arasındaki zamanda Anadolu’daki birlik ve güvenlik sağlandıktan sonra, sur dışı yerleşimlerin artması ve sur içi 

yerleşimlerin azalmasıyla kaleler işlevsiz kalmıştır (Kejanlı, 2010 akt.; Cezar, 1983). 

Kent Merkezi  

Cami ve çarşı-pazar Osmanlı kentinin çekirdeğini oluşturmaktadır (Kuban).  Osmanlı klasik döneme geçişte “Taht-el kale” 

denilen kale dışındaki alanda, kentlerdeki sabit  ticaretin gelişmesiyle bedestenler ortaya çıktı ve kent bedestenin etrafında 

şekillendi (Aliağaoğlu, Uğur, 2016’dan akt.; Tekeli, 2011:230). 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kent merkezi bedestendir. 

Genellikle kentin büyük camilerinden biri burada yer alır (Koç, 2005’ten akt.; Ergenç, 2009:106). Bu camiler hem dini hem 

sosyo-kültürel açıdan halkın toplandığı bir merkez noktadır (Bayartan, 2005:88) 

Kentin ticaret merkezinde sabit dükkanlardan oluşan çarşı ve pazar yeri olmak üzere iki çeşit ticari eylem alanı görülmektedir. 

Genelde çarşılar zanaat ürünlerinin satışının yapıldığı dükkanların ve depolama alanlarının bulunduğu hanlar ve açık-kapalı 

çarşılardır. Çarşılar zanaat kollarına göre ayrı sokaklarda kurulmuşlardır (Kuban, 1968:71). Kent merkezinden diğer odak 

noktalarına yayılan bu çarşıların ana hattını “Uzunçarşı” olarak adlandırılan geniş caddeler oluşturmaktadır (Koç, 2005’ten akt.; 

Ergenç, 2009:106). Yapılan işe özel adlandırılan hanlara da şehirlerde sıkça rastlanır. Pazarlar ise yiyecek ürünlerinin satıldığı, 

genelde cami çevresinde kurulan yerlerdir. Çarşı ve pazarlar aynı alanda olabileceği gibi genelde birbirinden ayrıdır (Kuban, 

1968:71). 

Mahalle ve Sokak Yapısı 

Osmanlı kentinde mahalle, birbirlerini tanıyan insanların birbirleriyle sosyal anlamda dayanışma içinde yaşadıkları yerlerdir. Bu 

topluluk aynı zamanda bir cami veya mescitte bir imama tabi olan cemaattir. Genellikle müslüman ve gayrimüslim halk 

birbirinden farklı mahallelerde otursalar da tam bir ayrım söz konusu değildir. Bununla birlikte aynı meslek erbaplarının, 

mesleklerinin ismini alan mahallelerde birlikte oturdukları bilinmektedir (Ergenç, 1984:69,73). 

Osmanlı kentinde mahalleler bir dini yapının, külliyenin ya da pazar yerinin etrafında gelişen ve bünyesinde birçok ev barındıran 

birimlerdir. Kentte artan nüfus için yerleşim yerlerini artırmak amacıyla kurulmak istenen mahalleler için önce o bölgede dini 

bir yapı ve özellikle külliyeler inşa edilmekteydi (Özer, 2016:124-125). Külliyeler, ibadethane, eğitim yapıları, aşevi, sağlık yapıları, 

konaklama, mezarlık, hamam gibi yeni kurulacak mahalle için gerekli olan bütün hizmetleri karşılayacak şekilde oluşturulmuştur. 

Ayrıca külliyeler bölgede yüzlerce kişi için iş istihdamını da sağlamaktadır (Uğur, 2015:309’dan akt.; Hatipoğlu, 1986:1641-1650). 

Osmanlı kentinde sokakların fiziki yapısıyla ilgili şunlar söylenebilir(Tosun, 1983:86): 

-Organik yapı gösteren sokaklar, birbirini dik olarak kesmezler.  

-Yapı içlerine doğru yönlendirilmiş çıkmaz sokaklar vardır. 

-Yapı çıkmaları ve saçaklar ile dar sokaklar yağmurdan korunmaktadır. 

-Sokağın ortasındaki taşlar dere oluşturacak şekilde yerleştirilerek yağmur sularının buradan akması sağlanmıştır. Bu sular 

derelere ya da yer altı sularına karışır.  

-Sokağı bahçe duvarına yakın olan taşları yayaların kolaylıkla yürümesi için daha büyüktür. 

-Bir sokaktaki yapıların yükseklikleri, birbirlerinin hava ve manzarasını engellememek için farklı yüksekliklerdedir. 

-Çatılardan akan sular sokağa oluk olmadan akarlar.  

3. Bir Osmanlı Kenti Olarak Manisa 

3.1. Tarihi Önemi 

Helenistik dönemden itibaren birçok medeniyete ev sahipliği yapan Manisa, sırası ile Hititler (M.Ö. 1450-1200), Frigyalılar, 

Yunanlılar, Lidyalılar(M.Ö, 665-546), İranlılar (M.Ö. 546-333), Bergama Krallığı, Romalılar (M.Ö. 133 – M.S 395), Bizanslılar 

(395-1313), Saruhanoğulları (1313-141O) ve Osmanlılar’ın (1410-1923...) hakimiyetinde kalmıştır. (Acun, 1983:21) 

Romalılar M.Ö. 126’da Bergama Krallığı’nı ele geçirince Manisa da Roma idaresine geçti. Roma’nın ikiye ayrılmasıyla birlikte 

Doğu Roma’nın idaresine girdi ve Batı Anadolu’nun önemli askeri üslerinden biri haline geldi ve surlarla çevrildi. (Emecen, 

2006:2) Kısa sürede piskoposluk merkezi haline gelen Manisa, Hıristiyanlığı benimseyen ilk şehirlerden olma özelliği 

göstermektedir.(Karakaya, 2003:583) 

1204’te Haçlıların İstanbul’u ele geçirmesiyle Bizans’ın merkezi İstanbul’dan İznik’e aktarıldı ve bundan sonra Manisa, 

imparatorluğun sınırlarına dahil edildi. İmparator John III Doukas Vatatzes’in Manisa’da belirli zamanlarda oturduğu bilinmekle 

birlikte 1222 tarihinden itibaren Manisa, imparatorluğun merkezi haline geldi. (Acun, 1983’den akt.; Sevgen, 1959) İmparatorun 

Manisa’da kendi adına bir kilise yaptırdığı ve öldüğünde buraya gömüldüğü bilinmektedir. (Emecen, 2006:2) 
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1305 tarihine gelindiğinde Saruhanoğulları’nın şehrin etrafını ele geçirerek buradaki Türklerin başına geçtiği (Uzunçarşılı, 2003) 

bilgisi, Saruhanoğulları’nın fetihten önce Manisa’yı başkent yapmayı planladığını düşündürmektedir.(Gündüz Küskü, 2017:201) 

1310‘da başlayan kuşatma dört yıl sürmüş ve bu uzun süren kuşatma 1314 tarihinde şehrin fethiyle sonuçlanmıştır.(Emecen, 

2006:3) Saruhaoğulları Manisa’yı beylik merkezi yaparak, imar faaliyetleriyle kente Türk-İslam kimliği kazandırmışlardır.  

Manisa’nın Osmanlılar tarafından ilk fethi 1390’da Yıldırım Bayezid döneminde gerçekleşmiştir. Timur’un Ankara savaşında 

Yıldırım Bayezid’i mağlup edip esir etmesiyle Manisa yeniden Saruhaoğulları idaresi altına girmiştir.(Emecen, 2006:3) 1410 

tarihinde Manisa yeniden Çelebi Mehmet’in fethiyle Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Fetihten bir süre sonra Manisa, Amasya’dan 

sonra “Şehzade Sancağı” olarak dönemin önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir.  

1410-1595 yıllarında en parlak dönemini yaşayan Manisa ilk şehzade Fatih Sultan Mehmet olmak üzere birçok şehzadeye ev 

sahipliği yapmıştır. II. Murat, tahtı oğlu II. Mehmet’e devredip Manisa’ya yerleştikten sonra, şehri ikinci bir payitaht haline 

getirmiştir. 1595 yılından sonra Manisa eski önemini yitirerek gerileme sürecine girmiştir. (Acun, 1999:7) 

3.2. Yerleşim Özellikleri  

Manisa, arkası Spil Dağı önü ise Gediz Nehri ile sınırlandırılmasıyla güvenlik açısından stratejik bir öneme sahiptir(Acun, 1999). 

Konumunun bu avantajları sebebiyle Antik çağlarda daha çok askeri üs niteliği göstermiştir. Spil Dağı’nda askeri amaçlı yapılmış 

kalede, Geç Roma ve Bizans dönemiyle birlikte sivil yerleşim başlamıştır (Emecen, 2006). Bizans Dönemi’nde bir süre başkentlik 

yapmış Manisa, kale içinde saray, kilise, darphane ve hazine gibi başkentlerde bulunması gereken öğeleri bulundurmaktadır 

(Gündüz Küskü, 2017). 

Manisa’nın fethiyle birlikte Türkler bölgeye tam hakim olup güvenlik sağlandıktan sonra sur dışına yerleşmeler başlamıştır. 

Bizans döneminde sadece kale içinde görülen yerleşim Saruhanoğulları döneminde, kale içindeki Fetih Cami’si dışında,  sur 

dışına ve aşağı, ovaya doğru bir ilerleme olmuştur.  Bu dönemde yerleşim doğudan batıya doğru gelişmekle birlikte, her ne kadar 

sur dışına çıkılsa da şehir dağın eteklerinden ovaya inmemiştir. Ulu Cami ve Külliyesi Saruhanoğulları döneminde kent merkezini 

oluşturur ve şehir bu merkez etrafında gelişir. Bununla birlikte meşhur şeyhlerin banisi oldukları eserler etrafında mahalleler 

kurulmuştur. Haki Baba Zaviyesi, Seyyit Hoca Tekkesi, Attar Hoca Camii ve mevlevihaneyi örnek olarak verebiliriz (Acun, 1999: 

11).  

Osmanlılar’ın Manisa’yı Saruhanoğulları’ndan almasıyla şehir asıl gelişme sürecine girmiştir. Şehir Saruhanoğulları Dönemi’nde 

doğu-batı ekseninde enlemesine ilerlerken, Osmanlı Dönemi’nde kuzey-güney ekseninde derinlemesine ilerlemeye başlamıştır 

(Acun, 1999: 12). 

Saruhanoğulları döneminde kent merkezi Ulu Cami ve çevresi iken, şehrin ovaya doğru kaymasıyla birlikte merkez de Hatuniye 

Camii seviyesine inmiştir. (Emecen, 2006: 7) Osmanlı’nın hakimiyetiyle birlikte özellikle II. Murat’ın yaptırdığı saray ve hanedan 

üyelerinin yaptırdığı külliyeler, kent merkezinin Ulu Cami’den ovaya inmesine neden olsa da, Ulu Cami Osmanlı’da da önemini 

korumuş ve işlevini devam ettirmiştir (Gündüz Küskü, 2014: 644). 
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Şekil 1  Kentin dönemlere göre yerleşim yerleri (Harita: Acun, 1999) 

3.3. Osmanlı Kenti Hâkim Öğeleri Bağlamında Manisa 

Kale 

Manisa kalesi, Spil dağının kuzey eteğinde, Ulu Cami’nin yer aldığı İshak Çelebi mahallesinin üst tarafında, 150 m. den 400 m. 

ye doğru artan eğimli bir alanda yer almaktadır.  

Kale iç kale ve dış kale olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. İç kalenin Yunanlılar veya Lidyalılar tarafından yaptırıldığı  

düşünülse de kesin bir bilgi yoktur (Acun, 1999:439). İç kale beşgen formundan dolayı “sandıkkale” olarak anılmaktadır. Evliya 

Çelebi’den, 17. yüzyılda iç kalede 30 ev, 2 su sarnıcı, 1 buğday ambarı, 1 cephanelik ve II. Murat’ın bir camii olduğunu 

öğrenmekteyiz. Günümüzde iç kaleden hiçbir iz kalmamıştır.  

Dış kalenin ise Türk kuşatması sırasında savunma amaçlı Bizanslılar tarafından inşa edildiği bilinmektedir (Acun, 1999:439). Dış 

kale kuzey, doğu ve batı yönlerinde, iç kaleyi yay gibi saracak şekilde konumlandırılmıştır. Yine Evliya Çelebi’den öğrendiğimize 

göre, 17. yüzyılda dış kalenin içinde bağ ve bahçelerle birlikte 40-50 kadar bağ evi bulunmaktadır. Bugün dış kalenin büyük 

bölümü yıkılmış olsa da yer yer temel kalıntıları ya da alçak duvarlar şeklinde izlerini takip etmek mümkündür. 

Günümüzdeki kalıntılardan yola çıkılarak, Antik dönem, Bizans dönemi ve Türk dönemi (Saruhanoğulları ve Osmanlı) olmak 

üzere kalenin üç ana evresinden söz edilmektedir. Kısmi olarak görülen Bizans döneminden farklılaşmış duvar örgüleri, Türk 

döneminde kalenin onarımı yapılarak kullanımının devam ettiğini göstermektedir (Ermiş-Gündüz-Yılmaz, 2016: 249). 
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Şekil 2  Manisa Kalesi yerleşim planı (Harita: Acun, 1999) 

Manisa kentinde Türk hakimiyetinden önce sivil yerleşimin sur içinde olduğu,  sur dışında bir yerleşim olmadığı 

düşünülmektedir. Fetihle birlikte şehirde sur dışı yerleşimlerle birlikte açık kent modelinde bir yerleşim şekli görülmektedir.  

Saruhan Bey fetihten sonra ilk iş olarak yeni kültürü tanımlayan, kentin artık Türk hakimiyeti altında olduğunu göstermek 

amacıyla sur içerisine bir Fetih Camii inşa ettirmiştir. İlk sur dışı yerleşimler fetihten sonra Türkler bölgeye tam hakim olduktan 

sonra gerçekleşmiştir (Gündüz Küskü, 2014:642). 

Gündüz Küskü, Türk hakimiyetinden sonra kalenin kullanımıyla ilgili, Laskaris sarayının Bey sarayına dönüştürülmüş 

olabileceğini, söyler. Bu görüşü desteklemek için 17. yy.’a ait kale ve kale görevlilerine dair bilgilerin yer aldığı kayıtları öne 

sürmektedir. Bununla birlikte Saruhanoğulları’nın sikkelerini bastırdıkları darphanenin yine Bizans/Laskaris darphanesi olduğu 

düşüncesinin daha akılcı olduğunu söyler. 
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Şekil 3  Manisa Kalesi Topografik Plan (Ermiş-Gündüz-Yılmaz 2016: 249) 

Kalenin Türk dönemindeki kullanımıyla ilgili, Saruhanoğulları’nın 1313’te kaleyi onararak kulladığı, Osmanlı döneminde yine 

onarılarak kullanıldığı, 16. yüzyılın sonlarında zindan olarak kullanıldığı bilinmektedir (Emecen, 2003). 

1657 tarihli kayıtlara göre Manisa kalesindeki görevli piyadelerin, İzmir’de yeni yapılan kaleye gönderildiği bilgisi, kalenin bu 

dönemde önemini yitirdiğini göstermektedir (Gündüz Küskü, 2014:652). Ayrıca 1699’da şehri gören E. D. Chishull, Manisa 

kalesinin artık harap halde olup zindan olarak kullanıldığını, hisar içinde bir kilisenin yer aldığını belirtir. 18. yüzyıla gelindiğinde  

kalenin harap halde terk edildiği bilinmektedir (Emecen, 2003). 

Kent Merkezi ve Çarşı 

Türk hakimiyetinden önce sur dışı yerleşimi görülmeyen kentte, Saruhanoğulları döneminde İshak Bey tarafından yaptırılan Ulu 

Cami ve Külliyesi sur dışı yerleşimin ilk kent merkezini oluşturmaktadır. Yerleşim daha sonra bu merkez etrafında gelişmiştir 

(Acun, 1999) 

Osmanlı döneminde ovada yapılan Manisa Sarayı ve sarayın güneyine, kentteki ilk külliye olan Hatuniye külliyesinin yapımı ve 

devamında Sultaniye külliyesinin yapımı Osmanlı Manisa’sının kent merkezini belirleyen öğeler olmuştur. (Gündüz Küskü, 

2014) 
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Şekil 4  Kent merkezi nirengi noktaları (Harita: Acun, 1999) 

Anadolu’da Osmanlı’nın hakimiyetiyle merkezi otorite güçlenmiş ve yollar üzerinde yer alan ticaret yapıları yerine artık han, 

bedesten ve arasta gibi ticaret yapıları şehir merkezlerinde yer almaya başlamıştır. Dönemin ticaret merkezi, bu yapılarla birlikte 

şehrin merkezini oluşturan en büyük (ulu) caminin etrafında gelişmiştir. Manisa’da ise kent merkezi ve ticaret aksı Hatuniye, 

Muradiye ve Sultan Camileri’nin hattında oluşmuştur (Acun, 1999: 489). 

Manisa’da Osmanlı Dönemine ait ilk külliye olma özelliği taşıyan II. Bayezid’in eşi Hüsnüsaz Hanım’ın yaptırdığı Hatuniye 

Külliyesi cami, imaret, han ve hamamdan oluşmaktadır. Sarayın hemen güneyindeki düzlük alana yapılan bu külliye ile sarayın 

yakınında yeni bir merkez oluşturma çabası görülmektedir. Camiye bitişik şekilde 23 dükkan bulunmakta ve bu dükkanların 

gelirleri caminin vakfına aittir. Daha sonra camiye yakın bir yerde yapılan Yeni Han ile külliye, yeni kent merkezinde önemli bir 

ticaret merkezi oluşturmuş olur. Zamanla bu ticaret merkezi çevre mahalleler ile genişlemiş ve bugüne kadar varlığını devam 

ettiren Manisa Çarşısı’nın temelini oluşturmuştur. (Gündüz Küskü, 2014: 648) 

Manisa çarşısı Hatuniye Camii’nden Alacahamam semtine, oradan da Kurşunlu Han’dan Ali Ağa Camii’ne kadar olan alanı 

kapsamaktadır. 16. yy’da beş yüzün üzerinde dükkan olduğu biliniyor. Arastalara paralel ilerleyen çarşının sonunda açık bir 

meydan ve pazar yeri bulunmaktadır(Emecen, 2003:73). Genellikle şehir içinde meydan olmadığı için meydan görevi gören 

büyük toplanma yerleri çarşı ve pazar meydanlarıdır (Acun, 1999’dan akt; Kuban, 1973:207)  
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Şekil 5  Ticaret merkezi ve çarşı aksı  (Harita: Acun, 1999) 

Osmanlı şehrinde organik dokuya sahip mahallelere sıkça rastlansa da bu doku tipi çarşı mahallesinde gözükmemekte; daha çok 

konut alanlarında ortaya çıkmaktadır. (Aliağaoğlu, Uğur, 2016) Manisa’da da bedesten ve Kurşunlu Han arasında dükkanlardan 

oluşan ticaret alanının sokak yapısında kentin geri kalanından farklı olarak ızgara plan görülmektedir. 

 

Şekil 6  Ticaret alanı sokak düzeni (Harita: Acun, 1999) 

17. yy’da Manisa’da, haftada bir gün (perşembe) çarşıda Tahtakale Pazarı, karaköy semtinde ise Çırpı Pazarı olmak üzere iki 

Pazar kurulurdu. 1594 ve 1613 yıllarında bu pazarlar ve oradaki dükkanlar yanmış ama sonra tekrar canlandırılmıştır. (Acun, 

1983’den akt.; Uluçay, 1942: 12) 
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Osmanlı’dan günümüze ulaşan ticaret yapıları Kurşunlu Han, Yeni Han ve Rum Mehmet Paşa Bedesteni’dir. Bugün mevcut 

olmayan ticaret yapıları ise, Kurşunlu Han’ın güneybatısında bitişik şekilde bulunan Keresteciler Hanı, Yeni Han’ın batısına 

bitişik olan Yemiş Hanı, Çeşnigir Camii’nin kuzeydoğusunda Kilim Hanı ve güneyinde Hacı Osman Hanı’dır. 

 

Şekil 7  17. Yüzyılda Manisa kent merkezi (Aktüre, 1975’den akt.; Uluçay,1943) 

Mahalle ve Sokak Yapısı 

Saruhanoğulları döneminde yerleşim Ulu Cami ve Külliyesi’nin çevresinde gelişmiştir. Ayrıca Attar Hoca Camii, Haki Baba 

Zaviyesi, Seyyit Hoca Tekkesi gibi dönemin meşhur şeyhleri tarafından yaptırılan eserler de yeni yerleşim alanlarının merkezini 

oluşturmaktadır. Yerleşim dağın eteklerinde bir yay şeklinde kalmış, ovada bir yerleşime geçilmemiştir (Acun, 1999:11-12). 

Erken Osmanlı döneminde Ulu Camii’nin kuzeybatısındaki Ali Bey Cami ile başlayan ve Çeşnigir, Hacı Yahya, İvaz Paşa Cami 

ile devam eden ilk Osmanlı eserleri ovaya ve Karaköy’e doğru ilerleyen iskan yönünü göstermektedir. 

Manisa şehzade sancağı olduktan sonra hanedan üyeleri ve onların yanındakilerin yaptırdıkları yapılar, zamanla çevrelerinde bir 

yerleşim alanı oluşturarak yeni mahalleler haline gelmişlerdir. Manisa Sarayı’nın ovaya düzlüğe yapılmasından sonra sırasıyla 

Hatuniye ve Sultan Cami Külliyeleri’nin de konumları yeni iskan alanlarının yönünü belirlemiştir. Örnek olarak 16. yüzyılda 

Hafsa Sultan tarafından inşa edilen Sultan Cami ve Külliyesi, etrafına yerleştirilen yirmi konut ile yeni bir yerleşim yeri olmuştur 

(Emecen, 2006:7). 

16. yy’daki mahalle dağılışı, doğu tarafında Tabakhane deresinin doğusu, batıda Karaköy etrafında ve Eyne Ali zaviyesi etrafında 

da Akbaldır deresinin batısına doğru ilerlediği göstermektedir (Karakuyu, 2007:8). 
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Şekil 8  Yüzyıllara göre yaptırılan külliye ve camiler (Harita: Acun, 1999) 

Kurtuluş Savaşı sırasında Manisa’yı işgal eden Yunanlılar geri çekilirken şehri ateşe verdiler ve bu yangında neredeyse bütün 

şehir harabeye döndü (Emecen, 2003:582) Bu büyük yangının tahribatını gidermek için Cumhuriyet dönemde geniş caddeler, 

meydanlar ve parklar açılarak şehir günümüzdeki şekline ulaşmıştır. (Emecen, 2006:14) 

Hakkı Acun’un 1983’te yayınladığı çalışmasında kentin Yunan işgalinden önceki sokak dokusunu gösteren bir harita yer 

almaktadır. Bu haritada sokak dokusunun Osmanlı kent planlaması özelliklerinden olan organik sokak dokusunda olduğunu 

görmekteyiz. Dar sokaklar belirli bir kural olmadan parselasyona göre şekillenir. Sokaklardan yapının içine doğru ayrılan yarı 

özel kullanımda çıkmaz sokaklar yer alır. Bu dönemde organik sokak dokusu hemen hemen bütün şehre hâkimken, yangından 

sonra yapılan imar faaliyetleriyle günümüzde birbirini kesen geniş caddeli ızgara plan şehre hâkim olmuştur.  
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Şekil 9  Geleneksel Sokak Dokusu (Harita: Acun, 1999) 
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Şekil 10  Mevcut Sokak Dokusu (Harita: Acun, 1999) 

4. Sonuç 

Manisa’nın coğrafyası, yerleşim düzeni, Osmanlı kentlerinde görülen hâkim öğeleri gibi özellikleriyle Osmanlı döneminin önemli 

kentleri arasında olduğu anlaşılmaktadır. Stratejik  coğrafya ve topoğrafyası sayesinde her dönemde olduğu gibi Osmanlı 

döneminde de devlet içerisinde önemli bir konuma ulaşmıştır. Osmanlı kentlerinde görülen hem dağa hem ovaya hâkim olan  

yamaç yerleşimi ve ovaya doğru ilerleyiş Manisa’da da  görülmektedir. Fetihten sonra yaptırılan camilerin ovaya doğru konumları 

ve 1445’de II. Murat’ın yaptırdığı Manisa Sarayı’nın ovada düzlüğe inşa edilmesi, Osmanlı’nın fethin ilk yıllarından itibaren 

yerleşimin bu yöne kaymasını amaçladıklarını göstermektedir. Osmanlı kentlerinde kalenin çok aktif bir kullanımı görülmese de 

erken dönemlerde tamir edilip kullanıldığı görülmektedir. Manisa kalesinde de Osmanlı dönemi onarımlarına rastlamak 

mümkündür. Ayrıca bu dönemde kalelerin zindan olarak kullanımı ve 17. yüzyıl itibariyle kalelerin terk edilmesi durumu aynı 

şekilde belgelerde yer aldığı şekliyle Manisa’da da karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı kent merkezi kurgusu olan dini ve ticari işlevin 

birlikteliğini Manisa’da da görmekteyiz. Hatuniye ve Sultaniye Külliyeleri’nin oluşturduğu merkez hattı ve bu hat ile çakışan 

çarşılar ve pazarlar, Osmanlı kent merkezi kurgusunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte Osmanlı’daki “Taht-el kale” olarak 

adlandırılan kale altında oluşturulmuş bir ticaret merkezi anlayışı, Manisa’da bedestene yakın kurulan Tahtakale pazarıyla 

görülmektedir. Dönemin nüfuzlu kişileri tarafından yaptırılan eserlerin etrafında şekillenen yerleşim alanı, Osmanlı’nın mahalle 

kurma ve şehri genişletme anlayışıdır. Bu anlayışı Manisa’da şehzade ve yakınlarının yaptırdığı cami ve külliyeler etrafında 

oluşmuş mahalleler ile görmekteyiz. Kentin ilk külliyesi olan Hatuniye Külliyesi ve çevresinde oluşan ticaret alanı ile kent 

merkezini, Beylik dönemi merkezi olan dağın eteğinden kaydırarak ovaya çekmiş ve yeni yerleşim alanları oluşmasının önünü 

açmıştır. Sonraki dönemlerde ihtiyaca göre kentin muhtelif yerlerinde cami ve külliyeler inşa edilerek, kentin ilerleyiş yönü 

belirlenmiştir. Günümüze ulaşmasa da elde edilen eski haritada görülüyor ki, Osmanlı kentinin özelliklerinden olan belirli bir 

düzeni olmayan, dar ve organik sokak dokusu ile yapı içlerine yönelmiş çıkmaz sokaklar Manisa’da da görülmektedir. Bu organik 

sokak dokusunun kentin merkezi olan çarşıda farklılaşarak ızgara planda olması da yine Manisa’yı şekillendiren Osmanlı kenti 

özelliklerindendir. 
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ANA DİL VE YABANCI DİLDE SOSYALLEŞME ARAŞTIRMALARI 

Muammer NURLU* - Hasan Basri KANSIZOĞLU** 

 

ÖZET:Dil, konuşulduğu toplumun kültürel hayatından etkilenmektedir. Kültür ise dil aracılığıyla aktarılmaktadır. İnsanın 

toplumsal bir varlık olarak yaşamını sürdürülebilmesi dili kullanmasıyla olanaklı hâle gelirken dili kullanabilmesi için de 

sosyalleşebilmesi gerekmektedir. Schieffelinve Ochs tarafından “dili kullanma yoluyla sosyalleşme” ve “dili kullanabilmek için 

sosyalleşme” olmak üzere iki sav üzerine temellendirilen “Dil Sosyalleşmesi Kuramı” dil edinim sürecini sosyal-kültürel yapılar 

ve ideolojilerle açıklamaktadır. Bir dili edinmenin toplumsal birey olma sürecinin en önemli parçası olduğunu savunan bu kurama 

dayalı olarak ana dil ve ikinci dil öğretimi alanlarında birçok etnografik, antropolojik ve dilbilimsel çalışma yapılmıştır. Dil 

sosyalleşmesinin kuramsal ve yöntemsel çerçevesi temel alınarak yapılan bu çalışmalarda genel olarak toplumların, dil aracılığıyla 

çocuklarını nasıl yaşadıkları toplumun bir parçası hâline getirdikleri; anne-baba, öğretmen ya da çocuğun bakımıyla ilgilenen 

kişinin, çocuğun dil aracılığıyla sosyalleşebilmesi için ne gibi uygulamalar yaptıkları araştırılmıştır. Bu uygulamaların toplumdan 

topluma ne gibi farklılıklar gösterdikleri ve bu farklılıkları ortaya çıkaran unsurların neler olduğu da söz konusu çalışmalar 

kapsamında incelenen durumlar olmuştur. Bu araştırmanın amacı dil sosyalleşmesini kuramsal ve yöntemsel olarak ele alarak 

kuramla ilgili ilkeleri ve kavramları alanda yapılan bu çalışmalardaki bulgular doğrultusunda açıklamaktır. Araştırma kapsamında 

incelenen çalışmalar; yalnızca ana dil değil ikinci ve yabancı dil öğretiminde de kültürel üretimin, dönüşümün, toplumsal 

farklılıkların ve kültürleme süreçlerinin ne kadar önemli yer tuttuğunu ortaya koymaktadır.  

Anahtar sözcükler: Dil, kültür, dil sosyalleşmesi, ana dil, yabancı dil. 

 

PRIMARY AND FOREIGN LANGUAGE SOCIALIZATION RESEARCH 

ABSTRACT:The language isinfluenced by thecultural lifeof the communityis spoken. Cultureis transmitted 

throughthelanguage.As a social beingable to usethe languageof thepeoplestillcame tothepossibleuseofthelanguagemust be ableto 

sustainthelifeand socializing.Grounded bytwo arguments by SchieffellinandOchsthat "socializationthrough the use oflanguage" 

and "socializationto use thelanguage", "LanguageSocializationTheory" explains thelanguage acquisitionprocess ofsocio-

culturalstructures andideologies. Alanguageacquisitionprocessof the socialindividualisthe most importantpart is 

thedefendingmother tongueand secondlanguage teachingtheorybased on thisfieldin manyethnographic, anthropologicaland 

linguisticstudieshave been made. Languagesocializationtheory andthegeneral publicinthisstudybased on 

themethodologicalframework, howthechildrenof the communitythrough languagemake it apartof their lives; parents, 

teachersorpeople interested inthe child'scare, such aswhatapplicationstosocializethroughtheirchild's languagewas investigated. 

Such ashowtheyvaryfrom one society tothese applicationsandalsothatthese differencesare mitigatingfactorsiswhathas 

beenrevealedby thesestudiesexaminedcases. The purpose ofthisresearchis to explainthetheoretical 

andtakingamethodicallanguagesocializationestablishesthe principles 

andconceptswiththefindingsinthisstudyarea.Studiessurveyed; notonly the mainlanguageof cultural productionin 

thesecondandforeign language teaching, transformation, revealshow important it isto keepthe placeofsocialdifferences andthe 

enculturationprocess. 

Keywords: Language, culture, languagesocialization, primarylanguage, foreignlanguage. 

 

Giriş 

Dil; duyguya ve düşünceye dayalı üretim yapmaya; varlıkları, olayları ve olguları anlamlandırarak başkalarına aktarmaya yarayan 

bir araçtır.  Bireyin yurttaşlık sorumluluklarınıyerinegetirmesi,gelenekvedeğerleri geleceknesillereaktarması, 

yaşadığıtoplumakatkısağlaması, kişiselbecerilerini geliştirmesivekullanmasıdil sayesinde olur.Sosyalleşme isealışkanlıklar, 

beceriler, inançlar, değerler ve toplumsal katılım için gerekli olan diğer durumları içeren yaşam boyu öğrenme (Winston,1995’ten 

aktaran Ruhela ve Tiwari, 2013) ve çocukların kendi sosyal gruplarının yetkin birer üyesi olmaları süreci (Schieffelin veOchs, 

1986) olarak tanımlanmaktadır. Bu etkileşime dayalı süreç, bireylerin belirli bir topluluk ya da toplumun sosyal yaşamına katılım 

için gerekli olan yeterlilikleri geliştirmesini; o toplumun alışılagelmiş kültürel uygulamalarını, dil ve okuryazarlık etkinliklerini; 

duygu, düşünce ve davranışlarla ilgili yerel tercihlerini kapsamaktadır. Bu bağlamda sosyalleşme büyük oranda kültürel üretim 

ve dönüşümün temel aracı olan dil aracılığıyla meydana gelmektedir (Kinginger, 2006). 

İnsanın toplumsal bir varlık olarak yaşamını sürdürebilmesi -sosyal olması- dil aracılığıyla gerçekleşebilmektedir. Peki toplumlar, 

dil aracılığıyla çocuklarını nasıl yaşadıkları toplumun bir parçası hâline getirmektedirler?Anne-baba, öğretmen ya da çocuğun 

bakımıyla ilgilenen kişi o çocuğun dil aracılığıyla sosyalleşebilmesi için ne gibi uygulamalar yapmaktadırlar?Bu uygulamalar 

 
* Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fak. Türkçe Eğt. Anabilim Dalı Öğr. Üyesi (Prof. Dr.) 
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toplumdan topluma ne gibi farklılıklar göstermektedir?Bu farklılıkları ortaya çıkaran unsurlar nelerdir? Çalışmada DS Kuramı 

olarak adlandırılan kuram çerçevesinde bu sorulara cevaplar aranmakta ve söz konusu kuram çerçevesinde ana dil ve ikinci dilde 

ne gibi çalışmalar yapıldığı araştırılmaktadır.  

 

DS Kuramı 

DS, çocukların sosyokültürel ortamlara katılarak dilsel yapıları içselleştirmesi ve dile özgü formlarla sosyal ortamları 

ilişkilendirebilme yetkinliğine ulaşmasıdır. Çocuğun veya herhangi bir yaştaki dil öğrenicisinin belirli bir topluluğun sosyal 

hayatına katılmasına olanak sağlayan bilgi ve beceriyi edindiği insana özgü bir gelişim sürecidir. DS’nin en önemli özelliği belli 

bir dilin (veya dillerin) kullanılmasında kültürel unsurlara vurgu yapması ve iletişimsel becerilerin sosyal olarak uygun koşullarda 

geliştirilmesine odaklanmasıdır (Garrett ve Baquedano-Lopez, 2002). Bireylerin ve toplulukların dille ilgili düşünceleri ile okuma 

yazma uygulamaları arasında bağlantılar kurma amacıyla kuramsal ve yöntemsel bir bakış açısı da sunmaktadır. Bir başka deyişle 

toplumların kültürel mantığının dil çerçevesinde araştırılması ve açıklanması amacını taşımaktadır (Fader, 2011).Schieffelin ve 

Ochs tarafından geliştirilen bu kuram; sürece ilişkin durumlara odaklanarak bir topluluğun üyesi olan bireylerin nasıl 

davrandığına ve hangi davranışları sergilediklerinde başkaları tarafından o topluluğun üyesi olarak kabul edileceğine ilişkin veriler 

sunmaktadır (Garrett&Baquedano-Lopez 2002).  

DS, dil edinimi yetisini özel bir grubu tanımlayan sosyal ve kültürel yapılara, uygulamalara ve ideolojilere bağlamaktadır. Bir 

süreç olarak DS, dilbilgisel olarak doğru ifadeler oluşturmayı ve üretmeyi öğrenme olayı değildir. Sosyal ve edimsel olarak dili 

kendi kaynaklarıyla; başkalarıyla yakın ilişki kurarak, günlük iletişim ve etkinliklere katılarak anlamlı ve uygun bir şekilde 

kullanmaktır (Garrett, 2008).Perregaard (2010) benzer şekilde DS süreçlerinin aynı zamanda çocuğun sosyal yapıları 

içselleştirmesi süreci olduğunu ifade etmektedir.DS iş birliğine dayalı, iki yönlü ve karmaşık bir süreçtir (Wang, 2010). Bu 

kuramda dil öğrenme, kültür ve dil tarafından şekillendiren sosyal bir olay olarak düşünülmektedir. Kısacası DS, bireysel 

süreçlerle daha geniş kapsamlı sosyokültürel bağlamları ilişkilendirmeye çalışmaktadır. Bir dili edinmenin toplumsal birey olma 

sürecinin en önemli parçası olduğundan bahsetmektedir. 

Sosyalleşme süreçleri, toplum üyelerinin iletişimsel kaynaklarla (dil, kültür vb.) ilgili ideolojilerinin uyumlu olmasını gerektirir 

(Ochs&Schieffelin 2012). Bu süreçte dil, bağlamından arındırılabilen ve farklı unsurlara bölünmüş bir yapı değil, sürekli değişen 

toplumsal bir eylem olarak düşünülmektedir. Dili kullanarak sosyalleşme yalnızca okul çağında birtakım dilbilgisel kuralların 

öğrenilmesi ve bunların günlük yaşama yansıtılması ile sınırlandırılabilecek basit bir eylem değildir. Bu yüzden dilin sosyal bir 

olgu olduğu, bireysel ihtiyaçların karşılanması, kişisel gelişimin sürekliliğinin ve toplumsal yaşama uyumun sağlanması için gerekli 

bir unsur olduğu çocuğa çok daha erken dönemlerde hissettirilmelidir. Bu dönemde çocuğun çevresinde konuşulan dil, onların 

sosyalleşmesinde oldukça önemlidir. Smith (2014) bu dönemde resmî olmayan sosyal kurumlar aracılığıyla edinilen dilin iki 

önemli işlevine dikkat çekmektedir. Dilin birinci işlevi, çocukların öğrenme eylemini açık bir şekilde düzenlemelerine ve başarıyla 

tamamlamalarına yardımcı olmak, ikincisi ise yaş olarak daha büyük kişilerin otoritelerini sağlamalarına ve diğer belirgin sosyal 

kimlikleri (erillik, olgunluk vb) konumlandırmalarına katkı sağlamaktır. 

Schieffelin ve Ochs (1986) DS’nin “dili kullanma yoluyla sosyalleşme” ve “dilikullanabilmek için sosyalleşme” olmak üzere iki  

yönlü bir süreç olduğunu ifade etmektedirler. Toplumun yetkin bir üyesi olma süreci büyük ölçüde dil yoluyla 

gerçekleştirilmektedir. Dilin işlevlerine yönelik bilginin edinilmesi ve sosyal durumlarda aldığı farklı görünümlere ilişkin bir 

algının geliştirilmesi için de sosyalleşmek gerekmektedir.Cook (1999) bunu, “açık ve örtük sosyalleşme”olarak tanımlamaktadır. 

Ona göre sosyokültürel değerlerin aktarılması açık ya da örtük şekilde gerçekleşebilmektedir. Bir topluluğun üyeleri tarafından 

paylaşılan ortak sosyal kuralların çocuğun bakımıyla ilgilenen kişi tarafından çocuklara doğrudan öğretilmesi açık sosyalleşmedir. 

SchieffelinandOchs bunu “dili kullanmak için sosyalleşme” şeklinde ifade etmektedir. Dolaylı (örtük) sosyalleşme ise çocuğun 

topluluğun yetkin bir üyesi olmak için alışılagelmiş günlük uygulamalara katıldığı ve bu yolla öğrenme gerçekleştirdiği bir süreçtir. 

Bu da “dili kullanma yoluyla sosyalleşme” olarak ifade edilmektedir (Cook, 1999). 

DS ile Vygotsky’nin Sosyokültürel Kuramı’nınbirçok ortak noktası vardır. Dil öğrenmenin sosyal, iletişimsel, bilişsel ve kültürel 

yönüne vurgu yapan her iki kuramda da sosyal statü, hiyerarşi ve toplumsal düzen gibi kavramları ön plana çıkmaktadır. Sosyal 

etkileşimin gerçekleşebilmesinde gerekli olan en önemli unsurun dil olduğuna dikkat çeken Vygotsky, çocuğun yetişkinlerle 

yaşadığı dil deneyiminin sosyal öğrenmeye çok daha fazla katkı sağladığını ortaya koymaktadır.Vygotsky’ye göre, çocuğun 

hâlihazırda sahip olduğu gelişim düzeyiyle, destek sağlandığında başarabileceği potansiyel gelişim düzeyi arasındaki fark “yakınsal 

gelişim alanı”dır. Sosyalleşme sürecinde çocuk, yakınsal gelişim alanındaki becerileri bir rehber eşliğinde ya da yetişkinle iş birliği 

yaparak geliştirir. Bu da insan zihninin gelişimini; akran, anne-baba, bakıcı, yakın çevre ve öğretmen gibi ilgililerin rehberliğini 

ve katılımını sosyalleşmede önemli gören DS kuramıyla örtüşmektedir (Duff, 2007). 

KulickandSchieffelin (2004), DS kuramının Pierre Bourdieu’nun“habitus” adını verdiği sosyolojik kavramla ilişkili olduğunu ifade 

etmektedir. “Habitus” toplum içindeki bireylerin algılama, düşünme ve eylemde bulunma gibi zihinsel ve bedensel şemaları 

içselleştirmesi, bu yapıları kalıcı ve aktarılabilir eğilimler hâline getirmesi ve gerçekleştireceği uygulamaları bu eğilimlere göre 

yapılandırmasıdır (BourdieuandWacquant, 1992). DS kuramıda bunun en önemli aracının dil olduğunu ortaya koymaktadır. 
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DS Kuramı ve Kültür 

Dil öğrenme, kültür ve kültürlenme birbiriyle ilişkilidir. Bu yüzden dil öğrenme aynı zamanda kültür öğrenme ve kültürlenme 

sürecidir. Bu öğrenme süreçleri eş zamanlı olarak meydana gelmektedir.Agar (1994) dil ve kültür arasındaki ilişkiyi ortaya koymak 

için “languaculture” terimini türetmiştir. “Languaculture”, dil ve kültürün oldukça sıkı bir şekilde birbiriyle bağlantılı olduğunu, 

birinin diğerinden yalıtılarak düşünülemeyeceğini ve çalışma yapılamayacağını öne sürmektedir.Dille ilgili çalışmalarda kültürü, 

kültürle ilgili çalışmalarda ise dili araştırma kapsamının dışında tutmak her iki kavramı da gerçek anlamından sıyırmak anlamına 

gelmektedir. 

Kültür, topluluk halinde yaşayan insanların çeşitli sosyal etkileşimlerle oluşturduğu bir olgudur. Söz konusu olguyu ayakta tutan 

ve bunun devamlılığını sağlayan en önemli unsur ise dildir. Kültür ve sosyalleşme dil olmaksızın meydana gelemediği gibi, dil de 

bu unsurlar olmadan kendine özgü bir nitelik kazanamamaktadır. Kültürün ve dilin sosyal boyutunun etkisinin en fazla 

görüldüğü dil unsurları ise kalıplaşmış ifadelerdir (Kansızoğlu, 2014). “Bir topluluğa özgü kural, değer, tutum ve kimliğe ilişkin 

unsurlar taşıyan ve sosyalleşme aracı olan ifadeler”(Burdelski ve Cook, 2012) olarak tanımlanan bu sözler; ana dil ve ikinci dil 

öğretimindeönemli bir işleve sahiptir. Burdelski ve Cook (2012), bir dili öğrenen bireyin aynı zamanda o dilin bağlı bulunduğu 

sosyal grup ya da topluluğun gelenekleri, düşünce yapısı ve değerleriyle bağlantılı olan yapıları da öğrendiğini ileri sürmektedirler. 

Dil öğrenenler dili kullanabilmek ve sosyalleşebilmek için bu dile özgü ifadelerin göstergeye dayalı anlamına ilişkin yorumlar 

yapabilmelidir. Genellikle örtük anlam taşıyan bu ifadelerin anlaşılması için de sosyal ortamlarda bulunulması gerekmektedir. 

Kalıp sözlerin DS’deki öneminin farkında olan toplumlar bu sözleri resmî ve resmî olmayan eğitim ortamlarında 

kullanmaktadırlar. Örneğin ev içinde, okul öncesi ortamlarda ve oyun alanlarında ana dil ve ikinci dil olarak Japonca öğrenenlerin 

sosyalleşmeleri için bakıcılar, öğretmenler ya da akranlar belli kalıplaşmış ifadeler kullanmaktadırlar. Özellikle okul çağındaki 

çocuklar kalıplaşmış bir dil kullanarak sosyal etkileşime girmekte, kendi anlamsal ve sosyal dünyalarını oluşturmada kalıplaşmış 

ifadeleri bir kaynak ve araç olarak kullanmaktadırlar (Burdelski ve Cook, 2012). 

Dil sadece dil bilgisi ve kelime hazinesinden oluşan bir yapı değil aynı zamanda yerel ve kültürel unsurların, alışkanlıkların ve 

davranışların şekillendirdiği bir olgudur. Bu duruma birçok topluluktan örnek verilebilir. Örneğin bir dil, özel bir duyguya ilişkin 

kelime içerirken bir başka dil eşdeğer bir adlandırma içermeyebilir. Lehçede, İngilizce “disgust (tiksinti)” sözcüğüne eş değer bir 

sözcük bulunmamaktadır. Avustralya’da Aborjinlerin konuştuğu Gidjingali dilinde “korku-çekinme” ile “utanç” arasında 

sözcüksel olarak bir ayrım yoktur ve her iki duygu da tek bir sözcükle ifade edilmektedir. Alışılmışın dışında bir duygu olan 

“çaresizlik ve sevilme arzusu”anlamına gelen “amae” sözcüğünün İngilizcede ve diğer Avrupa dillerinde tek sözcüklü bir karşılığı 

bulunmamaktadır.Çünkü bu sözcük, Japon toplum yaşamının içinde oluşmuştur ve o toplumun özelliklerini yansıtmaktadır. Bu 

yüzden de Japon psikolojisindeki kişilik yapısının ve Japonya ile Batı toplumları arasındaki psikolojik farklılıkların anlaşılmasında 

önemli bir kavramdır (Clancy, 1999). Bu örnekler; duygularla ilgili kelime hazinesinin, biyolojik olarak belirlenen evrensel 

temsiller olmadığını ortaya koymaktadır. Bunların edinimi, kültüre özgü duygusal deneyimlerin yaşandığı sosyalleşme süreçleriyle 

ilgilidir. 

 

DS Kuramının İlkeleri 

Bilimsel alt yapısı olan her kuramın olduğu gibi DS Kuramı’nın da birtakım ilkeleri bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde 

özetlenebilir: 

• Belirli özel aktiviteler içinde bağlamsallaştırılmış sosyal etkileşim; bireyin ana dili ve diğer dillerdeki iletişimsel 

yeterliliğini ve değerler, uygulamalar, kimlikler ve durumlarla ilgili bilgilerini geliştirmesinin önemli bir yönüdür. 

• Bir grubun yetkin üyeleri ve uzman konumundaki kişiler; çocuklara örtük veya açık olarak toplumsal değerlerin, 

ideolojilerin, geleneklerle uyumlu olan duygu ve düşüncelerin öğretilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 

• Dil ve diğer göstergebilimsel sistemler ve araçlar sadece iletişime değil, dil ve diğer kültürel bilgilerin edinilmesine 

aracılık etmektedir. 

• Dil öğrenme ve sosyalleşme; bireylerin bir topluluğa girdiklerinde o topluluğun davranış, iletişim ve düşünme 

şekillerinin içinde olduğu uygulamalara ilişkin farkındalık geliştirdiği yaşam boyu devam eden bir süreçtir 

(Garrett&Baquedano-Lopez 2002). 

 

Dil Sosyalleşmesi Araştırmaları 

DS araştırmaları 1970’lerde başlamış ancak kuramsal bir yaklaşım olarak o yıllarda açık bir şekilde ifade edilmemiştir. Gumperz 

ve Hymes gibi araştırmacılar iletişimsel yeterliğin sadece bir dilsel kodun bilinmesini içermediğini, belli bir durumda kimin ne 

söylemek istediğinin ve uygun bir şekilde o kişiye nasıl cevap verileceğinin de bilgisine sahip olunması gerektiğinin altını çizerek 

söz konusu çalışma alanında yeni ufuklar açmışlardır (Saville-Troike, 2003). 1986’da ise Schieffelin ve Ochs tarafından “Kültür 
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Açısından Dil” adını taşıyan kitapla veyine aynı yıl yayımlanan “Dil Sosyalleşmesi” başlıklı makale ile terimin kuramsal temelleri 

atılmıştır (Watson-Gegeo, 1994). 

Schieffelin’in, yaşları 2-3 arasında değişen dört çocuğu bir yıl boyunca gözlemlediği ve bu gözlemlerini anlattığı 

“TheGiveandTake of Everyday Life: Language Socialization of KaluliChildren” adlı kitabı ana dilde sosyalleşme araştırmalarının 

başlangıcı sayılmaktadır. Çalışmada, Papua Yeni Gine’de yaşayan bir topluluk olan Kaluli halkının sosyalleşmesini örneklerle 

açıklamakta ve sosyalleşmede dilin önemini ortaya koymaktadır. Kitabın adı Kaluli toplumunun “paylaşım” olgusunu açıklamada 

kullandıkları “dimina” [give (vermek)] ve “dima” [take (almak)] eylemlerinden esinlenerek oluşturulmuştur. Yapılan araştırmada 

görülmüştür ki; birçok toplumda olduğu gibi “karşılıklılık”;Kalulilerin sosyal hayatının, günlük konuşmalarının, eylemlerinin ve 

yiyecek paylaşımının altında yatan temel ilkedir. Bu ilke, Kaluli halkının sosyal ilişkiler kurmalarını ve söyleme dayalı 

uygulamalarını şekillendirmelerini sağlayan kültürel bir ders niteliği taşımaktadır. Schieffelin söz konusu çalışmasında ayrıca 

akrabalık ilişkilerinin ve cinsiyete dayalı sosyal ilişkilerin; hakkını koruma, alay etme, rica etme vb. söylemsel şekillerle  

örtüştüğünü ortaya koymaktadır. Kalulilerde bebekler sert olan yetişkinlerin aksine oldukça narindirler ve bu bebeklerin 

sosyalleşmeleri sertleştirilmelerine bağlıdır. Bu sertleştirme sürecinde dile özgü yapılar oldukça önemli bir yer tutmaktadır . 

Çocuklar bu yüzden özellikle de iletişime dayalı belli uygulamalar aracılığıyla sosyalleşmektedirler. Örneğin Kaluli yetişkinleri 

“bunun gibi söyle” anlamına gelen “elema” ifadesiyle çocuklara dili ve sosyal iletişim biçimlerini öğretmektedirler. Ayrıca Kaluli 

toplumunda erkek ve kızlar arasında sosyalleşme uygulamaları arasında da farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin erkekler dalga 

geçilerek hatta bazen hor görülerek saldırgan olmaları yönünde teşvik edilirken kızlarda sert davranışlar hoş görülmemektedir 

(Watson-Gegeo, 1994). Bu bilinçli uygulamalar, çocuklara ne şekilde Kaluli toplumunun bir parçası olabileceklerinin, dil 

aracılığıyla sosyal yapıdan ayrı olarak değil, sosyal yapı içinde öğretildiğini ve bu şekilde onların sosyalleştirildiğini ortaya 

koymaktadır. 

DS Kuramı çerçevesinde yapılan araştırmaları ana dil ve ikinci dilde yapılan çalışmalar olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. 

Ancak bu iki çalışma alanı arasında ana dil ve ikinci dilin özellikleri bağlamında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bunları şu şekilde 

sıralamak mümkündür: 

• İkinci dilde sosyalleşme, ana dilde sosyalleşmeye oranla çok daha karmaşıktır. Çünkü ikinci dil öğrenen kişi hâlihazırda 

kendi ana dilindeki dilsel ve kültürel geleneklerle donanmış olduğu için öğreneceği dilin konuşulduğu topluma katılmak 

için bir çaba göstermesi gerekmektedir. 

• Öğrenilmek istenen ikinci dilin konuşulduğu toplumdaki ortamlar öğrenciyi ağırlayan ev sahibi aile, sınıflar, öğrenci 

yurtları, toplu taşıma araçları ve dini gruplar olabilir. Bir öğretmen ya da destek sağlayan başka bir kişinin yardımıyla 

DS’ye aktif olarak katılan bireyler olduğu gibi sosyalleşmeye direnç gösterenler de olabilmektedir.  

• İkinci dilde sosyalleşmeye direnç gösterme ana dilde sosyalleşmeye göre çok daha sık meydana gelmektedir (Wang, 

2010). 

• Ana dilde sosyalleşmenin aksine ikinci dilde sosyalleşme süreci, sıklıkla çok daha az çevre destekli olarak meydana 

gelmektedir. Hedef kültür içinde doğmayan bireyler dil öğrenirken kaçınılmaz şekilde kültürlerarası iletişim zorluklarını 

tecrübe etmektedirler. Hedef kültürün davranış standartları, değerleri ana dile ne kadar yakın olursa dil yoluyla 

sosyalleşme de o kadar kolay olacaktır. Aksi takdirde kültürlerarası yanlış anlamalar, iletişim engelleri yaşanması olasıdır 

(Shi, 2007). 

 

Ana Dilde Sosyalleşme Araştırmaları 

Ana dilde sosyalleşme çalışmalarında genellikle çocukların ilk dönemlerinde karşı karşıya kaldıkları sözler ve eylemler, alay etme, 

utanma, selamlama, tebrik etme, anlatı üretme, bir başkasının duygularını anlayabilme ve anladığını ifade etme gibi etkileşime 

dayalı uygulamalar incelenmiştir (Duff, 2007). Özellikle son yıllarda çocuğun dille nasıl sosyalleştiğini ve kültürleme sürecinin 

ne şekilde yaşandığını DS Kuramı çerçevesinde açıklayan birçok çalışma yapılmıştır. Amerikan yerlilerinin yanı sıra, Afro-

Amerikalılar, beyazlar, Afrikalılar; Hawaii, Endonezya, Japonya, Papua Yeni Gine, Samoa, Solomon Adaları vb. çalışma yapılan 

topluluklar ve coğrafyalar arasında sayılabilir (Watson-Gegeo, 1994). 

Ochs(1986), Samoa dilinde duygu ifade eden dile özgü yapıları çocukların nasıl öğrendiğini ve bu kelimeleri nasıl edindiğini 

araştırdığı çalışmasında; duygu ifade eden sözcüklerle birlikte çok sayıda ünlem, zamir, referans terimi ve sıfat gibi unsurların 

kullanıldığını belirlemiştir. Samoalı çocuklar bu dilsel ifadeleri ve olumlu-olumsuz duygu bildiren dilbilgisel yapıları tek kelime 

döneminden itibaren dört yaşından önce edinmektedirler. Çocuklar, dilsel gelişimlerinin çok erken bir döneminde kültürel 

unsurları içeren kavramlarla duygularını ifade edebilmeleri amacıyla eğitilmektedirler. 

Demuth (1986), Basotho çocuklarının dille nasıl sosyalleştirildiğini araştırdığı çalışmasında; yetişkinler tarafından sergilenen 

“yönlendirme” davranışının sosyalleşmedeki rolünü ortaya koymuştur.Basotho yetişkinlerine göre “yönlendirme” çocuklara 

sosyal ortamlarda konuşmayı öğretmenin önemli bir yoludur. Davranışı başlatmanın, yönetmenin ve kontrol etmenin;çocuğu 

başkalarıyla sosyal etkileşime sokmanın ve onlara sözlü kalıpları kullanmayı öğretmenin bir aracıdır. Ancak daha da önemlisi 

çocukların olgunlaşması sürecinde sosyal kurallar ve değerlerle ilgili bilgi aktarımı sağlayarak onların sosyal ipuçlarını tanımasına 
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ve bunlara uygun şekilde davranmasına yönelik bir çerçeve sunmaktadır.Soru kalıpları, oyunlar, adlandırma ve akranlarla iletişim 

de bu süreçte önemli bir rol oynamaktadır. Basotho çocukları belli dilsel kalıpları öğrenmenin sosyalleşme sürecinde ne kadar 

önemli olduğunu bu “yönlendirme” uygulamalarıyla öğrenmektedir (Demuth, 1986). 

Crago, Annahatak ve Ningiuruvik (1993), Kanada’nın Kuzey Quebec eyaletinde yaşayan Inuitliannelerin çocuklarının dil 

kullanımına nasıl rehberlik ettiklerini ve onları kendi tarihlerinin kültürel üyeleri olarak yetiştirebilmek için neler yaptıklarını 

araştırmışlardır. Araştırma sonuçları; Inuit kültüründeki çocukların, bir konu hakkında merak duyup yetişkinlere soru 

sorduklarında genellikle reddedildiklerini ve yetişkinlerle konuşma konusunda teşvik edilmediklerini ortaya koymaktadır.Bunun  

yanında İnuitçede nezaket ifadelerinin belli özel kelimelerden oluşmadıkları, dilde “Teşekkür ederim, hoş geldin.” gibi çok az 

sayıda kelime bulunduğu ve İnuit toplumunun birbirlerine karşı bu tür sözcükleri kullanmadıkları da belirlenmiştir. 

Belli özel kelimeler, kalıplaşmış dil birimleri ve cümleler yoluyla çocukların sosyalleştirildiğini ortaya koyan bu çalışmaların 

yanında Suzuki’nin (1999) Japon toplumu üzerinde yaptığı araştırma da dikkat çekicidir. Suzuki (1999) Japonca bir ek olan –chau 

ekinin -bir işin tamamlandığını bildirir.- Japon annenin çocuğuna ne şekilde davranılması gerektiğini öğretirken kullandığı önemli 

bir sosyalleşme aracı olduğunu ortaya koymuştur. Yapılan araştırmada anne; çocuğuna davranış şekillerini, kendi vücuduna nasıl 

dikkat etmesi gerektiğini, etrafındaki dünyayı nasıl yapılandıracağını bu ek vasıtasıyla öğretmektedir. Anne çocuğuna hangi tür 

olayları olumsuz olarak gördüğünü de –chau ekini kullanarak bildirmektedir.Bir başka deyişle dile özgü bir ek bile DS Kuramı 

çerçevesinde bir araç olarak görülebilmektedir. 

 

İkinci ve Yabancı Dilde Sosyalleşme Araştırmaları 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında yaşanan göç dalgası dünyanın her yerindeki toplulukların dilsel ve kültürel çeşitliliğinin artması 

sonucunu doğurunca yabancı dil eğitiminin de önemiartmıştır. Bu durum yabancı dili bilmenin yanında o kültürde sosyalleşmeyi 

de birey ve toplum açısından bir zorunluluk hâline getirmiştir. 

Kramsch (1987) dil öğrenme, dile özgü formları çeşitli sosyal bağlamlarda kullanmayı öğrenme ise yabancı dil öğrenen kişinin 

şu üç görevi yerine getirmesi gerektiğini ifade etmektedir:Sadece öğretmenleriyle değil akranlarıyla da akademik ve akademik 

olmayan ortamlarda sosyal ilişkileri nasıl oluşturacağını öğrenmek; anlamanın en uygun şekilde gerçekleşebilmesi için konu ve  

anlam arasında nasıl bir bağdaşım kurabileceğini öğrenmek; yazılı kitaplardan edinilen bilgiler temelinde konuşma dilinin 

gereklerini nasıl yerine getireceğini öğrenmek. 

Bu üç görev aslında, dilin öğrenilmesinin sosyalleşmeye bağlı olduğunu ortaya koymaktadır. Sosyal ilişkilerin nasıl 

oluşturulacağını öğrenmenin, bağlama dayalı düşünceyi ve konuşma dilinin özelliklerini kavramanın şartı hedef kültürün içinde 

bulunmaktır. Çünkü hedef kültürün özellikleri bilinmeden bu görevlerin yerine getirilemeyeceği açıktır. Bu yüzden başlangıçta 

çeşitli sosyokültürel ortamlarda küçük çocukların ana dili nasıl edindiklerine yönelik olarak yapılan çalışmalar ilerleyen yıllarda 

kapsamını daha da genişleterek ikinci dil ve yaşam boyu öğrenilen çeşitli dillerle ilgili olarak da yapılmıştır.Bu araştırmalar 

çoğunlukla anne-baba ve çocuk arasındaki etkileşimi ortaya koyan ev ortamlarında, eğitim ortamlarında ve ikinci dil öğretiminin 

yapıldığı sınıf dışındaki yerlerde gerçekleştirilmektedir. 

İkinci dilde sosyalleşme, dil öğrenenlerin hedef dildeki dilbilimsel ve uygulamaya dönük yapıları, söz konusu hedef dil in 

kültüründe yaşayaraknasılöğrendiklerini incelemektedir (Matsumura, 2000).Bu öğrenme süreci, dil öğrenen bireyin üyesi olduğu 

topluluğun dini, sosyal,kültürel ve ekonomik yapısına göre farklılık göstermektedir. Bazı bireyler hedef kültüre ait unsurları 

kolayca çözümleyereko dilin hem bir konuşucusu hem de dilin konuşulduğu topluluğun etkin bir üyesi olurken bazıları ise 

değişime daha büyük bir direnç göstermektedirler. Toplumlar, kültürlerarası DS’nin ana dilin içinde bulunduğu kültür üzerindeki 

olası yıpratıcı etkilerini en aza indirgemeyi ve mümkünse bu durumu tamamen engellemeyi amaçlamaktadırlar. 

Fader (2001) New York'ta yaşayan Hasidik Yahudileri toplumuna mensup olan okul çağındaki çocukların İbranice ve İngilizce 

kullanımını ve ev ile okuldaki uygulamaları arasındaki etkileşimlerini araştırmıştır.BnosYisroel adı verilen bir anaokulunda iki yıl 

boyunca öğrencileri gözlemlemiştir. Yapılan araştırma sonucunda Hasidiklerin dini inanışında okuma yazma eyleminin, bireyin 

ruhunu kirleten ya da yücelten güçlü bir kaynak olarak görüldüğü belirlenmiştir. Çocukların sosyalleşmesi bağlamında onları dış 

dünyanın istenmeyen etkilerinden korumak için metinlerin, aşırıcı tutucu (köktendinci) bu toplumun üyesi olan anne-babalar, 

hahamlar ve öğretmenler tarafından izlendiği ve kontrol edildiği; New York’un çok kültürlü yapısında Hasidik toplumuyla diğer 

topluluklar arasındaki kültürel ve sosyal ayrımı belirginleştirmek için metinlerin bir araç olarak görüldüğü gözlemlenmiştir (Fader, 

2001).Örneğin İbranice okuryazarlığı, değerler eğitimi ve kutsal bayram günlerindeki ritüeller çerçevesinde ele alınmaktadır. 

İngilizce öğretimindeki metinler ise didaktik olmaktan ziyade, bir köpeğin koşarak dağa çıkması ve çocuğun onu kovalaması gibi 

zararı olmayan basit hikâyelerdir. İngilizce kitaplar oldukça titiz bir kontrol sürecinden sonra Yahudi inançlarına uygun ve 

düzgün olduğuna karar verilirse 11 yaşına kadar okutulmaktadır. Müfredatlar ve okuryazarlık uygulamaları Hasidik erkeklerinin 

ve kadınlarının yaşam şekline bağlı olarak farklı sorumluluk alanlarına sahip oldukları düşüncesiyle cinsiyet ayrımcılığına dayalı 

olarak oluşturulmaktadır. Cinsiyetlere göre özelleştirilmiş metinler aracılığıyla erkekler ve kızlar farklı dil deneyimleri yaşamakta; 

Eski İbranice, İngilizce ve dine dayalı iletişim dili olarak kullanılan İbranice erkek ve kızlara değişen oranlarda verilmektedir. 

Erkekler ilkokula başladıklarında eğitimi eski İbranice olarak almakta, ikinci ya da bazen üçüncü sınıfa gelene kadar İngilizce 
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dilinde ya da dini içeriğe sahip olmayan başka bir derste (Matematik, Sosyal Bilimler) eğitim almamaktadır. İngilizce okuryazarlık 

ve dini içeriğe sahip olmayan dersler sıklıkla değersiz olarak görülmektedir. İkinci veya üçüncü sınıflarda annesinin raporu 

doğrultusunda çocuk, sorumluluklarının bir parçası olarak evde Eski İbranice öğrenmeye devam etmekte; annesiyle konuşurken 

İngilizceyi mümkün olduğunca az kullanmaktadır.Kızlara yönelik olarak oluşturulmuş okul müfredatlarında ise hem İbranice 

hem de İngilizcenin akıcı olarak konuşulmasını teşvik eden içerikler bulunmaktadır. Kızlara sabah İbranice ve Yahudi dininin 

ritüelleri öğretilirken, öğle saatlerinde İngilizce temel dildir ve dini içeriği olmayan derslerde bu dille öğretim yapılmaktadır.  

DS ile toplumsal cinsiyet rolleri arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir çalışma da Farris (1991) tarafından yapılmıştır. Farris (1991), 

3-6 yaş arasındaki Çinli erkek çocukların ve 4-8 yaş arasındaki Çinli kız çocuklarının kendi cinsiyetlerine sahip olan akranlarıyla 

kurdukları iletişimi incelemiş ve onların nasıl sosyalleştiklerini araştırmıştır. Araştırma sonucunda erkeklerin erkeksi bir değerler 

sistemi çerçevesinde düşüncelerini yüksek bir sesle, kısa ve öz bir şekilde ve doğrudan konuşma formları aracılığıyla ifade 

ettiklerini; eylemlerini de saldırganlık ve rekabet temelinde sergilediklerini ortaya koymuştur. Kızların ise aile benzeri sosyal 

ilişkilerin oluşturulması ve sürdürülmesine odaklanarak söylemlerini çekingen olarak dolaylı formlar aracılığıyla ifade ettiğ ini 

belirtmiştir. Tüm bu durumları DS kuramı çerçevesinde ele alan Fader (2001) kültürel süreçlerin kişileri, dilleri ve toplulukları 

etkilediğini belirtmektedir. Benzer şekilde Schieffelin ve Ochs (1986) DS kuramının dil ideolojilerini, okuma yazma 

uygulamalarını, farklılaşma süreçlerini ve kimlikleri birleştiren bir yaklaşım sunduğunuifade etmektedirler.  

Dil ideolojilerinin sosyalleşmede oldukça önemli bir rolü bulunmaktadır. Her dilin kendine özgü bir ideolojisi vardır ve 

çoğunlukla kültürün şekillendirdiği bu ideoloji, okuma yazma uygulamalarında kendini göstermektedir. Friedman (2009) DS ve 

dil ideolojileri bağlamında yapmış olduğu araştırmada Ukraynaca dil öğretiminin ulusal bir dil olarak Ukraynacanın ve Ukrayna 

kültürünün diriltilmesindeki rolünü araştırmıştır. Beşinci sınıf öğrencileri üzerinde yapılan bu etnografik araştırmada öğreticilerin 

öğrencilere saf dil kullanmaları konusunda nasıl düzeltici dönütler verdikleri gözlemlenmiş ve düzeltici dönütlerin DS’deki önemi 

vurgulanmıştır.Friedman’a (2009) göre 1991’de Rusya’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Ukrayna’nın şu anki devlet dili 

Ukraynaca olmasına karşın bu dil “adı var kendisi yok” şeklinde ifade edilebilecek bir konumdadır ve baskın dil değildir. Çünkü 

yıllar boyunca Rusya’nın egemenliği altında yaşayan Ukrayna’da sadece Rus nüfusu değil Ukraynalıların birçoğu da asıl dil olarak 

Rusça konuşmaktadır. Bu yüzden de Rusça sadece dilde değil popüler kültürde de baskın konumdadır. Ayrıca çoğu Ukraynalı 

standart Ukraynaca konuşmamakta, bunun yerine Rusça ve Ukraynacayı birlikte kullanmaktadırlar. Surz ˇyk adı verilen bu 

durum;iki ya da daha çok dil unsurunun edebi dil kurallarına bağlı kalınmaksızın yapay olarak birleştirilmesi ve saf olmayan bir 

dilin ortaya çıkması (Academy of Sciences of theUkrainianSSR’den aktaran Friedman, 2009) olarak tanımlanmaktadır. Bu dil 

Ukraynalıların yaşayışının ve kültürünün nasıl Ruslaştırıldığını örneklemektedir. Ancak son yıllarda yetkililer Rusça’nın 

Ukraynaca üzerindeki etkisini hafifletmek ve özellikle Sovyet sonrasında yetişen nesle “Ukraynalı olma” bilincini kazandırmak 

için çalışmalar yapmış ve devlet okullarında Ukraynacayı zorunlu hâle getirmiştir. Friedman (2009) dil ideolojileri çerçevesinde 

öğrencilerin belli uygulamalarla nasıl sosyalleştirildiklerini sınıf içinde yaşanan olaylardan örnekler vererek açıklamaktadır. 

Örneğin bir öğrenci “kar fırtınası” (xurtovyna) ifadesinin Rusça karşılığını (v’juha) kullandığında öğretmen “V’juhaRusçuluktur.” 

diyerek öğrenciyi uyarmaktadır. Bir başka deyişle Rusça ve Rusçu olma yanlış yapmakla eş değer görülmektedir. Bu ve buna 

benzer düzeltici geri bildirimler, yalnızca öğretmenlerin öğretim felsefesine ya da öğretimsel yeterliliğine etki eden bir unsur 

değildir. Aynı zamanda dil öğrenenin bütüncül bir bakış açısıyla dil kullanım kurallarının sosyal, siyasal ve kültürel değerler 

sistemiyle ilişkili olduğunu anlamasıdır. Böylelikle dil öğrenen birey, bu kuralların sürdürülmesi sorumluluğunun önemini de 

kavramaktadır. Okul koridorlarına “Bir vatandaşın dil yükümlülüğü”, Milletini sev, Toprağını sev, Gelenek ve göreneklerini 

araştır, Ana dilin olan Ukraynacayı öğrenmeye çalış ve iyi bil.” şeklinde posterler asılarak öğrencilere kendi kültürlerini ve dillerini 

korumaları gerektiği sezdirilmektedir. 

Görülmektedir ki; toplumsal değişimlersöylem yapılarında ve okuryazarlık uygulamalarında da değişimlerin yaşanması 

durumunu beraberinde getirmektedir. Duff (1995) İngilizcenin yabancı dil olarak yoğun bir pratiğe dayalı olarak öğretildiği -

yabancı dil eğitiminde sadece öğrenilen dilde eğitimin yapıldığı- bir Macar okulunda Sovyetler Birliği sonrası eğitim reformunun 

sonuçlarını Tarih derslerinde gözlemlemiştir.Yapılan araştırmanın sonucunda, söyleme dayalı değişikliklerin ülkede meydana 

gelen değişikliklerle paralellik gösterdiğini, bu söylemlerin Macarca eğitimin yapıldığı sınıflardaki konuşmalardan da farklı 

olduğunu ortaya koymuştur. Örneğin Macarca eğitimin yapıldığı okuldaki Tarih derslerinde öğrenciler daha sıkı bir disiplin 

içinde eğitime tabi tutulurken öğretim dilinin İngilizce olduğu Tarih derslerinde biraz daha rahat ve esnek söylemler 

geliştirmektedirler.1980’lerin sonunda Sovyet kökenli siyasetin ve otoriterleşmenin reddedilmesiyle sosyal hayatta da büyük 

ölçekli değişikliklerin meydana geldiğini vurgulayan Duff(1995) İngilizcenin yaygınlaşmasının da bu büyük değişikliğin bir 

yansıması olarak ortaya çıktığını; anlatım ve ezber yoluyla yapılan geleneksel sözlü değerlendirme yerine,öğrencilerin 

sosyalleştirilmesinde öğrenci odaklı etkinliklerin ve açık uçlu tartışmaların ifade etmektedir.  

Gelişen teknoloji ile birlikte, ikinci dilde sosyalleşme sadece sınıf ortamlarında ya da yaşanılan çevrede gerçekleşen sosyal bir 

olay olmaktan çıkmış, genel ağ ortamlarında da bireylerin hedef dilde sosyalleşebilecekleri kanıtlanmıştır. Lam (2004), okulda 

İngilizce konuşan akranlarıyla sosyal iletişim kurmakta zorlanan iki yetişkin Çinli göçmen lise öğrencisinin çevrimiçi sohbet 

ortamlarındaki sosyal ve söylemsel uygulamalarını araştırmıştır. Bu öğrencilerin Çin’de kullanılan bir lehçe olan Kantoncadaki 

harfleri ve kelimeleri Latinceleştirdiklerini; espri ve duygularını, sosyal rollerini ve ilişkilerini ifade etmek için İngilizce ağırlıklı 

cümleler kullandıklarını, konuşmalarını İngilizce ancak Çinceyi çağrıştıran bir ses tonuyla gerçekleştirdiklerini belirlemiştir. Bu 
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kişiler, Amerika doğumlu Çinlilerle iletişim kurarken içine kapanık hissettikleri okul ortamının aksine, çevrimiçi sohbet 

ortamlarında daha cesur davranmakta ve kendilerini daha rahat hissetmektedirler. Bu ortamlarda konuşulan dilin özelliklerine 

bakıldığında ise düzenek kaydırma (code-switching) ve melez dil kullanma olayının sık gerçekleştiği görülmektedir. Bu durum 

da DS durumuna örnek olarak gösterilmektedir.  

 Hedef dilin kültürel uygulamaları ana dilin kültürel uygulamalarını etkileyebilmekte ve bu etki bireylerin yaşamlarında 

birtakım değişim ve dönüşümlerin yaşanabilmesine neden olabilmektedir. Toplumsal üretimin bir unsuru olan cinsiyet 

kimliklerine yüklenen misyon da bu değişimin bir örneğidir. Bir toplumda kadın ve erkeğe yüklenen misyonun dilde açıkça 

kendini gösterdiği varsayımıyla Gordon (2004) yıllar önce henüz yirmili yaşlardayken Amerika’ya göç eden iki Laoslu kadın 

üzerinde araştırma yapmış, bu araştırmada cinsel kimlik kayması ve ikinci dilde sosyalleşme arasındaki etkileşimi incelemiştir. 

Yaptığı çalışmada, Lao geleneklerinde erkeğin bir güç kaynağı olmasına rağmen Amerikan toplumunda kadın ve erkek arasında 

eşit hakların ve görevlerin söz konusu olduğunu; bu durumun söyleme dayalı yapılarda da kendini gösterdiğini belirlemiştir. 

Ancak Laolu kadınlar İngilizce’yi öğrendiği ve sosyal olarak çalışma hayatına katıldıkları için aynı zamanda Amerikalıların 

toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin algısını da öğrenmişlerdir. Böylelikle dilin etkisiyle sosyal yaşamlarında da bir değişim 

yaşanmıştır. Bu araştırma ile; dil öğrenme ve söyleme dayalı uygulamaların sosyal anlamda değişen cinsiyet kimliklerini hem 

etkileyen hem de onlardan etkilenen bir unsur olduğu kanıtlanmaktadır. 

Kültürlerarası DS dil öğrenen bireyin hedef dilin kültürel uygulamalarından nasıl etkilendiğiniincelediği gibi bireyin üyesi olduğu 

toplumun ulusal, dini ve etnik kimliklerini nasıl yeniden ürettiklerini de araştırmaktadır. Garcia-Sanchez (2010) çocukken 

aileleriyle İspanya’ya göç etmiş ya da Faslı olduğu halde İspanya’da doğmuş Faslı çocuklar üzerinde çalışma yapmıştır.Çalışma, 

devlet okulunda alınan Arapça eğitimi ile İslâmi bir dernek tarafından bir camide verilen din eğitimini karşılaştırmış ve 

uygulamaları DS kuramı bağlamında karşılaştırmalı olarak incelemiştir.Araştırma sonucunda uygulamaya yönelik belli farklılıklar 

bulunsa da her iki eğitim ortamında da tekrarlama ve ezberlemenin sosyalleşmenin önemli bir parçası olarak görüldüğü sonucuna 

varılmıştır. Çünkü otoriteye saygı ve itaat Fas’taki aile yapısının ve dini yaşamın önemli bir gereği olarak görülmektedir.Bu durum, 

dili ve okuryazarlık uygulamalarını kültürel yapının nasıl şekillendirdiğini ortaya koymaktadır. 

 

Sonuç 

Schieffelin ve Ochs’un (1986) “dili kullanma yoluyla sosyalleşme” ve “dili kullanabilmek için sosyalleşme” olmak üzere iki ana 

unsur çerçevesindegeliştirdiği DS kuramına dayalı olarak ana dil, ikinci dil ve yabancı dil öğretiminde birçok bilimsel çalışma 

yapılmıştır. Bu çalışmalara antropoloji, sosyoloji, kültürel psikoloji ve dilbilim gibi insanı, dili ve toplumu inceleyen bilim dallarına 

ilişkin veriler temel oluşturmuş ve söz konusu alanın gelişimine katkı sağlamıştır. Araştırma sonuçları üst düzeyde bilişsel 

işlevlerin geliştirilmesinin yetişkin veya diğer uzmanların yardımıyla yani sosyal etkileşim yoluyla sağlandığını, dili yeni 

öğrenenlerin aktif ve seçici olarak sosyal uygulamalara katılarak kapasitelerini geliştirdiklerini göstermektedir. Bir topluluğun 

yetkin üyesi olabilmek, o topluluğun diline özgü yapıların bilinmesinden çok daha fazlasını gerektirmektedir. Sosyalleşme olarak 

tanımlanan ve çocuğun ya da dil öğrenen konumundaki bireyin günlük etkileşimlere katılarak sosyal kuralları içselleştirmesini  

öngören bu süreçte;kalıplaşmış ifadeler, topluluğa özgü alışılagelmiş uygulamalar, davranış şekilleri ve duygu ifadeleri önemli 

görülmektedir. Bu unsurların bilinmesi bireyde dil ve sosyal yapıyla ilgili bir farkındalık oluşmasına ve bilinçli bir şekilde 

sosyalleşmesine katkı sağlamaktadır. Wang (2010) bireyin mensubu olduğu dilsel ve kültürel gruba göre kendini nasıl 

algıladığının; değer yargılarının, iletişim biçimlerinin, becerilerinin ve liyakatinin o bireyin öz kimliğini oluşturduğunu ve öz 

kimliğin düzenlenmesinin de DS’de önemli bir rol oynadığını belirtmektedir. Bu yüzden ana dil edinim sürecinde çocukların öz 

kimliğinin kültürel değerler temelinde konumlandırılmasına yardımcı olunmalı, ikinci ya da yabancı dil eğitiminde de müfredatlar 

ve okuryazarlık uygulamaları sosyalleşme süreçleri dikkate alınarak yapılandırılmalıdır. Etkileşime dayalı bilginin yanı sıra dile 

özgü ideolojilerin de yabancı dil ve kültür aktarımında göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışında yabancı 

dil öğrenimi gören Türk vatandaşlarının ya da iki dillilerin dille nasıl sosyalleştiklerine yönelik incelemeler yapılmalıdır. Bunun 

yanında ülkemizde dil öğrenen yabancı uyruklu kişilerin sosyalleşme uygulamalarının da araştırılması gerekmektedir. Yapılan 

çalışmalardan da anlaşılacağı üzere DS’nin en önemli araçlarından biri metinlerdir. Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda 

uzmanlaşmış kişiler metin seçimine dikkat etmeli ve metinlerin Türk kültürünü ve toplumsal yaşamını yansıtıp yansıtmadığıyla 

ilgili bir farkındalık geliştirmelidirler. TÖMER ve Yunus Emre Enstitüsü gibi, yabancılara Türkçe öğretimi konusunda yetkili 

kurumlar DS araştırmaları konusunda yönlendirici olmalı; dil öğretim uygulamalarında farklı ülke vatandaşlarının kültürel-

toplumsal yapısı ve okuryazarlık uygulamaları ile ilgili bilimsel verilerden ve araştırmalardan yararlanmalıdırlar.  
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İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARINA DESTANLARLA DEĞERLERİN ÖĞRETİMİ 

Muammer NURLU* - Nilüfer PERKMEN** 

 

ÖZET 

Bir kültür ögesi olan değerler, dil eğitiminde önemli bir rol üstlenmektedir. Dil öğretiminin ayrıca kültür aktarımı olduğu 

düşünüldüğünde edebi eserler büyük önem arz etmektedir. Yapılan bu çalışmada edebi bir metin olan Oğuz Kağan Destanı’nın 

Yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretiminde metin olarak işlenebilirliği ortaya koyulmuş ve ders işleniş örneği 

oluşturulmuştur. Uzaktaki yakınlarımıza ana dili öğretiminde büyük bir yere sahip olan edebi metinlerin ve devamında 

destanların kullanılması hem dil öğretimine hem de kültür ve değer aktarımına katkı sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Değerler, Dil,  Kültür, Türkçe Öğretimi. 

 

Giriş 

Değer; milletleri bir arada tutar. Milletlerin kimliğini ortaya koyan toplumsal kabullerdir. Kuşaktan kuşağa aktarılarak süreklilik 

göstermesi gereken bu kültürel öge, milletlerin geçmişi ile geleceği arasında köprü görevi görmektedir. Toplumun her alanında 

olan değerler, milletlerin ortak kültürü ve ürünü olan edebi eserlerde de kendine yer edinmiştir. Bu eserlerden biri de Oğuz 

Kağan Destanı’dır. Oğuz Kağan Destanı’ndaki değerlerin tespiti, toplum için önem arz eden değer aktarımına katkı sağlayacaktır. 

Toplumun değerlerinin, ortak temel davranış kalıplarının bireye aktarılması dil aracılığı ile olur. Bir dili öğrenmek, o dilin 

konuşulduğu toplumun kültürünü, değerlerini, gelenek göreneklerini ve uzlaşımlarını öğrenmek demektedir(Kurt, 2004: 58). 

Nurlu da dil öğretiminde dilin ait olduğu kültürün en önemli unsur olduğunu, dil öğretiminde yalnızca dilbilgisi kurallarını 

öğrenmenin yeterli olmadığını ve dili öğrenilen toplumun hayat anlayışını kavranması gerektiğini, inanç ve değer yargılarının da 

öğretilmesi gerektiğini dile getirmiş ve dil öğretiminde değer aktarımına dikkat çekmiştir ( 2011: 1). Dil bir milletin tarih hafızası 

ve kimliğidir. Halkbilim, destanlar, şarkılar, atasözleri ve diğer birçok uygulama dünyaya bakışımıza özgün bir biçimde ortaya 

koyar. Öyleyse, dil öğretiminde kültür ögesi olan destanların, kalıp ifadelerin ve halkbilimin önemi vurgulanmalıdır. Mehmet 

Kaplan yukarıdak  dil ve kültüre ilişkin  görüşlerimizi şöyle özetler:  

(…) Dil, millet denilen ve milyonlarca insandan mürekkep olan büyük bir kitlenin binlerce yıl işlediği muazzam bir kültür hazinesidir. Dili, kuru 

dilcilerin gördükleri gibi sadece lügat ve gramer kaidelerinden zannetmemelidir(1982, 176). 

 Asutay ise dil öğretiminde kültür unsurunun asla unutulmaması gerektiğini yoksa dilin tekdüzelikten ve mekaniklikten 

sıyrılamayacağını dile getirmiş ve dilin bir göstergeler dizgesi olduğunu, dizgelerin içinde gizli göstergelerin her birinin dış 

dünyada işaret ettiği gönderme alanı olduğunu, bu göstergelerin anlamlarının da kültür ve değer ögeleriyle tamamlandığını 

eklemiştir(2007, 10). Her milletin dili, o milletin kültürünün bir aynasıdır. Günümüze kadar kültüre ve değerlere dair ne yapıldıysa 

ne yazıldıysa onu bize ulaştıran dil olmuştur (Ünalan, 2012: 259).  

Dilin en önemli özeliklerinden biri kültür taşıyıcılığı yapmasıdır. Yıllarca işlenerek günümüze ulaşmış Türkçemiz, bundan yıl lar 

öncesinde yaşayan atalarımızın kültür miraslarının da günümüze ulaşmasını sağlamıştır. Töre, inanç ve değer ve benzer ögelerin 

tümü dilimiz aracılığıyla geçmişten geleceğe taşınmaktadır. Bu bakımdan dil eğitiminde de özellikler yurt dışında yaşayan Türkler 

açısından vazgeçilmez bir gerekliliktir (Yıldız, 2012: 2). Bu vazgeçilmez gereklilik yazılı edebiyatta kendine büyük bir yer 

bulmuştur. Yazılı edebiyat, kültür dilinin en büyük hazinesidir, günlük dilden ve sözlü edebiyattan yüzlerce defa dana zengindir. 

Kaplan ayrıca kültür kaynaklara gitmektir diyerek bu düşüncesini pekiştirmiştir (Kaplan, 1982: 161). Dil ve kültür arasındaki sıkı 

ilişkiye bağlı olarak edebi eserlerin kültür ögesi olduğu düşünüldüğünde dil eğitiminde edebi metinlerin önemi iyice 

anlaşılmaktadır. Bu husus ülkemiz sınırları dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe öğretiminde büyük bir önem arz etmekte 

ve üzerinde kesinlikle durulması gerekilen bir konudur. 

 

Derin işlenişi: Oğuz Kağan Destanıyla Değerlerin Öğretimi 

Derse giriş yapmadan önce öğrencilere; “Kahraman kimdir? Bildiğiniz kahramanlar var mıdır? Hiç Türk kahramanı duydunuz 

mu?” gibi sorular yöneltilir. Öğrencilerin cevabı alındıktan sonra bugünkü konunun bir Türk kahramanı olan Oğuz Kağan 

olduğu dile getirilir ve yavaş yavaş derse geçilir. 

Değer ve kültür aktarımında Yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretiminde metin olarak kullanılabilecek bir edebi eser 

olan Oğuz Kağan Destanı ile ilgili bir video sınıfa getirilir. Derse hazırlık kısmında öğrencilerin dikkatini çekecek ve derse 

odaklanmalarına yardımcı olacak bu video izletilir.  

 
* Gazi üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi (Prof. Dr.) 
** Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Eğitimi yüksek lisans öğrencisi 
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İzletilen videodan sonra öğrencilere Oğuz Kağan Destanı’nın metin şeklinde bir hikâyesi okunur. Daha sonra öğretmenin 

tercihine göre metin tekrardan öğrencilere okutulabilir. Metin okunduktan sonra metin ile ilgili metin altı soruları öğrencilere 

yöneltilir. Örneğin; “Oğuz Kağan’ın kaç çocuğu olmuştur? Oğuz Kağan’ın er beyine verdiği isim nedir? Oğuz Kağan neden 

kahramandır?” gibi. Metin altı sorular cevaplandıktan sonra çalışmamız çerçevesinde destanın değerlerle ilgili bağlantısına 

değinilir. Öğretmen destanda yer alan büyük ve kötü canavarın olduğu bölümü hatırlatır. Kahramanın bu canavarı yenerek 

halkını koruduğu dile getirilir. Bu hikâyeden yola çıkılarak öğrencilere “Oğuz Kağan halkı için ne yaptı?” sorusu yöneltilir. 

Öğrencilerden gelecek olası yanıtlar iyilik değerine yönelik olacaktır.  

Daha sonra başka bir hikâyeye geçilir. Öğretmen bu sefer kahramanın verdiği ziyafetten bahseder. Ziyafete yapılan hazırlıkları 

anlatan öğretmen öğrencilere kahramanımız bu ziyafetle halkının karnını doyurdu, onlara iyilik yaptı diye açıklamalarda 

bulunacaktır. Daha sonra “Kahramanımız nasıl birisidir?” sorusunu yöneltilir. Öğrencilerden gelecek muhtemel cevaplar 

misafirseverliğe yönelik olan bir Türk değeri ve kültürü olacaktır. Öğretmen cevaplardan sonra kısaca misafirseverlikten 

bahseder. Bu özelliğin bir Türk kültürü olduğunu dile getirir ve başka bir hikâyeye devam eder. Öğretmen kahramanın Altun 

Kağan’a yolladığı hediyelerin anlatıldığı kısmı hatırlatır. Daha sonra “siz hiç birine hediye aldınız mı? Size birisi hiç hediye aldı 

mı? Hediye alıp verince ne hissediyorsunuz?” gibi sorular yöneltilir. Cevaplardan sonra hediyeleşmenin de bir değer olduğu dile 

getirilir.  

Bir başka bölüme geçilir. Öğretmen kahramana liderlik eden kurdun olduğu bölümü hatırlatır ve daha sonra kurt sembolünün 

Türkler için önemli olduğunu dile getirir. Bu bölümdeki kurdun liderlik yapmasını cesaretlendirmeyle ilişkilendirerek değer 

aktarımını gerçekleştirmiş olur. En son hikâyeye geçilir. Öğretmen kahramanın yurdu oğullarına eşit bir şekilde paylaştığı bölümü 

hatırlatır. Bu bölümden hareketle dürüstlük, doğruluk ve eşitlik gibi değerlere değinerek değer aktarımına katkıda bulunur.  

Bölüm hatırlatmaları ve değer aktarımı verildikten sonra öğretmen tarafından sınıfa getirilen karton bir kılıç ve bir yelek gönüllü 

bir öğrenciye verilir. Tahtaya çıkan öğrenci bir arkadaşını seçer. Öğretmen kahraman olan bu öğrenciye az önce öğrendiğimiz 

değerleri uygulama yaparak göstermesini ister. Öğrenciye “haydi bakalım sen Oğuz Kağan’sın ve arkadaşına bir iyilik yap” der. 

Diğer değerleri de bu soru formatında farklı farklı öğrencilere yöneltir. Bir drama gibi öğrencilerin aktif olduğu bu uygulama 

hem öğrenciyi sıkmayacak hem de öğrendiği değerleri uygulama alanına sokacaktır.  

Bu uygulama da bittikten sonra Oğuz Kağan Destanı gibi Ergenekon Destanı’ndan, Alp er Tunga Destanı’ndan ve Bozkurt gibi 

diğer destanlardan da bahsedilebilir. Bahsedildikten sonra dersin bir özeti geçilerek değerler tekrar edilir ve her millette olduğu 

gibi bu değerlerin Türkler için çok önemli olduğu dile getirilerek ders sonlanır. 

 

Sonuç 

Yapılan bu çalışmada Türk Edebiyatı’nın nadire eserlerinden biri olan Oğuz Kağan Destanı’nın Yurt dışındaki Türk çocuklarına 

Türkçe öğretiminde nasıl kullanılabileceği kaleme alınmıştır.  

Derse başlamadan önce öğrencilere sorular sorularak derse ilgisi arttırılmış ve daha sonra öğrencilerin dikkatini çekecek metinle 

ilgili bir video izlettirilmiştir. Video izlettirildikten sonra destanla ilgili hikâye formatında bir metin okutulmuştur. Daha sonra 

metinle ilgili metin altı sorular cevaplandırılmıştır. Metni anlama bölümü bittikten sonra çalışmanın konusu dâhilinde destanda 

geçen değerlerin aktarımına değinilmiştir. Öğretmen tarafından belirlenen ve içinde değer barındıran bölümler öğrencilere 

sorular sorularak sezdirilmiş ve daha sonra Türk kültürüyle bağdaştırılarak anlatılmıştır. Bu şekilde tamamlanan bölümlerde 

değer aktarımı gerçekleştirildikten sonra öğrencilere bir uygulama alanı sunulmuştur. Karton bir kılıç ve bir yelek ile kahraman 

şekline giren öğrencilere, öğretmenin yönlendirmesiyle değerleri uygulama fırsatı verilmiştir. Bu uygulama da bittikten sonra 

dersin özeti yapılmış ve diğer destanlara da değinilerek ders sonlandırılmıştır. 

Bir kültür ögesi olan değerlerin Yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretiminde yeri önemlidir. Oğuz Kağan gibi diğer edebi 

metinlerin de dil eğitiminde kullanılabilirliğini tespit etmek ve örneklendirerek dile getirmek hem Türkçe hem de Yurt dışındaki 

Türk çocuklarına Türkçe öğretiminde katkı sağlayacaktır. 
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TÜRK VE ALMAN SAVUNMA SANAYİİNDE KULLANILAN YERLİ ASKERİ ARAÇLARIN 
ADLANDIRILMASINDA ESİNLENİLEN UNSURLAR 

Doç. Dr. Muhammet KOÇAK 1 - Gülşen YILMAZ 2  

 

Özet 

Ülkeler, özellikle karşılaştıkları tehditleri bertaraf etme ve olası saldırılarda kendilerini savunma amacıyla silahlanma yoluna 

gitmektedirler. Bu çerçevede söz konusu askeri ekipmanları kendileri üretmekte, yetersiz kalınan durumlarda ise farklı ülkelerden 

ithal etmektedirler. Askeri teçhizatların önemli unsurlarından birisi ise askeri muharebe araçlarıdır. Hava, kara ve denizde 

kullanılmakta olan bu araçlar hem saldırı, hem savunma hem de lojistik amaçlarla kullanılmaktadır. 

Avrupa’nın en önemli sanayi ülkesi olan Almanya, savunma sanayi alanında birçok aracı kendisi üretmekte ve ihraç etmektedir. 

Türk savunma sanayisi ise çeşitli millî şirketler aracılığıyla son yıllarda üretmiş olduğu yerli ve milli askeri teçhizatlarla ön plana 

çıkmaktadır.  

Üretilmekte olan bu yerli askeri teçhizatlara her iki ülkede verilmekte olan isimler bu çalışmanın ana unsurunu oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada T.C. Savunma Sanayi Başkanlığının web sayfasından ve Alman Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr) yayınlamış 

olduğu bir  kitaptan elde edilen veriler uyarınca her iki ülkede üretilmekte olan hava, kara ve deniz araçlarının isimleri tespit 

edilecek, söz konusu isimler açıklanacak ve bu isimlerin kullanılmasında esinlenilen unsurlar belirlenecektir. Türkiye tarafında 

henüz proje aşamasında olup prototipi üretilen ve seri üretimi devam eden/edecek olan araçlar esas alınacaktır. Betimsel 

yöntemin kullanılacağı araştırmada böylelikle her iki ülkenin üretmiş/üretmekte olduğu askeri araçlara verilen isimlerde hangi 

unsurlardan esinlenildiği, nelerin ön plana çıktığı tespit edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler : Ad Verme, Türk Ordusu, Alman Ordusu 

Jel Kodları  : Z000 

 

1. Giriş  

Geçmişten günümüze orduların harp yönetimi ve stratejisinde askeri teçhizat ve silahlar önemli bir rol oynamaktadır. Milattan 

öncesinde kullanılmaya başlanan örme zırhlar ve okçuluktan başlayarak, günümüze kadar gelişen ve teknoloji ile birlikte 

yenilenen uçan lazer silahlar ve uçangözlerin (drone) askeri terminolojideki yerini alması bu duruma verilebilecek örneklerden 

birisidir. Üretilen her yeni silah yeni bir isimle piyasaya sürülmektedir. Özellikle yerli üretimlerde ise bu isimler özenle seçilmekte 

ve özelliklerine göre belli hayvan, nesne veya şahsiyetlerle özdeşleştirilerek kamuoyuna tanıtılmaktadır. Son yıllarda yerli savunma 

sanayiinde büyük atılımlar yapan Türkiye ile Avrupa’nın en büyük savunma sanayisine sahip ülkelerden olan Almanya’nın 

üretmiş oldukları hava, kara ve deniz araçlarına verdikleri isimlerde nelerden esinlendikleri sorunusun cevabının aranacağı 

araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden Doküman İnceleme Yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda Türkiye’de savunma 

sanayiine değinilecek ve prototipleri üretilip seri üretime geçen/geçilecek olan kara, deniz ve hava araçlarının adları ve esinlenilen 

unsurlar belirtilecektir. Aynı uygulama kapsamında Alman savunma sanayiinin de kısa tarihine değinilden sonra Almanya’da 

üretilen kara, hava ve deniz araçlarının adları ve ad vermede esinlenilen unsurlar belirlendikten sonra ilgili isimler karşılaştırılacak, 

benzerlikler ve farklılıklar tespit edilip, ad vermede nelerden esinlenildiği ortaya çıkarılacak ve bir sonuca varılacaktır. 

Söz konusu askeri araçların isimlendirilmesi ile ilgili Türk ve Alman Silahlı Kuvvetlerinin bu alandaki envanterini incelemeden 

önce; Türkiye ve Almanya’da gelişen Savunma Sanayiinin kısa özetinin derlenmesi faydalı olacaktır. 

 

2. Türkiye’de Savunma Sanayiinin Kısa Tarihi 

Dünyada gelişen her alandaki değişim ve yenilikler ile birlikte Türkiye’de de savunma sanayi gelişmek durumunda kalmıştır. 

Mevcut küresel düzen içinde modernleşme ve savunma için gerekli ihtiyaçların giderilmesi büyük önem arz etmektedir. Çünkü 

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibi: “İlmi araçlara sahip olmayan bir ordu ile ilmi 

araçlara sahip olan ordulara karşı savaşmak imkânı hemen hemen hiç kalmamıştır. Bu sebeple ordu kurulmasında çağdaş araçlar 

ve silahlar hemen göz önüne alınmalıdır. Bu bir zorunluluktur.” (İnan, 2010, s. 232) 

Osmanlı Devletinin katıldığı savaşlar ve bu dönemde yaşanan zorluklar nedeniyle savunma sanayisine de gereken ihtimam 

gösterilememiş ve teknoloji Avrupa’ya göre geride kalmıştır. Anadolu’da küçük imalathaneler ve atölyeler olarak faaliyet gösteren 

silah ve teçhizat üretim yerlerinin birleştirilmesi gerektiği savından yola çıkarak, 1921’de Atatürk’ün öncülüğünde Askeri 

Fabrikalar Umum Müdürlüğü kurulmuştur.  

 
1 Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı, muhammetkocak@gazi.edu.tr 
2 Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Öğrencisi, gulsenyil2014@gmail.com 
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İşgal altındaki İstanbul’da bulunan askerî fabrikalardan “Karakol Cemiyeti”, “Mim Mim” grubu ve diğer gizli grupların 

çalışmaları ile kaçırılan makine ve ustalarla başlanan harp sanayisi oluşturma gayretleri, kurtuluş mücadelesinde sonuç vermiş ve 

bundan sora millî harp sanayinin sağlam temelleri bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından atılmıştır. Bu süreçte İmalât-ı Harbiye-

i Umumiye Müdürlüğüne bağlı çalışan fabrika ve tesisler 1921 yılı Ocak ayından itibaren yeni bir teşkilat olarak kurulan “Askerî 

Fabrikalar Umum Müdürlüğüne” bağlanmış ve daha sistemli çalışmaya başlamışlardır. (Özlü, 2019, s. 181) 

Birinci Dünya Harbi ve sonrasında yaşanan İkinci Dünya Savaşı nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekonomik 

sıkıntılar yaşanmıştır. Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü de bu durumdan nasibini almış ve ardından Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına 1950 yılında Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na devredilmesi gerektiği 

kararına varılmıştır.  

Askeri fabrikaları faal hale getirmek, nitelikli ürün veren, hem sivil hem de askeri sektöre hitap edecek bir yapıya kavuşturmak, 

TSK’nin ihtiyacını güvenli ve istikrarlı bir biçimde karşılamak, yüksek teknolojiye sahip, harp silah ve araçlarını yurt içinde 

üretmek ve bunun için alt yapı oluşturacak üretim tesislerini kurmak amacıyla, 08 Mart 1950 tarihli ve 5591 sayılı (mülga) kanunla 

sermayesinin tamamı devlet tarafından karşılanmak üzere Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü tüm mal varlığı ile devredilerek 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu kurulmuştur. (Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, 2017) 

1985’den günümüze kadar ise savunma sanayi alanında gerçekleştirilen girişimler ile birçok kuruluş faaliyet göstermeye 

başlamıştır. Bu kapsamda gerek devlet desteği ile geliştirilen gerekse özel sektörün de etkinliği ile teknolojik gelişmeler 

kapsamında savunma sanayisinde ciddi adımlar atılmıştır.  

“Bu doğrultuda TSK’yı, geleceğin muharebe ortamına hazırlayacak, savunma ve güvenlik teknolojilerinde yetkinlik kazanmayı, 

teknolojik üstünlük kazandıracak platform ve sistemlerin yurtiçinde geliştirilmesini amaçlayan bu programların, hizmete 

alınmasıyla, Türkiye’nin yurtdışına bağımlılığı önemli ölçüde azaltılmıştır.” (Savunma Sanayii Başkanlığı, 2019)  

MİLGEM Korveti, Altay Tankı, Atak Taarruz Helikopteri, Anka ve Bayraktar İnsansız Hava Araçları, Hürkuş Eğitim Uçağı, 

Göktürk-1 Gözetleme uydusu, Yeni Tip Karakol Botları, Süratli Müdahale Botları, Milli Piyade Tüfeği, Mayına Karşı Korumalı 

Araçlar, Hava Savunma ve Füze Sistemleri başta olmak üzere birçok sistem, alt sistem ve silah sistemi savunma sanayinde 

bağımlılığı azaltan projelerin sonuçlarıdır. (Savunma Sanayii Başkanlığı, 2019) 

 

3. Almanya’da Savunma Sanayiinin Kısa Tarihi 

Almanya’da harp sanayisi sanayileşme ile beraber 19. yüzyıla gelindiğinde büyük bir gelişme göstermiştir. Önceleri devlet 

denetiminde ateşli silahlar imal eden atölyeler bulunmaktaydı. Zamanla Rheinmetall ve Krupp gibi büyük fabrikalar kurulmuştur 

ve Birinci Dünya Harbine etkileri yadsınamaz dereceye ulaşmıştır. Savaşın sonuna gelindiğinde ise Versaille Antlaşması ile Alman 

harp sanayisine kısıtlamalar getirilmiştir. (Aubin, 1976, s. 108)  

İkinci Dünya Savaşının başlamasıyla Hitler ve NS-Rejiminin politikaları kapsamında Alman Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin 

yeniden teşkilatlandırılmasına gidilmiştir. 1933 yılında devam eden Versaille Antlaşmasının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle bazı 

fabrikalar ile gizliden gizliye savunma sanayisinin geliştirilmesine katkı sağlanmıştır. Deniz Kuvvetlerinde de donanmanın 

güçlenmesi için denizaltılar, kruvazörler, zırhlı gemi ve uçak gemi yapımına gidilmiştir. Hava Kuvvetlerine ayrılan bütçeden de 

keşif uçakları, bombacı uçakları ve avcı uçakları gibi Hava Araçları üretilmiştir. 

İkinci Dünya Savaşında ağır bir yenildi alan Almanya, savaş sonrası hızlı bir sanayileşme ve toparlanma sürecine girmiş, 

günümüzde Avrupa’nın en gelişmiş sanayi ve savunma sanayisine sahip ülke konumuna gelmiştir.  

4. Türk Askeri Araçları ve Adlandırılmalarında Esinlenilen Unsurlar 

Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığının internet sitesinden elde edilen bilgiler ışığında bu başlık altında Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin (TSK) proje aşamasında olup prototip üretimleri yapılan ve seri üretime başlanacak olan ve/veya başlanan kara, 

deniz ve hava araçlarının adları aktarılarak ilgili adlarda nelerden esinlenildiği belirlenmeye çalışılacaktır. 

 

Tablo 1. TSK Kara Araçları 

Sıra No. Araç İsmi Esinlenilen Unsur 

1. Altay Coğrafi yer adı 

2. Kirpi Hayvan adı 

3. Cobra II Hayvan adı 

4. Ejder Yalçın Hayvan adı 

5. Samur Hayvan adı 

Kaynak: Savunma Sanayii Başkanlığı, 2019 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde yerli üretim aşamasında olan beş kara aracına verilen isimlerin dördünde hayvan adlarından, 

birinde ise coğrafi yer adından esinlenildiği görülmektedir. 
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Tablo 2. TSK Hava Araçları 

Sıra No. Araç İsmi Esinlenilen Unsur 

1. Hürkuş Tarihi şahsiyet 

2. Hürkuş-C Tarihi şahsiyet 

3. TF-X Milli Muharip Uçak (Turkish Fighter 

X) 

Özel isim 

4. Atak Teknik özellik 

5. Anka İnsansız Hava Aracı Mitoloji (Anka Kuşu) 

6. Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı Geleneksek Türk ordusu isimleri  

Kaynak: Savunma Sanayii Başkanlığı, 2019 

Toplam 6 hava aracı üretmekte/üretim aşamasında olan Türkiye, bunlara ad verirken ikisini tarihi şahsiyet isminden seçmiş, 

diğerlerini ise sırasıyla özel isim, teknik özellik, mitolojik unsur ve geleneksel Türk ordusu isminden esinlenmiştir. 

 

Tablo 3. TSK Deniz Araçları 

Sıra 

No. 

Araç İsmi Esinlenilen Unsur 

1. Milgem Gemiler 

TCG Heybeliada 

Büyükada 

Burgazada  

Kınalıada 

Yerleşim yeri adı 

2. Amfibi Hücum gemisi TCG Anadolu Coğrafi yer adı 

3. LST Amfibi Gemileri 

TCG-Bayraktar  

Sancaktar 

Geleneksek Türk ordusu 

isimleri 

4. Moship Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi TCG-Alemdar Geleneksek Türk ordusu 

isimleri 

5. Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemileri 

TCSG Dost 

TCSG Güven 

TCGS Umut 

TCGS Yaşam 

(ilgili araçların isimlendirmelerine http://www.millisavunma.com/milli-karakol-

botu/ sayfasından ulaşılmıştır.) 

Milli vasıflar 

 

6. YTKB 

(Yeni Tip Karakol Botları) 

Tuzla 

Karaburun Köyceğiz 

Kumkale  

Tarsus  

Karabiga  

Karşıyaka  

Tekirdağ 

Kaş  

Kilimli 

Türkeli  

Taşucu 

Karataş  

Karpaz  

Kdz. Ereğli  

Kuşadası  

(ilgili araçların isimlendirmelerine http://www.millisavunma.com/milli-karakol-

Yerleşim yeri adı 

http://www.millisavunma.com/milli-karakol-botu/
http://www.millisavunma.com/milli-karakol-botu/
http://www.millisavunma.com/milli-karakol-botu/


VI. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
VI. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

25 – 29 Ekim/October 2019 – Antalya/Türkiye 
 

 

457 

  

botu/ sayfasından ulaşılmıştır.) 

Kaynak: Savunma Sanayii Başkanlığı, 2019 

Yukarıdaki tabloya göre toplam on yedi deniz aracının isimlendirilmesinde; dördünün hayvan adları arasından seçildiği, üçüne 

geleneksel Türk ordusundan isimler verildiği, ikisinde tarihi şahsiyet, ikisinde yerleşim adı, ikisinde coğrafi yer adlarından 

esinlenildiği bir özel isim, bir mitolojik unsur ve bir milli vasıflar içeren ismin ilgili deniz araçlarına konulduğu anlaşılmaktadır. 

5. Alman Askeri Araçları ve Adlandırılmalarında Esinlenilen Unsurlar 

Alman Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan “Waffensysteme und Großgerät” (Silah Sistemleri ve Büyük Ekipmanlar)  

adlı kitaptan elde edilen bilgiler ışığında bu başlık altında Alman Silahlı Kuvvetlerinin (ASK) kara, deniz ve hava araçlarının 

adları aktarılacak ve ilgili adlarda nelerden esinlenildiği belirlenmeye çalışılacaktır. 

Tablo 4. ASK Kara Araçları 

Sıra No. Araç İsmi Esinlenilen Unsur 

1. Leopard Hayvan adı (leopar) 

2. Marder Hayvan adı (sansar, samur) 

3. Puma Hayvan adı (puma) 

4. Wiesel Hayvan adı (gelincik) 

5. Mars II Gök cismi 

6. Biber Hayvan adı (kunduz) 

7. Amphibie  Hayvan adı (yüzergezer) 

 

8. Keiler Hayvan adı (erkek yaban domuzu) 

9. Dachs Hayvan adı (porsuk) 

10. Büffel Hayvan adı (camız) 

11. Bison  Hayvan adı (bizon) 

12. Panzermörser Teknik özellik (tanksavar havan topu) 

13. Dingo Hayvan adı (Avustralya yaban köpeği) 

14. Eagle Hayvan adı (kartal) 

15. Fennek Hayvan adı (çöl tilkisi) 

 

 

16. Mungo Hayvan adı (fare) 

17. GTK Boxer  

(Gepanzertes Transportkraftfahrzeug) 

Teknik özellik (zırhlı personel taşıyıcı) 

18. Fuchs Hayvan adı (tilki) 

19. AOR Cobra Hayvan adı (yılan) 

20. Duro Teknik özellik (sert) 

21. Tiger Hayvan adı (kaplan) 

22. Aladin Masal kahramanı (Alaattin) 

23. Luna Mitoloji (ay tanrıçası) 

24. Mikado  Tarihi unsur (Japon imparator-larına verilen şan) 

Kaynak: Bundesministerium der Verteidigung Presse- und Informationsstab,  2016 

Yukarıdaki tabloya göre toplam yirmi dört kara aracının on yedisine hayvan adları verildiği görülmektedir. Üç aracın 

adlandırılmasında ise teknik özelliklerinden esinlenilmiştir. Bunun yanı sıra birer araca da gök cismi, masal kahramanı, mitolojik 

unsur ve tarihi unsur adları verilmiştir. 

Tablo 5. ASK Hava Araçları 

Sıra No. Araç İsmi Esinlenilen Unsur 

1. Eurofighter Coğrafi yer adı (Avrupa) 

2. Tornado Coğrafi olay (kasırga adı) 

3. Wiesel 2 Ozelot Hayvan adı (sansar, İspanya vaşağı) 

4. Cougar Hayvan adı (puma) 

5. Heron 1 Hayvan adı (balıkçıl kuşu) 

Kaynak: Bundesministerium der Verteidigung Presse- und Informationsstab,  2016 

http://www.millisavunma.com/milli-karakol-botu/
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Alman askeri hava araçlarına verilen isimlere bakıldığında ise toplam beş aracın üçüne hayvan adları verildiği, diğer ikisinin birine 

coğrafi olay, diğerine de coğrafi yer adı verildiği görülmektedir. 

 

 

Tablo 6. ASK Deniz Araçları 

Sıra No. Araç İsmi Açıklama 

1. Korvetten Braunschweig-Klasse (TYP K 

130) 

Yerleşim yeri adı (şehir) 

2. Flottendienstboote 

Oste-Klasse (TYP 423) 

Coğrafi yer adı (nehir) 

3. Minenjagdboote Frankenthal-Klasse (TYP 

332) 

Yerleşim yeri adı (şehir) 

4. Minenjagdboote 

Kulmbach-Klasse (TYP 333) 

Yerleşim yeri adı (ilçe) 

5. Hohlstablenkboote 

Ensdorf-Klasse (TYP 352) 

Yerleşim yeri adı (belde) 

6. Minenräumdrohnen Seehund Hayvan adı (fok balığı) 

7. Minenjagddrohne Seefuchs Hayvan adı (tilki) 

8. Minenjagddrohne Pinguin Hayvan adı (penguen) 

9. Tender Elbe-Klasse (TYP 404) Coğrafi yer adı (nehir) 

10. Mehrzwecklandungsboot 

Barbe-Klasse (TYP 520) 

Hayvan adı (barbun) 

11. Fregatten Bremen-Klasse (TYP 122) Yerleşim yeri adı (eyalet/şehir) 

12. Fregatten Brandenburg-Klasse (TYP 123)  Yerleşim yeri adı (eyalet) 

13. Fregatten 

Sachsen-Klasse (TYP 124) 

Yerleşim yeri adı (eyalet) 

14. Baden-Württemberg-Klasse  

(TYP 125) 

Yerleşim yeri adı (eyalet) 

15. Einsatzgruppenversorger 

Berlin-Klasse (TYP 702) 

Yerleşim yeri adı (eyalet/şehir) 

16. Trossschiffe 

Wangerooge-Klasse 

Fehmarn-Klasse 

Coğrafi yer adı (ada) 

Kaynak: Bundesministerium der Verteidigung Presse- und Informationsstab,  2016 

Yukarıdaki tabloya göre toplam on altı deniz aracından dokuzuna yerleşim yeri adları, dördüne hayvan adları, üçüne de coğrafi 

yer adları konulduğu görülmektedir. 

6. Bulgular 

Yapılan sınıflandırma neticesinde kara, hava ve deniz olmak üzere toplam on yedi Türk askeri aracının dördüne hayvan, üçüne 

geleneksel Türk ordusuna ait isimler verildiği tespit edilmiştir. Tarihi şahsiyet isimleri,  yerleşim yeri adları ve coğrafi yerler de 

ikişer kez adlandırılmıştır. Bunun yanı sıra teknik özellik adı, özel isim, mitolojik unsur isim ile milli vasıfları içeren isimlerin de 

birer askeri araçla adlandırıldıkları görülmektedir. 

Bu tespitlerden yola çıkarak %23,52 oranında hayvan adları, %17,64 oranında geleneksel Türk ordusuna ait isimler, % 11,76 

oranında tarihi şahsiyet adları, % 11,76 oranında yerleşim yeri adları, % 11,76 oranında coğrafi yer adları, % 5,88 oranında teknik 

özelliğe dayalı isim, % 5,88 oranında özel isim, % 5,88 oranında mitolojik unsur ismi ve % 5,88 oranında milli vasıfları içeren 

isimlerin Türk askeri araçlarında kullanıldığı tespit edilmiştir. 
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Tablo 7. Türk Askeri Araçlarına Verilen İsimlerde Esinlenilen Unsurların Oranları 

 

Alman askeri araçlarına bakıldığında ise toplam kırk beş araç ile karşılaşılmıştır. Söz konusu araçlara verilen isimlerin yirmi 

dördünde hayvan adlarının, dokuzunda yerleşim yeri adlarının, dördünde coğrafi yer adlarının ve üçünde teknik özelliğe dayalı 

adların verildiği görülmektedir. Bunun yanı sıra gök cismi, masal kahramanı, tarihi unsur, coğrafi olay ve  mitolojik unsur, ilgili 

araçlardan birer tanesinin adı olmuştur. 

Yukarıdaki tespitler oranlanacak olursa, %53,88 oranında hayvan adlarının, %20,00 oranında yerleşim yeri adlarının, %8,88 

oranında coğrafi yer adlarının, %6,66 oranında teknik özelliğe dayalı adların, %2,22 oranında gök cismi adının, %2,22 oranında 

masal kahramanı adının, %2,22 oranında tarihi unsur adının, %2,22 oranında coğrafi olay adının ve %2,22 oranında mitolojik 

unsur adının Alman askeri araçlara verildiği görülmektedir. 

  

23,52

17,64

11,76
11,76

11,76

5,88

5,88

5,88
5,88

TÜRK ASKERİ ARAÇLARINA VERİLEN İSİMLERDE 
ESİNLENİLEN UNSURLAR

Hayvan Adları Geleneksel Türk Ordusuna Ait İsimler

Tarihi Şahsiyetler Yerleşim Yeri Adı

Coğrafi Yer Adları Teknik Özelliğe Dayalı İsim

Özel İsim Mitolojik Unsur İsmi

Milli Vasıfları İçeren İsim
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Tablo 8. Alman Askeri Araçlarına Verilen İsimlerde Esinlenilen Unsurların Oranları 

 

7. Alman ve Türk Askeri Araçların İsimlerinin Karşılaştırılması 

Yapılan karşılaştırma neticesinde askeri araçlara verilen adlarda her iki ülkede de hayvan adlarının ilk sırada yer aldığı 

görülmektedir. Oransal olarak ise, Almanların Türklerin iki katından fazla bu isimlere başvurdukları anlaşılmaktadır. Türkler ; 

geleneksel Türk ordusuna ait isimleri, tarihi şahsiyetlere ve milli vasıflara ait isimleri kullanmışken, Almanlar bu alanlarda hiçbir 

askeri araca isim vermemişlerdir.  Tarihi unsur olarak ise “Japon imparatorlarına verilen şan” anlamında olan “Mikado” adını 

bir kara aracına verdikleri görülmektedir. Yerleşim yeri isimlerini ise Almanların Türklere oranla neredeyse iki kat fazla tercih 

ettiği, coğrafi yer adları, teknik özelliğe dayalı isimler, mitolojik unsurlar gibi adların da her iki ülkede de kullanıldığı söylenebilir. 

8. Sonuç 

Son yıllarda gelişen milli ve yerli silah üretimi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine giren ve girmeye devam askeri teçhizatlar 

özellikle adlandırmalarıyla da dikkat çekmektedir. Söz konusu adlandırmalarda nelerden esinlenildiği bu çalışmanın ana unsurunu 

oluşturmuştur. Bu kapsamda Avrupa’nın en büyük sanayisine ve ihracatına sahip Almanya’nın üretmiş olduğu askeri teçhizatlara 

verilen adlar da incelenmiş ve her iki ülkenin bu süreçte nelerden esinlendikleri sorusunun cevabı aranmaya çalışılmıştır. 

Doküman İnceleme Yöntemine göre gerçekleşen araştırmada örneklem olarak askeri araçlar (kara, hava, deniz) seçilmiştir. 

Kuramsal ve ampirik olmak üzere iki ana bölümden oluşan çalışmada her iki ülkenin savunma sanayilerinin kısa birer tarihi 

aktarılmış, ardından Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı ve Alman Savunma Bakanlığından alınan askeri araç 

isimleri sıralanarak, söz konusu araçların hangi unsurlara ait isimleri taşıdıkları tespit edilmiştir. İlgili tespitler çeşitli grafikler 

yardımıyla sınıflandırıp yorumlanmış ve her iki ülke açısından karşılaştırılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde elde edilen 

bulgularda her iki ülkenin üretmiş olduğu araçlara verilen isimlerde hayvan adlarının en çok kullanıldığı, Almanların ise iki kattan 

daha fazla bu isimleri tercih ettiği belirlenmiştir. Türklerde geleneksel Türk ordusuna ait isimlerin, tarihi şahsiyetlerin adlarının 

da kullanıldığı, Almanlarda ise bu tarz adlandırmalara rastlanmadığı dikkat çekmiştir. Bu tespitten hareketle, eldeki veriler ışığında 

Almanların milli kültüre ait isimlendirme yoluna gitmedikleri söylenebilir. Söz konusu durum, Almanların daha çok kendi 

kültürlerinden değil de, daha evrensel semboller kullanmaya çalıştığını ve böylelikle dünya içerisinde evrensel olabilmenin 

amaçlandığını göstermektedir. Elde edilen verilerden, cisimlere verilen isimlerin nasıl birer sembol haline geldiği görülmektedir. 

Türk askeri araçlarında kullanılmakta olan isim ve hayvanların seçimi de gelişi güzel olmamıştır. Söz konusu semboller ile geçmiş 

döneme ait hükümdarlık, hâkimiyet, güç gibi anlamlara çağrışım yapılmaktadır. Anka ile yeniden diriliş, Altay ile anayurda dönüş, 

Ejder ile ululuk ve asalet gibi kavramlar temsil edilmiştir.  

53,88

20

8,88

6,66

2,22
2,22

2,22 2,22 2,22

ALMAN ASKERİ ARAÇLARINA VERİLEN İSİMLERDE 
ESİNLENİLEN UNSURLAR

Hayvan Adları Yerleşim Yeri Adları Coğrafi Yer Adları

Teknik Özelliğe Dayalı İsimler Gök Cismi Adı Masal Kahramanı Adı

Tarihi Unsur Adı Coğrafi Unsur Adı Mitolojik Unsur Adı
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ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ALMANCA DERSLERİNDE OKUTULMAKTA OLAN “WIE 
BITTE? (A1.1)” ADLI DERS KİTABININ DİNLEME BECERİSİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ* 

Doç. Dr. Muhammet KOÇAK 1 - Öğretmen Leyla KAYA 2  

 

Özet 

Araştırmada Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulunun 28.05.2018 gün ve 78 sayılı kararı ile orta öğretim kurumlarında 

Almanca ders kitabı olarak kabul edilen “Wie bitte? (A1.1)”  adlı ders kitabı dinleme becerisi yönünden incelenmiştir. 

İlgili kitaba ait dinleme metinlerinin incelenmesinde Almancanın yabancı dil olarak öğretilmesi alanında ciddi çalışmaları bulunan 

Prof. Dr. Dietmar Rösler’in öncülüğünde geliştirilen kriterler kullanılmıştır. İlgili maddelerde yer alan; ses ve kayıt kalitesi, 

konuşmaların gerçekliği, hedef kitle, aksan ve konuşma hızı gibi hassasiyetlere adı geçen ders kitabında yer alan dinleme 

metinlerinde dikkat edilip edilmediği, öğrencilerde geliştirilmesi hedeflenen dinleme becerisine ait metinlerin, söz konusu 

kriterlere uyup uymadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Yabancı Dil, Dinleme Becerisi, Almanca Ders Kitabı 

Jel Kodları  : Z000 

 

1. Giriş  

Teknolojinin hızla geliştiği dünyada kişiler arası iletişim gün geçtikçe daha da kolaylaşmakta ve bu nedenle ortaya çıkan iletişim 

sorununun üstesinden gelmek için yabancı dil bilmenin önemi artmaktadır. Avrupa Birliğine üye olma hedefinde olan Türkiye’de 

de aynı şekilde farklı dillere mensup insanlarla iletişim kurma ihtiyacı giderek artmakta ve yabancı dil bilmek neredeyse bir 

zorunluluk hâline gelmektedir. 

Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde başlayan yabancı dil eğitimi ve öğretimi, günümüze kadar pek çok değişikliğe uğramıştır. 

Yabancı dilin önemi arttıkça müfredat programları da belli aralıklarla değişmiş, aynı zamanda yeni yöntem ve teknikler de 

geliştirilmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda farklı kitaplara ve araç gereçlere gerek duyulmuş ve yapılan çalışmalar neticesinde 

söz konusu güncellemeler sağlanmıştır. Kullanılan her yeni yöntem ve tekniğin ortak amacı, yabancı dili en iyi şekilde 

öğretebilmek olmuştur.  

Bilindiği üzere İngilizce eğitimi günümüzde hemen hemen tüm orta öğretim kurumlarında zorunlu yabancı dil olarak 

verilmektedir. Birçok lisenin 2011 yılı itibariyle Anadolu liselerine dönüştürülmesiyle birlikte ikinci yabancı dil öğretimi de 

zorunlu hâle gelmiş, bu durum özellikle Almancanın önem kazanmasına neden olmuştur. Bu doğrultuda geliştirilen müfredat 

programlarına istinaden günümüze dek farklı birçok Almanca ders kitabı yazılmıştır. Söz konusu kitapların en güncel konumda 

olanı ise 2018 yılında uygulanmaya başlanan Almanca Öğretim Programına göre yazılan ve bu araştırma kapsamında incelenecek 

olan “Wie bitte? (A1.1)” adlı ders kitabıdır.  

Bilindiği üzere, yabancı dil eğitiminin temel taşlarını oluşturan becerilerin bir tanesi de dinleme becerisidir. Aldyab’a (2017, s. 

442) göre insanların günlük olarak iletişimde harcadıkları zamanın dağılımı şu şekildedir: Dinleme % 45, Konuşma % 30, Okuma 

ve Yazma birlikte % 25. 

Buradan yola çıkarak dinlemenin hayatımızda büyük önem taşıdığı ve dinleme becerisinin diğer becerilerin temelini oluşturduğu 

söylenebilir. Bundan dolayı yabancı dil öğretiminde dinleme ve dinlediğini anlama çalışmaları büyük önem arz etmektedir. 

Modern dil öğretim yöntem ve tekniklerine göre dinleme becerisinin nasıl uygulanması ve bu metinlerin nasıl seslendirilmesi 

gerektiği konusunda birçok bilim insanı çeşitli kriterler geliştirmiştir.  Bu nedenle söz konusu becerinin geliştirilmesine yönelik 

ders kitaplarında yer alan dinleme metinleri, belli kriterlere uygun ve öğrencilerin günlük hayatta karşılaşılabileceği şekilde otantik 

türde olmalıdır.  

Yerel ders kitaplarında yer alan dinleme metinleri ise gerçek hayatta karşılaşılabilecek diyalog ve/veya ortamlardan çok uzak , 

daha yapay bir şekilde oluşturulmuştur. Özellikle merkezi sınavlarda dinlediğini anlama sorularının olmaması gibi nedenlerden 

dolayı yakın zamana kadar dinleme becerisine çok fazla değer verilmediği söz konusu kitaplarda görülmektedir. 

Bu tespitlerden yola çıkarak Betimsel Yöntem ve Doküman İnceleme Yönetmine göre yapılacak araştırmada 2018-2019 eğitim-

öğretim yılı itibariyle ortaöğretim düzeyinde tüm Anadolu liselerinde kullanılmakta olan “Wie bitte? (A1.1)” adlı Almanca ders 

kitabında yer alan dinleme metinleri incelenecektir. Almancanın yabancı dil olarak öğretimi alanında ciddi çalışmaları bulunan 

Prof. Dr. Dietmar Rösler’in öncülüğünde dinleme metinlerinin nasıl olması gerektiği konusunda belirlenen kriterlerin esas 

 
* Bu bildiri tam metni, Leyla KAYA tarafından yazılan “Ortaöğretim Kurumları Almanca Derslerinde Okutulmakta Olan 
“Wie bitte? (A1.1)” Adlı Ders Kitabının Dinleme Becerisi Yönünden İncelenmesi” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
1 Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı, muhammetkocak@gazi.edu.tr 
2 Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Öğrencisi, leylakaya1973@gmail.com 
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alınacağı araştırma nedticesinde adı geçen ders kitabında yer alan dinleme metinlerindeki eksiklikler tespit edilerek somut 

önerilerde bulunulacaktır. 

2. Dinlemenin Yeri ve Önemi 

Dinleme, günlük hayatta en çok karşılaşılan beceri olması nedeniyle hem olağan hayatta, hem de yabancı dil eğitiminde önemli 

bir yeri temsil etmektedir. Söz konusu becerinin diğer temel dil becerileri olan konuşma, okuma ve yazma becerileriyle güçlü bir 

ilişkisi bulunmaktadır. Dinleme ne kadar iyi yapılırsa diğer beceriler de o oranda gelişmektedir. Özbay (2010, s. 57), insanın ana 

dili ediniminin doğrudan dinleme yoluyla gerçekleşmekte olduğunu, dinleme olmadan da diğer dil becerilerinin gelişemediğini 

belirtmektedir (2001, s.10). 

Bunun yanı sıra dinleme, kişinin ilk öğrendiği en önemli ve en çok kullanılan becerilerdendir ve yabancı dil öğrenmenin 

temellerinden birini oluşturmaktadır. Göğüş (1978, s. 227), yapılan araştırmalara göre bir kişinin insanlarla birlikte olduğu sürenin 

% 42’sini dinlemekle geçirdiğini, öğrencilerin okulda öğretmen ve arkadaşlarını günde 2,5 - 4 saat dinlediklerini, okul başarısının 

da öğrencinin dinleme yeteneğine sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirtmektedir. 

Hızla gelişen teknoloji ile birlikte elektronik iletişimin inanılmaz bir şekilde artış göstermesine rağmen dinleme, insanlar 

arasındaki iletişimin temelini oluşturmaktadır. Rivers ve Weaver, günlük hayatta dinleme becerisinin diğer tüm becerilerden daha 

yoğun kullanıldığını, ortalama olarak konuştuğumuzun iki katı, okuduğumuzun dört katı ve yazdığımızın beş katı kadar 

dinlediğimizi aktarmaktadır. (aktaran: Güven, 2007, s. 27) 

Yabancı dili öğrenen kişi, konuşulanları sorgulayabilmek, önceden öğrenilmiş bilgilerle ilişkilendirebilmek ve çıkarımlarda 

bulunabilmek için dinleme becerisine gerek duymaktadır. Bundan dolayı yabancı dil derslerinde dinleme becerisine çok önem 

verilmelidir. Bu açıdan bakıldığında, dinleme, yabancı dil öğrenmenin ilk basamağı sayılabilir. Çünkü dinleme ne kadar çok 

yapılırsa o kadar gelişebilmekte, buna bağlı olarak da konuşma, okuma ve yazma becerileri de eş zamanlı olarak ilerlemektedir . 

Buna rağmen yakın zamana kadar dinleme becerisi, üzerinde en az durulan becerilerden olmuştur. Bunu özellikle yerel düzeyde 

yazılan ders kitapları incelendiğinde anlamak mümkündür. Birçok yabancı dil ders kitabının işitsel materyalleri bulunmamaktaydı. 

Dolayısıyla, kişi dinleme becerisini, sadece öğreten kişiden duyduğu kadar geliştirebilmiş ve hedef dili sadece öğretenin aksanı 

ile öğrenmek durumunda kalmıştır. Söz konusu öğretici ise hedef dili, o ülkede öğrenip ana dili gibi konuşan biri olabileceği gibi 

hiç o ülkede bulunmayıp dili sonradan öğrenen biri de olabilmektedir.  

Buna karşın yabancı dilin, usulüne uygun olarak seslendirilmiş dinleme metinleri aracılığıyla öğrenilmesi ile öğrencinin hedef dili 

gerçek aksanı ile duymasına olanak sağlanmakta ve dolayısıyla hedef dilin gerçek hayatta konuşulduğu şekli ile karşılaşmasına 

imkân verilmektedir. Bu vesileyle yabancı dil öğrenen kişiler bir yandan hedef dilin konuşma hızını, doğru aksanını, kültürünü 

daha yakından tanıma şansına sahip olurken, diğer yandan gerçek hayatta konuşulan dili duyarak öğrenmeyi daha zevkli hâle 

getirmektedir. Yabancı dil eğitiminde kişiler yabancı dili, gerçek hayatta konuşulduğu hâliyle sadece dinleme metinlerinde 

duyabildikleri için dinleme becerisi, günümüzde dil öğrenme sürecinin en önemli parçalarından sayılmaktadır.  

3. Dinleme Metinleri Nasıl Olmalı (Kriterler) 

Her analizin kriterlere ihtiyacı olduğunu ve kriterlerin bir liste biçiminde düzenlenmesinin onları daha anlaşılır ve kullanışlı 

kıldığını belirten Kast ve Neuner (1994, s. 109), bu şekilde farklı ders kitapları üzerinde yapılan inceleme sonuçları arasında bir 

karşılaştırma yapma imkânı olabileceğini belirtmektedirler.  

İlgili literatürün incelenmesi neticesinde geliştirilen ölçütler incelendiğinde, söz konusu ölçütlerin büyük bölümünün “kriterler 

cetveli” (Alm. Kriterienraster) ya da “kriterler kataloğu” (Alm. Kriterienkatalog) biçiminde hazırlandığı görülmektedir. 

Çalışmamızın ana unsurunu oluşturan “dinleme becerisi” konusunda da farklı bilim insanları çeşitli ölçütler geliştirmişlerdir . 

Araştırmanın uygulama bölümünde incelenecek olan “Wie bitte? (A1.1)” adlı Almanca ders kitabında yer alan dinleme 

metinlerinin uygunluğu da belirli ölçütlere göre incelenip yeterli olup olmadığı sonucuna varılacaktır. Bu kapsamda yabancı dil 

olarak Almanca alanında ciddi çalışmaları bulunan Prof. Dr. Dietmar Rösler’in öncülünde geliştirilen kriterler adı geçen ders 

kitabının dinleme metinleri için kullanılacaktır. 

Söz konusu kriterler Almanya’nın Gießen Üniversitesinde yapılan bir seminer neticesinde elde edilmiştir. Seminere katılan 

katılımcılar öğrenme materyallerinin analizi için birçok kitap, çevrimiçi yabancı dil öğrenme siteleri, videolar, dinleme metinleri, 

öğretmen forumları ve yabancı dilde hazırlanan birçok alıştırma üzerinde inceleme yapmışlardır. Bu incelemeler neticesinde 

aşağıda belirtilen ve araştırmada esas alınacak olan “dinleme metinleri kriterleri” belirlenmiştir. 

Rösler’in öncülüğünde geliştirilen kriterler: 

• Dinleme metninin kayıt kalitesi iyi olmalıdır. 

• Konuşmalar otantik olmalıdır. 

• İletişimin sözsüz unsurları (konuşma hızı, tonlama, konuşma boşlukları vb.) otantik olmalıdır.  

• Dinleme metinlerinin konuşma hızı, öğrencinin seviyesine uygun olmalıdır.  

• Almanca konuşan ülkelerin tamamı hakkında bilgi verilmelidir. Sadece Almanya esas alınmamalıdır. 
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• Dinlediğini anlama soruları, metnin önemli unsurlarını anlamaya yönelik olmalıdır. 

• Alıştırmalar dinleme sırasında yapılabilmelidir.  

4. “Wie bitte? (A1.1)” Adlı Almanca Ders Kitabı 

“Wie bitte? (A1.1)” adlı ders kitabına ek olarak, çalışma kitabı ve öğretmen el kitabı da bulunmaktadır. Kitabın dinleme 

metinlerine ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitimi Bilişim Ağından (EBA) ulaşılabilmektedir. 

“Wie bitte? (A1.1)” adlı ders ve çalışma kitabının kapağı, Alman bayrağının renklerinden oluşan bir bavul ve başkenti Berlin 

şehrinin sembollerinden oluşmaktadır.  

 

Resim 1. “Wie bitte? (A1.1)” adlı ders kitabının ön kapağı 

Dinleme becerisi yönünden incelemeye çalıştığımız “Wie bitte? (A1.1)” adlı ders kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 

uyarınca 2018-2019 eğitim-öğretim yılında MEB’e bağlı Anadolu, Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinin 9 ve 10. sınıflarında ikinci 

yabancı dil olan Almanca derslerinde okutulmaktadır.  

Adı geçen kitap Döndü Öztürk, Fadime İncebel, Fatma Balkan, Tülay Yıldırım ve Yasemin Canoğlu tarafından hazırlanmıştır. 

Editörleri Yrd. Doç. Dr. Meltem Ekti ve Yrd. Doç. Dr. Erkan Zengin, Program Geliştirme Uzmanı Seçil Yıldırım Palabıyık, 

Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı İlkay Üçgül Öcal, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uzmanı Mustafa Kara, Grafik Tasarım 

Uzmanı Yelis Erbil olan ders kitabının ön kapağında ayrıca Avrupa Konseyi Yabancı Diller Ortak Başvuru Metninin öngördüğü 

şekilde kitabın dil düzeyi olan “A1.1” yer almaktadır. 

5. Bulgular 

Araştırmamızın bu bölümünde Rösler’in öncülüğünde geliştirilen ve yukarıda tanıtılan kriterler kapsamında “Wie bitte? (A1.1)” 

adlı Almanca ders kitabında yer alan dinleme metinleri incelenecektir. Bu kapsamda, kitapta yer alan tüm dinleme metinlerinin 

tamamı birinci üniteden başlamak üzere son üniteye kadar incelenmiştir. 

5.1. Genel Bulgular 

İlgili kitapta yer alan sekiz ünitede toplam elli beş dinleme metni yer almaktadır. Söz konusu metinlerin ünitelere göre dağılımı 

aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Tablo 1. Dinleme Metinlerinin Ünitelere Göre Dağılımları 

Ünite 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplam 

Dinleme Metin Sayısı 11 9 6 5 6 5 6 7 55 

Yabancı dil öğretiminde dinleme aktivitelerinin önemi çok büyüktür. Öğrenciler, dinleme metinleri sayesinde hedef dil olan 

Almancanın nasıl konuşulduğunu duyma şansına sahip olabilmektedir. Demirel’in (2008, s. 98) de değindiği gibi dinlemede 

amaç; öğrencilerin hedef dildeki sesleri tanımaları, vurgu ve tonlamaların neden olduğu anlam değişikliklerini fark etmeleri ve 

verilmek istenen mesajı tam ve doğru olarak anlamalarını sağlamaktır.  İncelenen  “Wie bitte? (A1.1)” adlı ders kitabında dinleme 

becerisinin önemsendiği, hatta neredeyse tüm konuların dinleme metni ile desteklendiği görülmektedir. Bu bağlamda 

öğrencilerin öğrendiklerini duyma imkânı elde ettikleri söylenebilir.  
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Toplam sekiz ünitede elli beş dinleme metni bulunan kitapta, farklı etkinliklerin uygulandığı da görülmektedir. Bunlardan otuz 

beşi duyduğunu anlama etkinliği, dokuzu duyduğunu yazma etkinliği, altısı duyduğunu tekrar etme ve beşi de duyduğunu 

işaretleme etkinliğidir. 

 

 

Tablo 2. Dinleme Metinlerinde Uygulanan Etkinlikler Grafiği 

Grafikte 

de görüldüğü gibi dinleme alıştırmalarının çoğunlukta olduğu, dinlediğini yazma, duyduğunu tekrar etme ve duyduğunu 

işaretleme gibi farklı etkinliklere de yer verildiği tespit edilmiştir. 

5.2. Kriterlerle İlgili Bulgular 

Kitabın tüm ünitelerinde yer alan toplam 55 dinleme metninin Rösler’in öncülüğünde geliştirilen kriterlere göre incelenmesi 

neticesinde aşağıdaki tespitlere ulaşılmıştır:  

Tablo 3. Dinleme Metninin Kayıt Kalitesi İyidir (1. Kriter) 

 

 

Yukarıdaki grafik incelendiğinde “Wie bitte? (A1.1)” adlı Almanca ders kitabında yer alan dinleme metinlerinin hepsinin kayıt 

kalitesinin yeterli düzeyde olduğu görülmektedir. Söz konusu kitapta yer alan dinleme metinlerinde geçen seslendirmelerin 

tamamı Alman aksanıyla yapıldığından öğrenciler, hedef dilin bir Alman tarafından nasıl konuşulduğunu öğrenebilmektedir. 

  

Dinlediğini 

Anlama: 35
Duyduğunu 

Yazma: 9

Duyduğunu

Tekrar Etme: 6

Duyduğunu 

İşaretleme: 5

Dinleme Metinlerinde Uygulanan Etkinlikler Grafiği

Katılıyorum: 55

1. Kriter: Dinleme Metninin Kayıt Kalitesi İyidir

Katılıyorum Kısmen Katılmıyorum Belirsiz
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Tablo 4. Konuşmalar Otantiktir (2. Kriter) 

 

Rösler’in öncülüğünde geliştirilen ve araştırmamızda kontrol listesi olarak kullanılan yukarıdaki kriterlerin bir başka maddesi de 

konuşmaların otantik olması gerektiği ile ilgilidir. Kitapta yer alan dinleme metinlerinin tamamında seslendirmelerin Alman 

aksanıyla yapılmış olmasına karşın, Almanların çokça kullandığı vurgu ve tonlamaların olmaması konuşmaların gerçekçi 

olmamasına neden olmaktadır. Dinleme metinlerinin çoğu, monolog şekilde karşımıza çıkmaktadır. Diyaloglar da beklenenin 

aksine gerçek hayatta yaşanılandan çok uzak, sıradan ve monoton geçmektedir. Konuşmalarda ani gelişen durum ve olaylarda 

Almanların çıkardığı sesler (ünlemler) ve/veya verdiği tepkiler örneğin; sevinç, üzüntü, şaşırma gibi doğal davranışlar karşısında 

kullanılan sözlere yer verilmediği tespit edilmiştir. Bu bağlamda yapılan incelemede toplam elli beş dinleme metninden, dört 

dinlemenin kısmen yeterli olduğu, elli bir dinlemenin ise yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

 

Tablo 5. İletişimin Sözsüz Unsurları Otantiktir (3. Kriter) 

 

Yukarıdaki grafik incelendiğinde değerlendirme kriterleri arasında üçüncü sırada yer alan “İletişimin sözsüz unsurları otantiktir” 

maddesinin dinleme metinlerinin hiçbirinde görülmediği, dinleme metinlerinin arka fonunda gerçek hayatta var olan doğal 

seslere rastlanılmadığı görülmektedir. 

  

Kısmen: 4 

Katılmıyorum: 

51

2. Kriter: Konuşmalar Otantiktir

Katılıyorum Kısmen Katılmıyorum Belirsiz

Kısmen: 1

Katılmıyorum: 

54

3. Kriter: İletişimin Sözsüz Unsurları Otantiktir

Katılıyorum Kısmen Katılmıyorum Belirsiz
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Tablo 6. Dinleme Metninin Konuşma Hızı Öğrencinin Seviyesine Uygundur (4. Kriter) 

 

Dinleme metinlerinin “Dinleme metinlerinin konuşma hızı, öğrencinin seviyesine uygundur” maddesine uygunluğu 

incelendiğinde etkinliklerin çoğunun öğrencilerin seviyesine göre hazırlandığı görülmektedir. Yapılan inceleme sonucu elli beş 

dinleme etkinliğinden kırk sekiz dinlemenin öğrencilerin seviyelerine uygun olduğu bir dinleme metninin, kısmen uygun olduğu 

ve altı etkinliğin ise seviyelerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Yukarıda bulunan açıklamalardan yola çıkarak “Wie bitte? (A1.1)” isimli ders kitabının Avrupa Konseyinin yayımladığı ortak 

öneriler çerçevesinde (2013, s. 32) A1 düzeyi, dinlediğini anlama becerisi ile ilgili hedeflediği aşağıdaki kazanımı içerdiği de 

görülmektedir: 

“Benimle ya da ailemle ilgili veya benim çevremde dolaşan somut şeyleri, bildiğim sözcüklerle çok basit tümcelerle ve ancak 

yavaş yavaş ve tane tane konuşulduğunda anlayabilirim.” 

 

Tablo 7. Almanca Konuşulan Ülkeler Hakkında Bilgi Verilmiştir. Sadece Almanya Esas Alınmamıştır (5. Kriter) 

 

Rösler’in öncülüğündeki komisyonun belirlediği bir başka değerlendirme kriteri de Almanca konuşulan ülkeler hakkında bilgi 

verilmesi, sadece Almanya’nın esas alınmaması gerektiğidir. Kitapta yer alan dinleme metinlerinin birkaçında Almanya’ya ait 

Katılıyorum: 48

Kısmen: 1

Katılmıyorum: 6

4. Kriter: Dinleme Metninin Konuşma Hızı Öğrencinin 

Seviyesine Uygundur

Katılıyorum Kısmen Katılmıyorum Belirsiz

Katılmıyorum: 3

Belirsiz: 52

5. Kriter: Almanca Konuşulan Ülkeler Hakkında Bilgi 

Verilmiştir. Sadece Almanya Esas Alınmamıştır

Katılıyorum Kısmen Katılmıyorum Belirsiz
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bilgilerin verilmesi, ancak Almanca konuşulan diğer ülkelerden Avusturya ve İsviçre hakkında hiç bilgi verilmemiş olması bir 

eksiklik olarak göze çarpmaktadır. 

Tablo 8. Dinlediğini Anlama Soruları, Metnin Önemli Unsurlarını Anlamaya Yöneliktir (6. Kriter) 

 

İncelenen dinleme metinlerinden yirmi sekizine ait soruların metnin önemli unsurlarını anlamaya yönelik olduğu, ikisinin kısmen 

metni anlamaya yönelik olduğu, diğer yirmi beş etkinliğin ise daha çok duyduğunu tekrar etme, işaretleme veya yazma gibi 

alıştırmalar olduğu görülmektedir. 

Kitapta bulunan bazı alıştırmaların Almancayı hiç bilmeyen öğrenciler tarafından dahi yapılabileceği düşünülmektedir. Örneğin 

dördüncü ünite A1 (a) dinleme etkinliği, duyduğunu işaretlemeye yönelik bir alıştırmadır. Metinde Leon adındaki genç, gün 

içinde yaptıklarını anlatmaktadır. Anlatımda kullanılan cümlelerin tamamı, alıştırmada karışık olarak verilmekte ve öğrencilerin 

cümleleri dinleme sırasında duydukları sıraya göre numaralandırmaları istenmektedir. Yine aynı ünitede B3 (a) etkinliğinde 

öğrenciler, beş kısa mesaj dinlemektedir. Alıştırmada seslendirilen mesajların tamamı, kitapta yazıldığı şekliyle dinletilmekte ve 

öğrencilerden telefon mesajlarını dinledikleri sıraya göre numaralandırmaları istenmektedir. Bu bağlamda ilgili dinleme etkinliği 

de hiç Almanca bilmeye gerek kalmadan yapılabilecek bir alıştırma olarak değerlendirilmektedir.    

Çoğunlukta duyduklarını işaretleme ve/veya sıralama ya da boşlukları doldurma etkinliklerinden oluşan dinleme metinlerinin 

öğrencileri düşündürmeye yönelik alıştırmalardan ziyade kolayca çözülen etkinliklerden oluştuğu tespit edilmiştir. Böyle olunca 

öğrencilerin metni tam olarak anlayıp anlamadığı bilinememektedir. 

 

Tablo 9. Alıştırmalar Dinleme Esnasında Yapılabilmektedir (7. Kriter) 

 

Katılıyorum: 28 

Kısmen: 2

Belirsiz: 25

6. Kriter: Dinlediğini Anlama Soruları, Metnin Önemli 

Unsurlarını Anlamaya Yöneliktir

Katılıyorum Kısmen Katılmıyorum Belirsiz

Katılıyorum: 41

Kısmen: 3

Katılmıyorum: 7
Belirsiz: 4

7. Kriter: Alıştırmalar Dinleme Esnasında Yapılabilmektedir

Katılıyorum Kısmen Katılmıyorum Belirsiz
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Alıştırmaların dinleme sırasında yapılıp yapılmadığı ölçülen bu son kriterde elli beş dinleme metninden kırk birinin hızının 

öğrencilerin başlangıç seviyesinde olduğu A1.1 seviyesine uygun olduğu tespit edilmiştir.  

Dinleme metinlerinden yedi tanesinin öğrenciler tarafından yetiştirilemeyeceği düşünülmektedir. Örneğin üçüncü ünitede yer 

alan “Aile” isimli etkinlikte öğrencilerin dinledikleri cümlelere göre insanların dış görünüşü ile ilgili bilgileri işaretlemeleri 

gerekmektedir. Ancak kişilerle ilgili arka arkaya çok fazla bilgi verildiğinden duyulan özellikleri takip etmek çok zor olmaktadır. 

Yine altıncı ünitede yer alan “Özel Günler” adlı beceri çalışması etkinliğinde öğrencilere arka arkaya on iki farklı tarih 

dinletilmektedir. Bu çerçevede öğrencilerden duydukları tarihlerin önüne sıra numaralarını koymaları beklenmektedir. Diğer 

alıştırmalarda olduğu gibi bu alıştırmada da dinleme etkinliğinin takibinin çok zor olduğu belirtilebilir.    

Üç dinleme metninin ise kısmen yetiştirilebileceği söylenebilir. Örneğin altıncı ünitede yer alan “Özel Günler” adlı dinleme 

etkinliğinde mevsimler konu edilmektedir. Anlatımda bir taraftan mevsimlere ait aylar söylenirken diğer taraftan mevsimlere ait 

özellikler anlatılmaktadır. Aylar çok hızlı söylendiğinden yetiştirilemeyeceği ancak mevsimleri anlatım kısmında öğrencilere az 

da olsa yazmak için zaman kaldığından bir kısmının yazılabileceği düşünülmektedir. Yine sekizinci ünitede yer alan “Alışveriş” 

isimli dinleme etkinliğinde Eren, Pelin ve Altay isimli kişiler hediye almaktadır. Öğrenciler, dinleme esnasında alıştırmada verilen 

üç eşya arasından hangi eşyanın alındığını ve yine üç fiyat arasından alınan hediyenin bedelini işaretlemek durumundadır. 

Monolog şekilde geçen konuşmanın öğrencilere hızlı gelebileceği ve bu nedenle ilgili etkinliği yetiştiremeyebilecekleri 

düşünülmektedir.   

Rösler’in öncülüğündeki komisyon tarafından geliştirilen yukarıdaki kriterlerden “alıştırmalar dinleme esnasında 

yapılabilmektedir” maddesine göre dört dinleme etkinliği belirsiz olarak değerlendirilmiştir.  Örneğin birinci ünitede yer alan 

“Merhaba” adlı etkinlikte duyduğunu tekrarlamaya yönelik dinleme etkinlikleri olduğundan öğrencilerden sadece duyduklarını 

tekrar etmeleri istenmektedir. Bu nedenle dört dinleme belirsiz olarak işaretlenmiştir. 

Tablo 10. Kitabın Geneli Hakkında Elde Edilen Bulgular 
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Dinleme metninin kayıt kalitesi iyidir. 55    

Konuşmalar otantiktir.  4 51  

İletişimin sözsüz unsurları (konuşma hızı, tonlama, konuşma boşlukları vb.) otantiktir.  1 54  

Dinleme metinlerinin konuşma hızı öğrencinin seviyesine uygundur 48 1 6  

Almanca konuşulan ülkeler hakkında bilgi verilmiştir. Sadece Almanya esas alınmamıştır.   3 52 

Dinlediği anlama soruları metnin önemli unsurlarını anlamaya yöneliktir. 28 2  25 

Alıştırmalar dinleme esnasında yapılabilmektedir. 41 3 7 4 

Yukarıdaki tablo değerlendirildiğinde birinci kriter olan “Dinleme metninin kayıt kalitesi iyidir” maddesinin dinleme metninin 

tamamında yani % 100’ünde uygulandığı görülmektedir. Diyalogların çok az olduğu ve gerçek konuşma diyaloglarına 

rastlanılmadığı “Wie bitte? (A1.1)” adlı ders kitabında ikinci kriter olan “Konuşmalar otantiktir” maddesi dinleme metinlerinin 

% 93’ünde yetersiz olarak değerlendirilmiştir. Yine aynı şekilde kitabın dinleme metinlerinin % 98’inde gerçekliği hissettirecek 

doğal çevre seslerinin bulunmadığı tespit edilmiş ve bu bağlamda “İletişimin sözsüz unsurları (konuşma hızı, tonlama, konuşma 

boşlukları vb.) otantiktir” kriterine rastlanılmamıştır. Kitabın kırk sekiz dinleme metninin A1.1 seviyesine uygun olduğu tespit 

edildiğinden dördüncü kriter olan “Dinleme metinlerinin konuşma hızı öğrencinin seviyesine uygundur” maddesi etkinliklerin 

% 87’sinde uygulanmıştır. “Almanca konuşulan ülkeler hakkında bilgi verilmiştir. Sadece Almanya esas alınmamıştır” kriterine 

hiçbir dinleme metninde değinilmemiştir. Dinleme metinlerinin % 100’ünde Almanya dışında Almancanın konuşulduğu 

Avusturya ve İsviçre ülkelerine ait bilgiyle karşılaşılmamış olması bir eksiklik olarak görülmektedir. Altıncı kriter 

değerlendirilecek olursa, dinleme metinlerine ait dinlediğini anlamaya yönelik soruların çok az etkinlikte bulunduğu; bunun 

dışında anlamaya yönelik alıştırmaların, dinlemelerin % 51’inde olduğu görülmektedir. Son olarak “Alıştırmalar dinleme 

esnasında yapılabilmektedir” kriterinin dinleme metinlerinin % 75’inde uygulandığı, yani dinleme metinlerinin çoğunun 

öğrencilerin seviyesine uygun olduğu görülmektedir.   

Tüm bu tespitlerden yola çıkarak araştırmada esas alınan Dietmar Rösler’in öncülünde belirlenen ve dinleme metinlerinde 

bulunması gerektiği ileri sürülen kriterlerden birinci kriter “Dinleme metinlerinin kayıt kalitesi iyidir”, dördüncü kriter “Konuşma 
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hızı seviyeye uygundur” ve yedinci kriter “Alıştırmalar dinleme sırasında yapılabilmektedir” çok yeterli; altıncı kriter “Dinlediğini 

anlama soruları metnin önemli unsurlarını anlamaya yöneliktir” kısmen yeterli; ikinci kriter “Konuşmalar otantiktir”, üçüncü 

kriter “İletişimin sözsüz unsurları (konuşma hızı, tonlama, konuşma boşlukları vb.) otantiktir” ve beşinci kriterin “Almanca 

konuşulan ülkeler hakkında bilgi verilmiştir. Sadece Almanya esas alınmamıştır”  yetersiz olduğu belirlenmiştir. 

6. Sonuç 

Bir yabancı dilin tam anlamıyla öğretiminden bahsedildiğinde, dört temel beceri olarak nitelendirilen dinleme, konuşma, okuma 

ve yazma becerilerinin tamamının kullanılması gerekmektedir. Söz konusu becerilerden birinin dahi diğerlerine oranla daha az 

kullanılması durumunda günlük iletişimde birçok zorlukla karşı karşıya kalınacaktır. Adı geçen becerilerin ilk basamağı, dinleme 

becerisi olarak kabul edilebilir. Ana dilini edinen bir çocuğun ilk olarak dinleme aracılığıyla dil becerisini kazanmaya başlaması, 

bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Bunun yanı sıra dinleme, insanın sürekli maruz kaldığı bir iletişim şeklidir. Bu nedenle 

yabancı dil eğitiminde dinleme ne kadar çok yapılırsa bu beceri o kadar ilerlemekte ve bu bağlamda konuşma, okuma ve yazma 

becerileri de gelişebilmektedir. 

Bu düşüncelerden yola çıkarak araştırmada ortaöğretim kurumları Almanca derslerinde okutulmakta olan  “Wie bitte? (A1.1)”  

adlı ders kitabı, en çok kullanılan becerilerden olan ve yabancı dilin temelini oluşturan dinleme becerisi yönünden incelenmeye 

çalışılmıştır. Çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulunun 28.05.2018 gün ve 78 sayılı kararı ile ortaöğretim 

kurumlarında Almanca ders kitabı olarak kabul edilen ilgili kitaba ait dinleme metinlerinin ses kalitesi, gerçekliği, hedef kitlesi, 

aksanı ve konuşma hızı yönünden uygunluğu tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Bu kapsamda dinleme metinlerinin nasıl olması gerektiği ile Almancanın öğretilmesi alanında birçok araştırması bulunan Prof. 

Dr. Dietmar Rösler’in öncülüğünde geliştirilen kriterler ölçüt alınmış ve bu doğrultuda “Wie bitte? (A1.1)” adlı ders kitabında 

bulunan dinleme metinleri detaylı bir şekilde incelenmeye çalışılmış, ders kitabında bulunan elli beş dinleme metni tek tek 

incelenmiş ve değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

İlgili kriterler kapsamında söz konusu kitap; dinleme metinlerinin kayıt kalitesi, konuşmaların ve iletişimin sözsüz unsurlarının 

otantikliği ve konuşma hızının öğrencinin seviyesine uygunluğu yönünden incelenmiştir. Bunun yanında Almanca konuşulan 

diğer ülkeler (Avusturya, İsviçre) hakkında bilgi verilip verilmediği, dinlediğini anlama sorularının metnin önemli unsurlarını 

anlamaya yönelik olup olmadığı ve alıştırmaların dinleme sırasında yapılıp yapılmadığı da tespit edilmiştir.  

“Wie bitte? (A1.1)” adlı ders kitabının incelenmesi neticesinde ilgili kitabın her ünitesinde ortalama yedi dinleme etkinliğinin 

olduğu, bu bağlamda öğrencilerin dinleme becerisinin geliştirilmesine yönelik etkinliklere yer verilerek dinleme aktivitesinin 

önemsendiği ve kitapta yer alan neredeyse bütün konuların işitsel olarak desteklendiği görülmüştür. Bu sayede öğrenciler 

öğrendiklerini duyma imkânı elde etmektedirler. Dinleme metinlerinde selamlaşma-vedalaşma, adres sorma, kendini tanıtma, 

telefon numarası söyleme, ders aletleri, renkler, ders programı, okul kulüpleri, sayılar, bir gününü anlatma, saatler, kısa mesajlar, 

yiyecek-içecek ile ilgili kelimeler ve fiyatları, aylar ve doğum günleri, hobiler, kıyafetler gibi konular ele alınmıştır.  

“Wie bitte? (A1.1)” adlı ders kitabında baskı ve kâğıt kalitesinin çok kötü olmadığı ve kitabın oldukça renkli ve fotoğrafların 

çokça olduğu söylenebilir. Dinleme etkinliklerinde kullanılan fotoğrafların, hedef dilin ülkesine ait gerçek fotoğraflar olduğu 

tespit edilmiş, bu bağlamda öğrenciler o dilin ülkesine ait bir sınıf, okul, market ve park görme şansını yakalamakta ve böylece 

az da olsa hedef dilin ülkesine ait kültürü de tanıyabilmektedir.     

Etkinliklerin hiçbirinde öğrencilerin daha çok ilgisini çekebilecek ve aynı zamanda öğrenmeyi de kolaylaştıracak şarkılara yer 

verilmediği tespit edilmiştir. İlgili kitapta yer alan alfabe, sayılar, renkler veya günler konusunda monoton şekilde söylenenler bu 

kelimeler, belirli şarkılar ile desteklenebilir ve pekiştirilebilirdi.     

Dinleme metinlerinin tamamının Alman aksanıyla seslendirildiği, oldukça kaliteli ve temiz bir ses kaydıyla yapıldığı; 

seslendirmelerin metin veya diyalogda geçen şahısların yaş ve cinsiyetine uygun olduğu tespit edilmiştir. Dinleme aktivitelerinin 

neredeyse tamamına yakınının Avrupa Konseyinin yayımladığı ortak öneriler çerçevesinde ulaşılması beklenen A1 düzeyinde ve 

dolayısıyla öğrencilerin seviyelerine uygun olduğu düşünülmektedir.  Ancak etkinliklerin büyük bir çoğunluğunda dikkati çeken; 

monolog olarak karşımıza çıkan konuşmaların aynı ses düzeyinde monoton olarak geçmesi olmuştur. Bu da doğal bir yansımayı 

sağlamamaktadır. Nadiren karşılaştığımız diyaloglarda ise Almanların konuşmalarında sıkça kullandığı vurgu ve tonlamaların 

eksikliği, diyaloglarda sözlü sokak dilinin aktarılmaması dikkat çekmektedir. Bu tarz diyaloglar da gerçek hayatta yaşanılandan 

çok uzak ve sıradan gelmektedir. Yapay geçen konuşmaların aksine Almanların üzüntü, şaşırma veya sevinç anlarında verdikleri 

tepkiler örneğin; üzüntü ifade edilmek istendiğine “Oh, schade!”, şaşırma ifade edildiğinde “Oh, echt?!”, sevinç ifadesini 

belirtmek için “Das ist ja super!” gibi doğal davranışlar yer alabilirdi.  

Almanya’da günlük konuşmalarda sıkça kullanılan kalıplara da değinilmediği dikkat çekmektedir. Örneğin diyaloglarda “Canım 

istemiyor” anlamına gelen “Ich habe keinen Bock”, “Benim için fark etmez” anlamında olan “Das ist mir Wurst” ya da “Çok 

yoruldum” ifadesindeki “Ich bin fix und fertig” gibi ifadelerin kullanılması, konuşmaların daha otantik olmasını sağlayabilirdi. 

Dinleme etkinliklerinde Almanya’da karşılaşılabilecek türden gerçek konuşmaların olmaması ve günlük hayat ile ilgili ilgi çekici 

metinlerin yer almaması büyük bir eksiklik olarak görülmektedir.  Aynı zamanda diyalogların çok kısa olması da gerçekliğe aykırı 

gelmektedir.  
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Konuşmalarda rastlanılamayan otantikliğin iletişimin sözsüz unsurlarında da olmaması, eksiklik olarak tespit edilmiştir. Dinleme 

metninin konusuna göre, dış ortamda geçen diyaloglarda kuş, araba, insan sesleri; okulda öğrencilerin konuşmaları veya zil sesi; 

markette alışveriş arabaları, insan veya anons sesleri gibi çevrede duyulması beklenen doğal seslerin olması, konuşmaların daha 

gerçekçi gelmesini sağlayabilecektir. 

Örneğin ikinci ünitede yer alan bir etkinlikte konu, ders programı olduğundan dinleme metninde arka fondan çocuk sesleri 

ve/veya okul zil sesi; yine aynı ünite alıştırmasında kulüplerden bahsedilirken yüzme kulübü anlatıldığı sırada su sesi; müzik 

kulübü anlatıldığında arka fonda farklı çalgı aleti seslerinin olması gibi çevrede duyulması beklenen seslerin gerçek hayatta 

yaşandığı gibi aktarılması, dinlemenin daha doğal olmasını sağlayabilecektir.  

Almancanın Almanya dışında Avusturya ve İsviçre gibi ülkelerde de konuşulduğu, kitabın hiçbir dinleme metninde yer 

almamaktadır. Örneğin ilk ünitenin konusu olan selamlaşma vedalaşma konusunda geçen dinleme metinlerinde sadece 

Almanya’da kullanılan selamlaşma kelimelerinin kullanıldığı görülmektedir. Hâlbuki “Hallo” selamlaşma kelimesine karşılık hem  

Almanya’nın güney bölgesinde hem de Avusturya Almancasında kullanılan “Servus” ya da “Grüß dich” selamlaşma kelimeleri 

veya İsviçre’de kullanılan “Hoi” ya da “Grüezi” kullanılması, öğrencilerin Almanca konuşulan ülkelerde farklılıkların olduğunu 

görmelerini sağlayabilecektir.  

Birçok öğrenci, Almanya dışında Avusturya ve İsviçre gibi ülkelerde ana dil olarak Almanca konuşulduğunu bilmemektedir.  Bu 

bağlamda “Ülkeler ve Diller” konusunda Almanya dışında ilgili diğer ülkelere de değinilmesi gerektiği düşünülmektedir.  

Tüm bu tespitlerden yola çıkarak, “Wie bitte? (A1.1)” adlı Almanca ders kitabının dinleme metinlerinin kayıt kalitesi ve dinleme 

metinlerinin konuşma hızının (birinci ve dördüncü kriter) öğrenci seviyesi açısından yeterli olduğu, diğer kriterlerin ise eksik 

ve/veya yetersiz olduğu belirlenmiş, özellikle çevresel sesler ve otantik unsurların dâhil edilmesiyle söz konusu kitabın dinleme 

metinlerinin daha modern olacağı sonucuna varılmıştır. 
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TÜRKİYE’DE DAVRANIŞ BAĞIMLILIĞI VE TÜRLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Arş. Gör. Mehmet BİLGE1 

 

Özet 

Bağımlılık kavramı geçmişten günümüze insanlığın sürekli olarak içinde bulunduğu bir toplum sorunudur. Bağımlılık denilince 

akıllara ilk olarak madde bağımlılığı gelse de özellikle 2000’li yıllardan sonra tüm Dünya’da artarak devam eden davranış 

bağımlılığı da bağımlılık kavramı içerisinde yer almaktadır. Davranış bağımlılığı bakıldığında kişinin bir davranışı belirli  

periyotlarla gerçekleştirmesi, bu davranışı gerçekleştiremediği durumda kişide huzursuz ruh hali ile agresif tavırların ortaya 

çıkarak, eğitim, iş, aile ve sosyal yaşamda bozulmaların görüldüğü bir bağımlılık türüdür. Kumar, internet, alışveriş, cinsel…vb. 

birçok etkinlik bu bağımlılık türüne dahildir. Tanımdan da yola çıkacak olunursa insan üzerinde bıraktığı etkiler itibari ile madde 

bağımlılığı ile çok benzeşmekte, fakat bağımlılık düzeyi ilerdiğinde olumsuz etkileri daha geç farkedilmektedir. Bu noktada 

ülkemizde de davranış bağımlılığı üzerine daha yeni koruyucu önleyici çalışmalar başlatılması, bu bağımlılıkla mücadelede ne 

kadar geç kalındığının bir göstergesidir. Çalışmanın amacı davanış bağımlılığı ve türlerini ortaya koyarak, Türkiye’de yapılan ve 

yapılması gereken müdahaleleri irdelemektir. 

Anahtar Kelimeler : Kelime 1, Kelime 2, Kelime 3. 

Jel Kodları  : I1. 

 

 1-Giriş 

 Bağımlılık olgusu herhangi bir nesne yada eylem üzerine gerçekleşebilen bir olgudur. Dolayısıyla insanlık tarihi boyunca 

var olan bir durum olduğundan söz edilebilir. Davranış bağımlılığı yapısı itibari ile teknolojik gelişmeler ile doğru orantılı olarak 

gelişmektedir. Bakıldığında bu bağımlılık türünün en yaygın örneği gündelik yaşamımızın bir parçası haline gelen ve her insanın 

kolaylıkla ulaşabildiği internet ve onun yanlış kullanımı sonucunda oluşan internet bağımlılığıdır. İnternet bağımlılığı beraberinde 

cinsel, yeme, kumar gibi diğer  birçok davranış bağımlılığını da tetiklemektedir. Bahsedilen bu sebeplerden ötürü davranış 

bağımlılığı literatüre geç girmiş ve bu konu hakkında yapılan koruyucu önleyici çalışmalar eksik kalmıştır. Çalışmamızda davranış 

bağımlılığı ve türleri hakkında genel bir çerçeve çizilerek, Türkiye’de bu bağımlılık üzerine yapılan çalışmalara değinilecektir. 

 2- Bağımlılık Kavramı 

Bağımlılık, anlık, kısa süreli haz almak, mutlu olmak için, zihinsel, fiziksel ve ruhsal açıdan zarar görme pahasına gerçekleştirilen 

bir durumdur. Bağımlılık kavramı denilince ilk olarak akıllara alkol yada uyuşturucu bağımlılığı gelmektedir. Fakat bu algının 

aksine sadece madde değil, kumar, alışveriş internet yada cinsel bağımlılıkların da olduğu son yıllarda yapılan çalışmalarla ortaya 

konmuştur (Cavendish Square, 2012: 12).  

Bağımlılık denilince akıllara sadece madde bağımlılığının gelmesinin en önemli nedenlerinden birisi davranış bağımlılığı başlığı 

altında değerlendirilen bağımlılık türlerinin  toplum nezdinde bağımlılıktan ziyade problemli kullanım olarak görülmesidir. Bir 

madde yada davranışın bağımlılığı ile problemli kullanımı benzerlik gösterse de temelde farklı iki kavramdır. Problemli kullanım 

kişinin kullanması gereken miktarın yada gerçekleştirmesi gereken eylemin dışına çıkarak zararlı etkilerinin belirginleşmesi 

durumudur. Kişi zararlarının farkında olmasına rağmen devam eder fakat bu durum düzenli olarak gerçekleşmez. Fakat 

bağımlılıkta bu durum madde kullanımı yada davranışın düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve giderek artmasıdır (Eager ve 

Rauterberg, 1996). 

Bağımlılık yapıcı davranışlar kavramsal olarak bilinmese dahi olumsuz etkileri itibari ile dünya genelinde bilinen bir durumdur. 

Her ne kadar davranış bağımlılıkları daha yeni yeni bilimsel araştırmalara konu olmuş olsa da aslında bu bağımlılık türünün tarihi 

çok eskilere dayanmaktadır. Birçok dinlerin kutsal kitaplarında kumar ve doğurduğu olumsuz sonuçlar belirtilmektedir. Mısır, 

Roma ve Çin kaynaklarında 3500 bc'ye kadar uzanan mağaralarda zarlar bulunmuştur. Aynı şekilde cinsel bağımlılık ve 

kleptomanya diğer adıyla çalma bozukluğunun tarihi de çok eskilere dayanmaktadır. Kleptomanya terimi ilk olarak 1816 yılında 

Paris’te genç ve varlıklı kadınlarda görülerek gazetelerde kullanıldı. Cinsel davranış bozukluğu 1700'lerin sonlarına doğru 

nimfomani (kadınlar için) ve satirizm (erkekler için) şeklinde ortaya çıkmıştır. Yine alışveriş bağımlılığı da 19.yy.'da Amerika’da 

oniomaina şeklinde tanımlanmıştır (Chamberlain ve Grant, 2019: 401). Fakat davranış bağımlılığı DSM-5’te kumar bağımlılığının 

bilimsel olarak ortaya koyulması ile resmiyet kazandığı söylenebilir. Resmi mekanizmaların gün geçtikçe tehdit olarak kabul ettiği 

bu bağımlılık türü madde bağımlılığına göre daha kolay yaygınlık kazanabilmektedir. Bu noktada erken önlem alınmaz ise 

ilerleyen yıllarda bu bağımlılıkla mücadelenin daha zorlu geçeceği söylenebilir (Grzegorzewska, 2017: 206). 

 
1 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet Bölümü/Birey Ve Toplum 
Sorunları Anabilim Dalı/ (Araştırmacı ID : 302130) mehmetbilge@msn.Com 
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Geçmiş dönem bağımlılık tedavilerinde genellikle psikoaktif ilaçlar ile tedavinin mümkün olacağı düşünülürdü. Fakat bilim 

adamları ve klinisyenler temelde bağımlılığın beyindeki ödül mekanizması ile geliştiğini ve daha derinlere inerek ilaçsız da 

bağımlılığın tedavi edilebileceği konusunda sonuçlar elde etmiştir (Shaffer ve Shaffer, 2016: 136). Yapılan araştırmalara göre 

bağımlılıktan kurtulmak için beynin yoksun kalması gerekmektedir. Fakat davranış bağımlılıklarının en büyük dezavantajı 

birçoğunun gündelik yaşamımızda rutin kullanılması sebebi ile kişiler bu eylemlerden uzak kalamamaktadır. Bazı davranış 

bağımlılıkları toplum tarafından sınırlandırılamamakta, hatta üreticiler tarafından teşvik edilmektedir. Yapılan araştırmalarda 

devlet eliyle sınırlandırılan yada yasaklanan maddelerin kullanım oranları azalırken, daha herhangi bir sınırlandırma olmayan, 

medya yoluyla gösterilen maddelerin kullanım oranları daha fazla olduğu görülmüştür (Sinclair, Lochner ve Stein, 2016: 44). 

Örneğin internet teknolojinin de gelişmesi ile gündelik  yaşamımızın bir parçası haline geldi. İnternet bağımlısı bireyler iç in bu 

durum tekrar nüksetmesine sebep olabilir. Dolayısıyla ilaçla tedavi edilemeyen davranış bağımlılıklarında birden bu davranışı 

kesmek neredeyse imkansızdır. Bu noktada bağımlılığı tetikleyen diğer unsurlara odaklanmalı, bu davranışı olumlu yönde 

değiştirmeye çalışılmalıdır (Wieland, 2015: 14).  

 

3-  Davranış Bağımlılığı Türleri 

İnternet Bağımlılığı: Teknolojinin hayatımızı girmesi ile birlikte günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelen internet çeşitli 

bilgiye erişmek, boş vakitleri değerlendirmek adına önemli bir araçtır. Ancak internetin birçok yararlı işlevlerinin yanında zarar 

etkilerinin de, bağımlılık yapıcı bir etkiye sahip olduğu yapılan çalışmalarla ortaya koyulmuştur (Balcı ve Gülnar, 2009: 4). 

Bakıldığında internet bağımlılığı, düzenli olarak internette çevrimiçi olunup bu süre zarfında geçen vaktin farkına varılamayan, 

internete erişilmediğinde kişide sinir, huzursuzluk gibi davranışların ortaya çıktığı, günlük sorumlulukların yerine getirilemediği 

bunun sonucunda sosyal, iş ve aile hayatında bozulmaların meydana geldiği bir bağımlılık türüdür (Alyanak, 2016: 20). 

İnternet bağımlılığı diğer bağımlılık türlerine göre daha tehlikeli bir yapıdadır. Bu bağımlılık türünde kişiler sosyal, fiziksel ve 

psikolojik açıdan zarar görerek ikili ilişkilerini zedelemektedir. Bağımlı bireyler internette daha fazla zaman geçirebilmek adına 

uyarıcı bir takım ilaçlar ve içecekler kullanarak süreç içerisinde diğer bağımlılıklara davetiye çıkarmaktadır. Ayrıca internet 

bağımlılığı kumar, cinsel, alışveriş gibi bağımlılık türlerini de kapsamaktadır (Söyler ve Kaptanoğlu, 2018: 37). 

Kumar Bağımlılığı: Psikiyatrik araştırmalar davranışsal bağımlılık kavramını kabul etmiş, kumar gibi eylemlerin dış kaynaklarca 

uyarılması sonucunda bir bağımlılık olarak kabul edilmiştir (Clark ve Oldfield, 2013: 655). Yapılan araştırmalara bakıldığında 

davranışsal bağımlılığın bir alt boyutu olarak kumar bağımlılığı ile madde bağımlılığı arasında birçok benzer semptomlar 

bulunmaktadır. Fakat benzerlikler ile birlikte farklılıklar da bulunmaktadır.  Bu noktada iki bağımlılık türü bağımlılık kavramının 

farklı yönlerini yansıttığı söylenebilir (Çakmak ve Tamam, 2018: 89). Kumar bağımlılığı bakıldığında diğer tüm davranışsal 

bağımlılıklarda olduğu gibi bir süreç gerektiren bağımlılıktır. Kişinin para kazanma isteği, fiziksel koşullar, oyun sırasındaki 

fiziksel aktiviteler kişinin kumar bağımlılığını etkileyen etmelerdir. Kazanılan her kumar oyunu bir sonraki oyunu tetiklemektedir. 

Bu durum süreç içerisinde bağımlılığa dönüşmektedir (Wilcox, 2015: 22). Kumar bağımlılığı sosyal kumarbazların aksine kumar 

davranışı üzerindeki kontrolünü kaybederek, sadece bireyi değil, yakın çevresi ve aile bireylerini de etkilemektedir (Dell, Ruzicka 

ve Palisi, 1981: 150). 

Yeme Bağımlılığı: Yemek yeme eyleminin bağımlılık kavramı ile yan yana gelişi 1890'lara dayansa da günümüzde daha yeni 

bilimsel çalışmalarla sabitlenmiştir. Yeme bağımlılığı, yağ, şeker ve tuz oranı yüksek, işlenmiş gıdaların aşırı tüketilmesi şeklinde 

oluşan bir davranış biçimi şeklinde tanımlanabilir (Cim ve Atlı, 2017: 90). DSM 5'te ise Beslenme ve Yeme Bozukluğu başlığı 

altında ele alınana yeme bağımlılığı kavramı "bir ay süre ile besin değeri düşük, kalori düzeyi yüksek maddelerin tüketilmesi 

şeklindedir. Ayrıca besin değeri olmayan maddelerin tüketilmesi DSM 5'te bireyim geliimsel özellikleri ile uyumlu olmadığı 

belirtilmektedir. Madde bağımlılığıyla benzer şekilde yeme bağımlılığında da ödül sistemi durumu söz konusudur (Kafes ve ark., 

2018: 54). 

Seks Bağımlılığı: Seks bağımlılığı yada cinsel bağımlılık kişinin zihnen sürekli cinsel konularla meşgul olması, toplum içerisinde 

bu düşüncelerin eyleme gerçilmesinin engellenmesi konusunda zorlanmalar yaşandığı, kişinin sosyal, aile, iş ve eğitim hayatına 

olumsuz etkilerinin olduğu bir bağımlılık türüdür (Phillips, 2004: 44).. Uyuşturucu, alkol, yemek yeme, kumar ve internet 

bağımlısı bireyler, benzer tüm diğer bağımlılıklarda olduğu gibi davranışlar sergilemektedir (Sunderwirth ve Milkman, 1991: 421).  

Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre pornografi sektörüne harcanan para yaklaşık $7,000,000,000 'dır. Uyuşturucu, alkol ve 

kumar gibi diğer bağımlılık türlerine maruz kalan kişilerin birçoğunda cinsel bağımlılıkta bulunmaktadır. Bu durumlarla bağlantılı 

olarak Amerika'da her yıl 60.000.000 cinsel taciz mağduru ortaya çıkmaktadır (Michael ve Nicholas, 1999: 204). 

Seks bağımlılığı toplum içerisinde yaklaşık %5-6'lık bir oranda görülmekte, seksüel davranışlarını kontrol etmekte güçlük çeken 

bu bireyler, sosyal açıdan da birçok sorun yaşamaktadır. ayrıca seks bağımlılığı beraberinde kaygı bozukluğu, alkol yada madde 

kullanımı, depresyon gibi olumsu durumları da beraberinde getirmektedir (Eroğlu ve Tamam, 2016: 234). 

4- Davranış Bağımlılığı Tanı Kriterleri 

Griffiths (1996) yapmış olduğu çalışmada 6 adet bağımlılık kriteri belirlemiştir. Bu tanı kreterlerine baktığımızda;  
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Belirginlik: Bağımlı olunan eylem kişinin duygu, düşünce, hareketleri üzerinde sürekli olarak etkisi olur.  Bu etki ile kişiler 

sürekli olarak bir sonraki gerçekleştirecek olduğu eylem üzerine odaklanır ve bu düzenli olarak tekrar eder. Bu durum sosyal 

çevre içerisinde diğer kişiler tarafından gözle görülür bir biçimde ortaya çıkar. 

Duygudurum Değişimi: Bazı insanlar bağımlılığı sorunlarla başa çıkmak için bir araç olarak kullanabilir. Bağımlı olunan eylem 

kişilerde sakinleştirici yada sorunlardan uzaklaşma gibi kısa süreli hisler yaşatabilir. 

Tolerans: Bağımlılıkta en büyük sorunlardan birisi kişinin gerçekleştirdiği eylemin sonucunda aldığı hazzı bir sonraki eylemde 

yakalayamamasıdır. Bu durum kişilerin gerçekleştirdiği eylemin süresini ve miktarını arttırmasına neden olmaktadır. Her 

gerçekleştirilen eylem bir öncekinden süre ve nicelik bakımında daha fazladır. 

Yoksunluk Belirtileri: Kişi Bağımlı olduğu olduğu eylemden yoksun kaldığında yada eylemi gerçekleştirme süresi azaldığında 

huzursuzluk, agresif davranışlar gibi çeşitli yoksunluk belirtileri göstermektedir. 

Çatışma: Bağımlı bireyler bulunduğu durum sebebiyle iş, aile, eğitim ve sosyal yaşamlarda bozulmalar yaşar. Dolayısıyla özellikle 

çevresindeki kişilerle bir takım olumsuzluklar ve çatışmalar yaşayabilir. Bu durum aynı eylemi gerçekleştiren bağımlılar arasında 

da gerçekleşebilmektedir. 

Nüksetme: Bağımlı bireyler bağımlılıklarında kurtulmuş olsa bile ömür boyu bu bağımlılığın tekrar etme riski söz konusudur. 

5- Bağımlılık Alanında STK’ların Önemi 

Bağımlılık olgusu bakıldığında toplumda bıraktığı olumsuz etkiler sebebi ile planlı eylemler hazırlanmalı ve bütüncül bir bakış 

açısıyla uygulanmalıdır. Toplumsal bir sorun olarak atfedilen bağımlılık ile mücadelede toplumun tüm katmanları bağımlılıkla 

mücadele sürecine dahil edilmelidir (Karaman, 2015). Bağımlılık alanında yapılan çalışmaların ilk ayağını koruyucu, önleyici 

faaliyetler ile bağımlılık hakkında bilinçlendirme çalışmaları oluşturmakta olup, bu alanda çalışan çok sayıda kurum ve kuruluşun 

yanında sivil toplum kuruluşlarının da önemi her geçen gün artmaktadır (Sezik, 2017: 57). Toplum içerisinde gittikçe yalnızlaşan 

bireyler sivil toplum kuruluşları ile aynı amaç uğruna çalışan insan topluluğundan aldığı güç ile kendini daha iyi ifade edebilme 

imkanına sahip olmaktadır. Bu bağlamda demokratik yaşam biçiminin birer parçası haline gelen sivil toplum kuruluşları gündelik 

hayatın birer unsuru haline gelmiştir (Özden, 2008: 11). Sivil toplum ülkemize batı dünyasından geçen, bağımsızlığı, özerkliğ i 

ifade eden bir kavramdır. Bakıldığında sivil toplum kuruluşları çeşitli toplumsal sorunların hukuk çerçevesinde ele alarak 

bürokrasinin yavaşlığı olmaksızın bireylerin lehine olacak şekilde çözülmesinde aktif rol oynayan kuruluşlardır (Arslan, 2018 : 

59).  

Bağımlılığın oluşturduğu olumsuz etkiler göz önüne alındığı vakit kararlı bir şekilde koruyucu, önleyici hizmetler 

yaygınlaştırılarak tütün, alkol, sentetik içerikli maddeler ve teknoloji gibi konular üzerine topluma bilinç kazandırılması 

gerekmektedir. Bu noktada en büyük aktör ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıdır. Fakat Küreselleşmenin etkisiyle birlikte artık 

birçok ülke neo-liberal politika anlayışı benimsemiş, bu da beraberinde devletin küçülmeye gitmesi ve çeşitli sektörlere olan 

etkisini azaltmıştır. Devlet kuruluşları tam da bu noktada sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde hareket ederek, faaliyet 

dağılımı yapmaktadır. Ayrıca özel sektörün bu alandaki yatırımları desteklenerek, sivil toplum kuruluşlarının bağımlılık ile 

mücadelede daha fazla insiyatif alması sağlanmaktadır (Akyüz, 2018: 177). 

6- Türkiye’de Davranış Bağımlılığıyla Mücadelede Son Durum 

Davranış bağımlılığı yapılan çalışmalarla birlikte halk sağlığı sorunu olduğu kabul edilmekle birlikte koruyucu önleyici çalışmalar 

yeterli değildir. Ülkemizde de Dünya'da olduğu gibi bu bağımlılık türüne karşı yürütülen çalışmalar yeterli değildir.  Bu yüzden 

Dünya genelinde yapılan koruyucu önleyici  yapılan çalışmalar takip edilmelidir. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'nün 

internet bağımlılığının yoğun olduğu Güneydoğu Asya'da kanıta dayalı tedavi ve önleyici programlar sunmaktadır. Bu noktada 

Dünya Sağlık Örgütü tespit taraması ve müdahale sürecini hızlandırmak için djital bir platform kurarak, bağımlı oldukları sistem 

üzerinden kurtarmayı hedeflemektedir (Palha ve Anwar, 2019: 101).  

Yapılan bir araştırmaya göre herhangi bir bağımlılığın başka türden bağımlılıkları da tetiklediği ortaya koyulmuştur (Young, 1998: 

237). Bu durum davranış bağımlılıkları arasında daha sık görülebilmektedir. Örneğin internet bağımlısı bir birey internet 

üzerinden kumar oynama yada cinsel içerikli siteleri üzerinden yeni bağımlılıklar edinebilir (James ve Tunney, 2017: 2019, 74). 

Haziran verilerine göre Türkiye’de 69,107,183 kişi aktif olarak internet kullanmaktadır (internetworldstats, 2019). Dolayısıyla 

internet bağımlılığı büyük bir tehdit olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Üsküdar Üniversitesinin Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yapmış olduğu bir araştırmaya göre çok çarpıcı sonuçlar karşımıza 

çıkmaktadır. Buna göre kumar bağımlılığı arttıkça eğitim seviyesi düşmekte, oyun bağımlılığında ise lise mezunları ön plana 

çıkmaktadır. Sosyal medya ve alışveriş bağımlılığında ise en yüksek üniversite eğitimi almış bireylerde görülmüştür. Bölgesel  

bazda ise alışveriş ve yeme bağımlılığında ilk sırada doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ilk sırada yer almaktadır. 

Araştırmanın genel sonucunda ise davranışsal bağımlılıkların en sık görüldüğü bölgeler Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu 

Bölgeleri çıkmıştır (Üsküdar Üniversitesi, 2019). 

Sağlık Bakanlığı davranış bağımlılığı hakkında teknoloji ve internetin bilinçli kullanımı, risk teşkil eden sosyal medya mecraları 

ve oyunların tespiti ile sanal kumar gibi bağımlılıklara karşı koruyucu ve önleyici hizmetleri kapsayan 2019-2023 Davranışsal 
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Bağımlılıklarla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlamıştır. 5 yıllık bir süreyi kapsayan eylem planı vatandaşların 

bu konuda danışmanlık, tedavi ve rehabilite hizmetlerinin ülke çapında yaygınlık kazanması adına gerekli çalışmaları 

kapsamaktadır (Anadolu Ajans, 2019). 

 

SONUÇ 

Bağımlılık kavramı dünya gündeminde daha fazla yer almaya başlamış olup, devletlerin sosyal refah anlayışı çerçevesinde 

koruyucu, önleyici ve caydırıcı bir takım çalışmalar yapmaya başlamasıyla bağımlılıkla mücadele daha da önem kazanmıştır. Fakat 

günümüzde yapılan çalışmalar incelendiği vakit bağımlı bireyler ve buna bağlı suç oranlarının yüksek olduğu görülmektedir. 

Bağımlılıkla mücadele eden kurum, kuruluş ve yöneticiler bu durumu göz önünde bulundurarak bağımlılık konusunda daha 

detaylı çalışmalar yapmalıdır. 

Madde bağımlılığını önleyici yasal çalışmalar yeterli düzeyde olmasa bile, belirli bir seviyeye ulaşmıştır. Davranış bağımlıl ığı 

konusunda ise bu durumdan bahsetmek pek mümkün değil. Bu yüzden doğası itibari ile nesnel ve sonuçları direkt olarak 

yansıyan bir bağımlılık türü değildir. Fakat sonuçları uzun vadede ortaya çıkıp, etkileri madde bağımlılığına göre daha zor 

azaltılmaktadır. Bu noktada davranış bağımlılığı da tıpkı madde bağımlılığında olduğu gibi detaylı bir biçimde incelenerek makro 

boyutta politikalar geliştirilmelidir. 
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK 
ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğretim Üyesi Yeliz ERATLI ŞİRİN1 

Bilim Uzmanı Nurşen ŞAHİN2 

Öğretim Görevlisi Tayfun ŞİRİN3 

Bilim Uzmanı Özge AYDIN4 

 

Özet 

Her geçen gün gerek hayatımızdaki yeri gerekse de bir endüstri olarak ivmesini artıran spor; ilgi çekici bir alan olarak girişimcilere 

çeşitli fırsatlar sunan, parlayan bir hal almıştır. Buradan hareketle geleceğin girişimcilerini içinde barındıran üniversite özellikle 

de söz konusu spor olunca Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenimlerini sürdürdükleri alan itibari ile 

girişimcilik eğilimlerinin ne olduğunu belirlemek bu çalışmanın hareket noktasını oluşturmuştur. Çukurova Üniversitesi Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği bölümü öğrencilerinden çalışmaya 

katılmaya gönüllü olan 67 kadın, 173 erkek toplam 240 öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama 

aracı olarak kişisel bilgi formu ve “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin dağılımının 

normal olmaması nedeni ile analizde non-parametrik testlerden Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri kullanılmıştır. 

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin girişimcilik eğilimi düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin 

cinsiyetleri, yaşları, mezun olduğu lise, lisans durumu ve ailelerinde girişimci olup olmamasının girişimcilik eğilimlerini 

farklılaştırmadığı, diğer taraftan öğrenim gördükleri bölüm, sınıf ve girişimcilik dersi alıp almamasının öğrencilerin girişimcilik 

eğilimlerinde farklılaşma meydana getirdiği görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler :Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Girişimcilik Eğilimi, Spor 

Jel Kodları  :Z2. 

 

PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS COLLEGE STUDENTS EVALUATION OF 

ENTREPRENEURSHIP CHARACTERISTICS 

Abstract 

Increasing its place in our lives as well as its acceleration as an industry, sports have become a shining and interesting place for 

entrepreneurs. From this point of view, it is the starting point of this study to determine the entrepreneurial tendencies of the 

students of the School of Physical Education and Sports, especially in the field of sport, in which the university, which includes 

the entrepreneurs of the future, is continuing. The sample of the study consisted of 67 female and 173 male volunteers from 

the Department of Coaching Education and Sports Management, who were attending the School of Physical Education and 

Sports of Çukurova University. Personalin formation form and Entrepreneurship Scale for University Students were used as 

data collection tools. Since the distribution of the data was not normal, non-parametric tests Mann Whitney U and Kruskal 

Wallis H tests were used in the analysis. According to the findings; students' entrepreneurship tendency levels were found to 

be high. It was seen that the gender, age, high school, bachelor's degree and family status of the students did not differentiate 

their entrepreneurship tendencies; on the other hand, whether they took the department, class and entrepreneurship courses 

they studied led to a change in the entrepreneurship tendencies of the students. 

Key Words: School of Physical Education and Sports, Entrepreneurship Tendency, Sports. 

Jel Codes: Z2 
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Girişimcilik, değişen ve gelişen Dünya’da ve elbette bu değişim ve gelişime ayak uydurarak ekonomik ilerlemenin ve refahın kilit 

noktalarındandır. Çünkü ekonomik anlamda kalkınmanın sağlanabilmesi için rekabet gücü yüksek, sürekliliği gerçekleştirebilmiş 

ve yenilik sağlayabilecek girişimci faaliyetlere ihtiyaç duyulmaktadır. Girişimcilik; kazanç sağlamak amacıyla yenilikçi bir 

ekonomik organizasyon (veya organizasyonlar ağı) oluşturmak için kaynakların risk ve belirsizlik koşullarında büyüme 

sağlayabilmek için kontrolü ve kullanımıdır (Dollinger, 2008, s. 9). İlk olarak 1800’lü yıllarda Fransız Callinton tarafından 

tanımlanmış ve kişinin bir işe kar elde etmek için girmesi ve ortaya çıkabilecek riskleri alması üzerinde odaklanmıştır (Özmen, 

2015). Fransızca kökenli olan kelime; girişimci olma eylemi, çaba sarf etme anlamına gelmektedir. Girişimciler de zeka, finans 

ve yenilikleri birleştirerek ekonomik ürün ya da hizmete çevirmektedirler. Risk ve belirsizlik unsuru ise bütün girişimcilik 

eylemlerinde mevcuttur (Kaur, 2014, s. 93). Girişimcilik, zaman ve çaba harcanarak farklı değerler yaratmak, kişisel tatmin ve 

ekonomik ödüller kazanılması için risk almaktır (Soylu, Şenel, Kalfa ve Kocaalan, 2015, s. 314). Girişimcilik üzerine pek çok 

tanım yapılmıştır ve bu tanımların ortak noktalarına bakıldığında; 

• Risk Alma 

• Yaratıcı ve yenilikçi olma 

• Ekonomik bir yapı 

• Kaynakların kontrolü ve dağıtımı olduğu göze çarpmaktadır. 

Günümüzdeki değişim ve gelişimin ekonomik alandaki göstergelerinden olan girişimcilik; ekonomik olarak hareketliliğin 

sağlanmasında, üretim, hizmet ve faaliyetlerde büyük bir zorunluluk haline gelmiştir. Spor da, günümüzdeki büyük endüstri 

yapısı ile girişimcilik açısından ilgi çekici bir alandır. Spor malzemelerinden tesislere, hizmet sunumundan toplumun sağlık 

açısından refah düzeyine ulaşmasında ilgi ve ihtiyaçlara cevap verebilmesi açısından spor alanının önemini ortaya koymaktadır. 

Spor alanına yönelik bilgi üretiminin ve alanın aktörlerinin yetiştirildiği kurumlara bakıldığında beden eğitimi ve spor 

yüksekokulları göze çarpmaktadır. Bu kurumlardan yetişen bireylerin spor alanına çeşitli düzeylerde hizmet etmeleri sözkonusu 

olacaktır. Bu hizmetler düşünüldüğünde, ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi için ortaya çıkacak olan girişimcilik faaliyetleri 

açısından üstlenebilecekleri roller önemli görülmektedir. Bu nedenle de spor alanının aktörlerinin yetiştirildiği beden eğitimi ve 

spor yüksekokulunda okuyan öğrencilerin girişimcilik özelliklerinin ne olduğunun belirlenmesinin ve geleceğin girişimcileri 

olarak profillerinin ortaya konmasının bizlere önemli ipuçları sunabileceği düşünülmektedir. 

2. Materyal ve Metod 

Bu araştırmanın çalışma gurubunu; Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi ve Spor 

Yöneticiliği bölümünde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmaya  67 kadın, 173 erkek toplam 240 öğrenci  katılmıştır. 

Çalışmada veri toplama aracı olarak katılımcıların  demografik özelliklerini belirlemek üzere araştırmacı tarafından oluşturulan  

kişisel bilgi formu  ve Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından geliştirilen “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeği  

uygulanmıştır. Ölçek; “Çok sık” (5); “Hiçbir zaman” (1) şeklinde cevaplanan 5’li likert tipi bir ölçektir. Ölçekten elde edilen 

toplam girişimcilik puanları hesaplanmıştır (Yılmaz ve Sünbül, 2009, s.198): 

Verilerin analizinde; dağılımın normal dağılım olmadığı görülmüş ve buna bağlı olarak non-parametrik testler yapılmıştır. 

Tanımlayıcı istatistikler, ikili karşılaştırmalar için Mann Whitney U testi, ikiden fazla karşılaştırmalar için Kruskal Wallis H testleri 

kullanılmıştır.  

3. Bulgular 

Bu bölümde çalışmanın verilerinin analizi sonucunda elde edilen bulgular sunulmuştur. Katılımcıların girişimcilik eğilimlerinin 

ne düzede olduğu, cinsiyete, bölüme, yaşa,sınıfa, mezun olduğu lise türüne, lisans durumuna, girişimcilik dersi alıp almamasına 

ve ailede girişimci olup olmamasına göre girişimcilik eğilimlerinin farklılaşıp farklılaşmadığı test edilmiş ve bulguların sunumunda 

anlamlı farklılık olanlar tablolar halinde verilmiştir. 
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Tablo 1. Katılımcılara Ait Tanımlayıcı Özellikler 

Özellikler  N f % 

 

Cinsiyet 

Kadın 67 67 27.9 

Erkek 173 173 72.1 

 

Bölüm 

Antrenörlük Eğitimi 148 148 61.7 

Spor Yöneticiliği 92 92 38.3 

 

 

Yaş 

17-20 yaş arası 52 52 21.7 

21-24 yaş arası 144 144 60.0 

25-28 yaş arası 32 32 13.3 

29-32 yaş arası 6 6 2.5 

33 ve üstü 6 6 2.5 

 

 

Sınıf 

1. Sınıf 48 48 20.0 

2. Sınıf 54 54 22.5 

3. Sınıf 62 62 25.8 

4. Sınıf 76 76 31.7 

 

 

Mezun Olduğu Lise Türü 

Anadolu Lisesi 97 97 40.4 

Fen Lisesi 5 5 2.1 

Düz Lise 86 86 35.8 

Spor Lisesi 18 18 7.5 

Meslek Lisesi 34 34 14.2 

 

Lisans Durumu 

Lisanslı 119 119 49.6 

Lisanssız 121 121 50.4 

 

Girişimcilik Dersi Alma Durumu 

Evet 91 91 37.9 

Hayır 149 149 62.1 

Ailede Girişimci Bulunma Durumu Var 75 75 31.3 

Yok 165 165 68.8 

Toplam 240 240 100.0 

Tablo 1, katılımcılara ait tanımlayıcı özellikleri göstermektedir. Tabloya göre katılımcıların % 72.1’i erkek,  % 61.7’si Antrenörlük 

Eğitimi bölümünde, % 60.0’ı 21-24 yaş arasında, % 31.7’si 4. Sınıf, % 40.4’ü Anadolu lisesi mezunu, % 50.4’ü lisanssız, % 62.1’i 

girişimcilik dersi almamış ve % 68.8’inin ailesinde herhangi bir girişimci bulunmayan kişiler olduğu görülmektedir. 

Tablo 2. Katılımcıların Girişimcilik Eğilimlerine İlişkin Betimsel İstatistikler 

 

Eğilim 

 

N 

_ 

X 

 

ss 

 

Min. 

 

Max. 

Girişimcilik 240 128.91 27.68528 63.00 180.00 

Katılımcıların girişimcilik eğilimlerinin Tablo 2’ye göre yüksek girişimcilik düzeyinde olduğu belirlenmiştir (X = 128.91).  

Tablo 3. Katılımcıların Girişimcilik Eğilimi Düzeylerine İlişkin Tanımlayıcı Özellikler 

 

Eğilim Düzeyi 

 

N 

 

f 

 

% 

Çok Düşük Girişimcilik 1 1 0.4 

Düşük Girişimcilik 37 37 15.4 

Orta Düzeyde Girişimcilik 52 52 21.7 

Yüksek Girişimcilik 95 95 39.6 

Çok Yüksek Girişimcilik 55 55 22.9 

Toplam 240  100.0 

Tablo 3’te katılımcıların girişimcilik eğilimi düzeylerine ilişkin tanımlayıcı özellikler sunulmuştur. Tabloya göre katılımcılar, en 

fazla yüksek girişimcilik eğilim düzeyine sahipken (% 39.6); en az da çok düşük girişimcilik eğilim düzeyine sahiptirler (% 0 .4). 
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Tablo 4. Katılımcıların Öğrenim Gördükleri Bölümlere Göre Girişimcilik Eğilimlerine İlişkin Mann Whitney U Testi 

Sonuçları 

 

 

Eğilim         

 

 

Bölüm 

 

N 

 

Sıra 

Ortalaması 

 

Sıra 

Toplamı 

 

U 

 

p 

 

Fark 

Girişimcilik  Antrenörlük Eğitimi (a) 

Spor Yöneticiliği (b) 

148 

 

92 

98.35 

 

156.13 

14556.00 

 

14364.00 

 

3530.00 

 

.000** 

 

b>a 

 Toplam 240      

**p<0.01        

Katılımcıların öğrenim gördükleri bölümlere göre girişimcilik eğilimlerine bakıldığında Tablo 4; antrenörlük eğitimi bölümünde 

okuyanlar ile spor yöneticiliği bölümünde okuyanlar arasında anlamlı bir farklılık bulunduğunu (p<0.01) ve bu anlamlı farklılığın 

da spor yöneticiliği bölümünde öğrenim gören katılımcılar lehine olduğunu göstermektedir. 

Tablo 5. Katılımcıların Sınıflarına Göre Girişimcilik Eğilimlerine İlişkin Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

 

Eğilim            

 

Sınıf 

 

N 

 

Sıra Ortalaması 

 

sd 

 

χ2 

 

p 

 

 

   Girişimcilik 

1. Sınıf 

2. Sınıf 

3. Sınıf 

4. Sınıf 

48 

54 

62 

76 

139.32 

133.08 

116.12 

103.24 

 

 

3 

 

 

10.247 

 

 

.017* 

 Toplam 240     

*p<0.05       

Katılımcıların sınıflarına göre girişimcilik eğilimlerine ilişkin analiz sonuçlarını gösteren Tablo 5’te; anlamlı farklılık olduğu 

belirlenmiştir (p<0.05). Katılımcıların sınıflarına göre anlamlı farklılığın 1. sınıf lehine olduğu görülmüştür  

Tablo 6. Katılımcıların Girişimcilik Dersi Alma Durumlarına Göre Girişimcilik Eğilimlerine İlişkin Mann Whitney 

U Testi Sonuçları 

 

Eğilim      

 

Ders Alma 

Durumu 

 

N 

 

Sıra 

Ortalaması 

 

Sıra 

Toplamı 

 

U 

 

p 

 

Fark 

Girişimcilik  Evet (a) 

Hayır (b) 

91 

149 

153.38 

100.42 

13958.00 

14962.00 

 

3787.00 

 

.000** 

 

a>b 

 Toplam 240      

**p<0.01        

Tablo 6’da girişimcilik dersi alıp almadıklarına ilişkin katılımcıların girişimcilik eğilimleri gösterilmiştir. Tabloya göre;  

katılımcılardan girişimcilik dersi alanlar ile almayanlar arasında anlamlı farklılık bulunduğu (p<0.01) ve bu farklılığın da 

girişimcilik dersi alanlar lehine olduğu tespit edilmiştir. 
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4. Tartışma ve Sonuç 

Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin değerlendirildiği bu çalışmada; katılımcıların 

girişimcilik eğilimlerine bakıldığında çoğunlukla yüksek girişimcilik eğilimi düzeylerine sahip oldukları belirlenmiştir. Dem ir ve 

ark.’nın (2015) spor fakültesi öğrencileri ile yaptıkları çalışmada öğrencilerin girişimcilik karakterlerini ortaya koymuşlardır. 

Çalışmada spor fakültesi öğrencilerinin yüksek girişimcilik karakterine sahip oldukları ortaya konmuştur. Ayrıca Dallı ve ark.’nın 

(2017) spor yöneticiliği bölümü öğrencileri ile yaptıkları çalışmada; öğrencilerin yüksek düzeyde girişimcilik özelliklerine sahip 

oldukları ortaya konmuştur.Bahsedilen çalışmaların sonuçları ile çalışmamızda ortaya çıkan bu sonuç uyumlu bulunmuştur.Diğer 

taraftanGonzálezSerrano ve ark. (2017), spor eğitimi alan üniversite öğrencileriyle yaptıkları çalışmada, öğrencilerin girişimcilik 

eğilimlerinin orta düzeyde olduğunu tespit etmişlerdir. 

Katılımcıların cinsiyetleri, yaşları, mezun oldukları lise türü, lisans durumları ve ailede girişimci olup olmaması açısından 

girişimcilik eğilimlerinin farklılaşmadığı; öğrenim gördükleri bölüm, sınıf düzeyi ve girişimcilik dersi alma durumlarına göre ise 

girişimcilik eğilimlerinde farklılaşma olduğu görülmüştür. 

Şeşen ve Basım’ın (2012) spor bilimleri alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin demografik özellikleri ve kişiliklerinin 

girişimcilik niyetine etkisini araştırdıkları çalışmada;  erkek öğrencilerin kadın öğrencilerine göre girişimcilik niyetlerinin daha 

yüksek olduğu ve yaşı büyük olan öğrencilerin yaşı küçük olanlara göre daha yüksek girişimcilik niyetleri olduğu ortaya 

konmaktadır. Türkmen ve İşbilir (2015), spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini inceledikleri 

çalışmalarında; erkek öğrencilerin, girişimcilik eğitimi alanların ve üçüncü sınıf öğrencilerinin diğer öğrencilere oranla daha 

yüksek girişimcilik eğilimlerine sahip olduklarını belirlemişlerdir. Bununla birlikte Özkara’nın (2019) spor lisesi öğrencileri ile 

yaptığı çalışmada da cinsiyetin etkili olduğu belirtilmektedir. Yiğit ve ark.’nın (2018) spor yönetimi programı öğrencileri ile 

yaptıkları çalışmada ise; cinsiyetin girişimcilik eğiliminde fark yaratmadığını ortaya koymaktadırlar. Çalışmamızdan çıkan sonuç, 

alan yazında mevcut olan cinsiyetin girişimcilik üzerindeki etkisinden farklılaşmıştır. 

Cengiz ve ark. (2016), beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencileri ile yaptıkları çalışmada; yaşın girişimcilik eğiliminde etkili 

olmadığını ve rekreasyon bölümü öğrencilerinin diğer bölüm öğrencilerine göre daha yüksek girişimcilik eğilimine sahip 

olduklarını ortaya koymuşlardır. Çalışmamızda yaşın girişimcilik eğiliminde farklılık yaratmaması sonucunu destekler niteliktedir. 

Çalışmamızda öğrenim görülen bölüme göre; spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin antrenörlük eğitimi bölümü öğrencilerine 

göre daha yüksek, sınıf düzeyine göre; 1. sınıfların girişimcilik eğilimlerinin daha yüksek, girişimcilik dersi alama durumuna göre 

de; girişimcilik dersi alan öğrencilerin dersi almayan öğrencilere göre daha yüksek girişimcilik eğilimlerine sahip oldukları 

belirlenmiştir. Özkara’nın (2019) çalışmasında girişimcilik dersi almış olmanın girişimcilikte etkili olduğunu ve lisans durumunun 

ise etki oluşturmadığını ortaya koymuştur. Çalışmamızda çıkan sonuçlar açısından girişimcilik dersi alma ve lisans durumu 

açısından uyumluluk göstermektedir. Yiğit ve ark.’nın (2018) çalışmasında sınıf ve daha önce girişimcilik ile ilgili bir etkinlik ya 

da eğitime katılma durumuna göre girişimcilik eğiliminde farklılık olmadığını belirlemişlerdir.Hutagalung ve ark.’nın (2017) 

üniversite öğrencileri ile yaptıkları çalışmalarında aile ortamı ve girişimcilik eğitiminin öğrencilerin girişimcilik motivasyonları 

üzerinde pozitif yönde etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadırlar.  

Çalışmada ele alınan değişkenler açısından beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin 

değerlendirilmesi yapılmış olup girişimcilik eğilimini etkileyebilecek farklı değişkenlerin de dahil edilerek yeni çalışmaların 

yapılması önerilebilir. 
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KADIN OKUL YÖNETİCİLERİNİN CAM TAVAN SENDROMUNA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ* 

Bilim Uzmanı Ayşe AKSU 1 

Dr. öğr. üyesi Erkan Atalmış2 

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı kadın okul yöneticilerinin cam tavan sendromuna yönelik görüşlerinin incelenmesidir.  Bu bağlamda 

araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Kahramanmaraş ilinin Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde 

bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan 13 kadın yöneticisi  

oluşturmaktadır. Araştırmada nitel yöntemlerden fenomenolojik (olgubilim) deseninde kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından 

geliştirilen yarı yapılandırılmış formun kullanıldığı bu çalışmada veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın 

sonuçlarına göre ise kadın yöneticilerin çoklu rol üstlenme, iş yükünün ağır olması, çalışma saatlerinin fazla olması, yöneticiliğin 

erkek işi olarak görülmesi, erkek öğretmenlerin kadın yöneticilerden emir almak istememesi gibi olumsuz duruma maruz 

kaldıkları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Kadın yönetici, Cam tavan sendromu, Nitel veri analizi  

Jel Kodları  : I2. 

 

1. Giriş  

Eğitim, ülkemizin geleceği ve toplumun gelişimi için en önemli faktörlerden biridir. Bu anlamda eğitim sistemi içerisinde 

çalışanların yarıdan fazlası kadın eğitimcilerden oluşmakta iken; yönetici pozisyonunda görev alan kadın sayısının çok az olduğu 

görülmektedir. Çalışma yaşamında da kadınların katılımı ve temsilinin az olduğu yönünde bilgilere de rastlanmaktadır (Boydak-

Özan, 2009). Bu anlamda eğitim alanında, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın Ocak 2018 verilerine göre; 

1.027,377 öğretmenin 598.808’i (%41.71) kadın olmasına rağmen; merkez teşkilatında kadrolu ve görevlendirmeli olarak çalışan 

1.342 yöneticinin 520’si (%38.75),  taşra teşkilatında ise; 81 İl Milli Eğitim Müdürü’nün 2’si (%2.47) ve 815 İlçe Milli Eğitim 

Müdürü’nün 8’i (%0.98) kadındır. Okullarda görev yapan 29.050 okul müdürünün 2.471’i (%8.51), 2.442 müdür 

başyardımcısının 216’sı (%8.85), 49.571 müdür yardımcısının ise 11.838’i (%23.88)’i kadındır (KSGM, 2018). 

Bununla beraber yine KSGM’nin 2018 yılında yayımladığı çalışmada okul öncesi eğitimde görev yapan öğretmenlerin %94.2’si 

kadınlardan oluşmaktadır. Yine ilkokul düzeyinde görev yapan öğretmenlerin %61.1’i, ortaokul düzeyinde görev yapan 

öğretmenlerin %56.5’i ve ortaöğretimde görev yapan öğretmenlerin %49.1’i kadınlardan oluşmaktadır (KSGM, 2018). Kadın 

istihdam oranının düşük olmasının yanı sıra öğretmenlik mesleğindeki oranın yüksek olmasının kadının bu meslek grubuna daha 

uygun görülmesi çalışma saatlerinin belirli olmasından dolayı evine zaman ayırmak konusunda zorlanmaması gibi durumlar 

neticesinde kabul görmüş bir yaklaşım olduğu söylenebilir. Çocuk bakım ve eğitimin kadınlarla bağdaştırılması ve bu mesleğin 

kadınlara daha uygun olduğu düşüncesinin bu durum üzerinde belirleyici olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır (Gündüz, 

2010). 

 Kadınların örgütsel süreçler içinde terfi edememelerinin bireysel, sosyolojik ve genetik ile birlikte kültürel faktörler nedeniyle 

gerçekleştiğini bildiren çalışmaların da olduğu gözlenmektedir (Kılıç ve Çakıcı, 2016). Konuyla ilgili daha önce yapılan 

çalışmalara bakıldığında da kadınların; bankacılık, turizm, sağlık gibi hizmet sektöründe yer aldığını fakat yöneticilik pozisyonuna 

uygun bulunmadığı, yöneticilik yapanların ise bir çoğunun cam tavan sendromuna maruz kaldığı görülmektedir (Karaca, 2007). 

Bu bağlamda, bu çalışma ile okul yöneticisi olan kadın öğretmenlerin  karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri incelenmiş ve 

aşağıdaki problemin cevapları bulunmaya çalışılmıştır.  

I. Okul yöneticiliği yapan kadınların çalışma hayatından dolayı mesleki hayatlarında yaşadıkları problemler nelerdir?  

II. Okul yöneticiliği yapan kadınların çalışma hayatından dolayı özel hayatlarında yaşadıkları problemler nelerdir? 

III. Okul yöneticiliği yapan kadınların çalışma hayatından dolayı sosyal hayatlarında yaşadıkları problemler nelerdir? 

 

2. Yöntem  

Araştırmanın bu bölümünde çalışmanın modeli, evreni, örneklemi, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve verilerin analiz 

süreçleri ile ilgili bilgiler sunulacaktır. 

 

 
* Bu çalışma “Ayşe Aksu”nun yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
1 Milli Eğitim Bakanlığı, urkekkceylan@hotmail.com 
2 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 0344 3101315, erkanatalmis@gmail.com  
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4.1. Araştırmanin Modeli 

Bu çalışmada  2017-2018 eğitim-öğretim yılı 2. döneminde Kahramanmaraş ili merkez ilçelerindeki ilkokul, ortaokul ve 

ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan kadın yöneticilerin karşılaştığı cam tavan sendromu ve karşılaştıkları sorunlara 

ilişkin görüşlerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni 

kullanılmıştır.  

Olgubilim deseni, aslında farkında olduğumuz fakat bu farkındalığın derinlemesine ve ayrıntılı bir şekilde kestiremediğimiz 

yönlerini açığa çıkarmamıza katkı sağlamaktadır. Bu durum yaşanılan dünyadaki olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, 

kavramlar ve durumlar olarak karşımıza çıkabilir. Olay ya da olgunun anlamı için gerekli olanlara odaklanan olgubilim, 

araştırılacak durumla ilgili deneyimlere sahip olan katılımcılarla gerçekleştirilen bir araştırma desenidir (Yıldırım ve Şimşek, 2013).  

 

4.2. Çalışma Grubu 

Tablo 1’de çalışmaya katılan kadın yöneticilerin demografik özelliklerine yönelik bilgiler verilmektedir. 

Tablo 1. Nitel çalışma grubunun demografik özelliklerine göre dağılımı 

Değişken Kategori f % 

Medeni Durum Evli 13 100 

 
Bekar 0 0 

Eğitim Durumu Ön Lisans 1 7.7 

 
Lisans 9 69.2 

 
Yüksek Lisans 3 23.1 

Mesleki deneyim 1-5 yıl 0 0 

 
6-10 yıl 1 7.7 

 
11-15 yıl 2 15.4 

 
16-20 yıl 7 53.8 

  21 yıl ve üzeri 3 23.1 

 

Tablo 1 incelendiğinde çalışmaya katılan kadın yöneticilerini tamamının evli olduğu görülmektedir. Eğitim durumuna göre 

baktığımızda ise % 7’sinin önlisans, %69’unun lisans ve %23’ünün de yüksek lisans mezunu olduğu görülmektedir. Katılımcıların  

1-5 yıl arasında deneyime sahip olanın olmadığı, %7’sinin 6-10 yıl arasında,  %15’inin 11-15 arasında, %53’ünün 16-20 yıl 

arasında, %23’ünün ise 21 yıl ve üzerinde deneyime sahip olduğu belirlenmiştir.  

4.3. Veri Toplama Araçları  

Araştırmada kadın yöneticilerin demografik özelliklerini bulmaya yönelik “Kişisel bilgi formu” ve  karşılaştığı sorunları 

belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan “Yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılmıştır. Kişisel bilgiler 

formunda Kahramanmaraş’ta görev yapan öğretmenlerin ve kadın yöneticilerin cinsiyeti, medeni durumu, eğitim düzeyi ve 

mesleki deneyimini belirlemeye yönelik sorulara yer verilmiştir. Araştırma kapsamında üç sorudan oluşan yarı yapılandırılmış 

görüşme formunda ise şu sorulara yer verilmiştir: “Kadın bir yönetici olarak cinsiyetiniz nedeniyle özel hayatınızda karşılaştığınız 

sorunlar nelerdir? Bu sorunların çözümü hakkında neler yapıyorsunuz?; Kadın bir yönetici olarak cinsiyetiniz nedeniyle sosyal 

hayatınızda karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Bu sorunların çözümü hakkında neler yapıyorsunuz?; Kadın bir yönetici olarak 

cinsiyetiniz nedeniyle mesleki hayatınızda karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Bu sorunların çözümü hakkında neler yapıyorsunuz?”  

4.4. Verilerin Toplanması 

Çalışmada 13 kadın müdür yardımcısı yüzyüze görüşmeyi kabul etmiş ve bu kişilerin söyledikleri şekliyle cümleye dökülerek nitel 

analize hazır hale getirilmesi sağlanmıştır. Görüşmelerden önce katılımcılara araştırmanın amacı ile ilgili bilgiler verilmiş, verilerin 

sadece bilimsel amaçla kullanılacağı ve araştırmacı dışındaki kişilerle paylaşılmayacağı, raporda kişisel bilgilere yer verilmeyeceği 

açıklanmıştır. Görüşmelerde ses kaydı için katılımcılardan izin istenmiş ve izin veren katılımcılarla görüşme yapılırken kayıt 

alınmıştır. Araştırmacı katılımcıların cevaplarına müdahale etmeyerek kişisel bakış açılarını ortaya çıkarmayı hedeflemiştir. 

Toplanan veriler ayrıntılı olarak raporlanmış, açık ve anlaşılır olmasını sağlamak ve geçerliliği artırmak amacıyla zaman zaman 

ifadelerden doğrudan alıntılamalar yapılmıştır. Bulguların, kendi aralarında ve kuramsal çerçeve ile tutarlılıkları kontrol edilmiştir. 

Görüşmelerin tamamı katılımcıların görev yaptıkları yerlerde yapılmıştır. Görüşmeler 20- 40 dakika arasında sürmüştür. 
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4.5. Verilerin Analizi 

Çalışmada yarı yapılandırılmış sorulara verilen cevapların titizlikle kaydı sağlanmış ve bunların metne dönüştürülmesinden sonra 

bireylerin ağzından ne çıktıysa onun çözümlemesi sağlanmıştır.  Bu şekilde katılımcıların verdiği görüşler kavramlaştırılıp, bu 

kavramlara bağlı olarak temaların oluşturulduğu içerik analizi yöntemi kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). İçerik anal izi 

yöntemi, doğrudan ölçülemeyen ve gözlemlenemeyen çalışmalarda kullanılan bir iletinin; belirli ve açıkça ifade edilmiş 

özelliklerini objektif ve sistematik bir biçimde saptamamızı ve bunlar hakkında çıkarım yapmamızı sağlayan bir yöntemdir 

(Cavitt, 2006). Daha sonra çalışmada yer alan araştırmacılar tarafından kodlamalar oluşturulmuştur. Soruların güvenirliklerinin 

testi için de elde edilen kodlamalar benzerlik ve uyumluluk açısından tutarlılıklarının Miles ve Huberman (1994)’ın önerdiği 

formül, 

Kodlayıcılar Arası Güvenirlik Yüzdesi= [Görüş Birliği/ (Görüş Birliği+Görüş Ayrılığı)]  

kullanılarak ölçülmesi sağlanmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar incelendiğinde bir idareci haricinde diğerlerinin sorulara vermiş 

oldukları cevaplarda tutarlı oldukları gözlenmiştir. Böylece güvenirliğin %92.30 olduğu anlaşılmaktadır. Geçerlikle ilgili olarak 

uzman görüşlerine başvurulmuş ve iç geçerlik için görüş birliğinin genelde sağlandığı görülmektedir. Dış geçerlik için de 

katılımcıların verdikleri cevaplardan doğrudan alıntılar yapılması sağlanmıştır (Bakır vd, 2017). Ayrıca araştırmaya katılan 

yöneticilere birer kod verilerek bulgularda alıntılar Y1,Y2,Y3…Y13 şeklinde ifade edilmiştir. 

 

3. Bulgular 

3.1. Mesleki Problemlerle İlgili Bulgular 

Yarı yapılandırılmış mülakatlarda kadın okul idarecilerine yöneltilen “Kadın bir yönetici olarak cinsiyetiniz nedeniyle mesleki 

hayatınızda karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Bu sorunların çözümü hakkında neler yapıyorsunuz?” sorusuna verilen cevapların 

nitel analizi neticesinde Tablo 2’de gösterildiği gibi “aşırı duygusallık, ayrımcılık, iş yükü, kıskançlık, mobbing ve soğukkanlı 

davranamama” gibi kodların sıkça tekrarlanmış olduğu gözlenmektedir.  

Yöneticilerin genelde Y1’in “Kadın bir yönetici olarak özel hayatta hem yönetici olup hem de normal özel yaşantımı devam ettirmek ayriyeten 

özel hayatımdaki sorumluluklarıma mesela evle ilgilenmek bir kadın olarak evin sorumluklarını üstlenmek beni bir hayli zorlamaktadır.” 

cümlesinde de ifade ettiği üzere mesleki problemlerin diğer alanlarda da etkili olduğu gözlenmektedir. Böylece kodların da 

temalarla birlikte değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. 

Tablo 2. Mesleki problemlere ilişkin temalar ve çözüm önerileri  

Temalar Kodlar f 

Mesleki Problemler 

Aşırı duygusallık 5 

Ayrımcılık 13 

İş yükü 11 

Kıskançlık 5 

Mobbing 2 

Soğukkanlı davranamama 2 

Sosyalleşme 5 

Çözüm Önerileri 

Kadına pozitif ayrımcılık 7 

Kadının iş yükünü hafifletilmesi 6 

Olumlu rol model alınması 3 

 

Tablo 2 incelendiğinde mesleki problemler içinde okul yöneticileri tarafından sıkça belirtilen hususlardan birisi kadınların aşırı 

duygusal olmalarının mesleki yaşantılarını olumsuz etkilemesidir. Bu kapsamda yarı yapılandırılmış mülakatlardan elde edilen 

bulgular da bunu destekler niteliktedir. Y2, Y4, Y7 ve Y9’un görüşlerinin olduğu tespit edilmiştir. İlk olarak Y2 “Bayan başaramaz, 

kadınlar zayıftır diye işe başladıkları için bayanların şansı daha düşüktür diye bakıyorlar.” ve “Öğrenciler bile bayanların daha zayıf olduğunu 

onların dediklerini yaptıramayacaklarını düşünüyorlar.” ifadelerinden de anlaşılacağı üzere kadınların duygusal olduğuna vurgu 

yapmaktadır. Y4 ise “Bilhassa erkek öğrenciler, bayan öğretmenlere karşı daha rahat ve saygısız tutum ve davranışlarda bulundukları oluyor.” 

cümlesiyle buna destek vermektedir. 
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Benzer biçimde Y7 “Üst yöneticilerin de bu konuda da anlayışlı davranıp bayanların duygusal ve hassas olduklarının farkına varmaları gerekir.” 

cümlesiyle kadınların daha fazla anlayış beklediğini dile getirmektedir. Son olarak Y9 “Mesleki olarak erkek yöneticilerle aynen 

sorumlulukları üstlenmek durumunda kalıyorum.” cümlesiyle kadınların kendileri ile ilgili oluşturmuş oldukları algıyı mükemmel bir 

şekilde yansıtmaktadır. Bütün bu cümlelerden kadınların duygusal oldukları ve kendilerine erkek meslektaşlarına davranıldığı 

gibi davranılmasını beklediklerini ve bunun gerçekleştirilmesinin yeterli olmadığını ve hassas oldukları için ayrıcalıklı olma 

eğilimleri olduğu tespit edilmiştir. 

Mülakatlarda sıkça işlenen başka bir husus olan cinsiyet ayrımcılığı ile ilgili kadın okul yöneticilerinin ifadeleri incelendiğinde de 

önemli bulguların olduğu görülmektedir. Bu hususta Y1, Y3, Y5, Y6, Y10, Y11, Y12 ve Y13’ün ifadelerine rastlanmaktadır. 

İfadeler derinlemesine incelendiğinde ilk olarak Y1 “Başka yöneticilerin yaptığı davranışları (olumsuz) , ben yapmamak için yönetici oldum.” 

ve “Ve ben daha adil olduğuma inanıyorum.” ifadelerinden de anlaşılacağı üzere adil olmayan bir örgüt kültürüne vurgu yapmaktadır. 

Y2 ise cinsiyet ayrımcılığını vurgulayan “Çalışma hayatında her zaman kadınların 1-0 geriden başladığına inanıyorum. Yönetici de olursanız 

bu durumda 2-0 Geriden başlamış oluyorsunuz.” ve “Erkekler kendi istedikleri şeyleri, okulda çalışan bayan arkadaşları için istemiyorlar.”  Bu 

söz de son söyleyeceğimdir.” cümlelerle örgüt kültüründe cinsiyet ayrımcılığı olduğunu dile getirmektedir. Ayrıca Y3’ün “Üst 

Yöneticinin erkek olması bayana bakış açısını da zora sokuyor.” cümlesi de bu bulguyu desteklemektedir. Bunlara paralel olarak Y5 

“Okul çalışma ortamında cinsiyet gruplaşmalara sebep oluyor. Erkek öğretmenler erkek idarecilerle iletişim kurmak istiyor. Nöbetçi idareci olduğum 

zamanlarda bir olay, sıkıntı yaşandığında bana bildirilmesi gerekirken erkek idarecilere bildiriliyor.” ifadeleriyle örgüt kültürü içinde cinsiyet 

ayrımcılığı olduğunu işaret etmektedir. 

Bu durumun nedenlerinden birisini anlamamızı sağlayan bir ifade ile Y6 “Mesleki hayatımda ise çevremdeki insanların ilk tepkisi hep; 

‘bayansın ne gereği var, bırak erkekler yapsın bu işi’ şeklinde oluyor.” cümlesini sarf etmiştir. Aynı zamanda toplumun yapısının kadınların 

yönetici pozisyonlarında olmasına hazır olmadığını dile getiren Y10 “Genel hayatta yöneticinin kadın olmasını, üstün olmasını 

kabullenemeyenler var bu yüzden güç olarak üstünlük kurmaya çalışıyorlar.” ve “Toplum ataerkil yapıda olduğu için kadının iş yaşamına 

katılmasını kabul etmeyen insanlar var.” cümleleriyle buna destek vermektedir. Y11’in “Sosyal hayatta kadın olarak birçok alanda 

kabullenmemiş bir yönetici profilidir kadınlar.” cümlesinin de bu bulguyu desteklediği gözlenmektedir. Yine toplumun yapısına vurgu 

yapan “Kadınların yönetici olması bizim toplumumuzda çok yerleşmiş bir anlayış değil kadınlara olan “zayıf” erkeğe olan “güçlü” bakış açısı 

kadının yöneticilikteki rolünü zorlaştırabilmektedir.” cümlesiyle Y13’ün de benzer görüşlere sahip olduğu anlaşılmaktadır.  

Y12 ise kişilik yapısından ötürü kadınların yönetici pozisyonlarında görev yapmalarının zor olduğunu dile getiren “Sosyal hayatta 

kadın olarak birçok alanda kabullenmemiş bir yönetici profilidir kadınlar.” ve “Genellikle insanlar idare söz konusu olduğundan karşılarında 

erkek birini görmek istiyor.” cümlelerini kullanarak kişilik bakımından da kadınların algılarının bu yöne kaydığını göstermektedir. 

Sonuç olarak elde edilen bulguların gösterdikleri incelendiğinde toplumda yaygın bir şekilde cinsiyet ayrımcılığının gerçekleştiği 

anlaşılmaktadır. Bunun çözümü için de kadınların yönetici pozisyonlarında görev almalarının olağan bir durum olması gerektiği  

düşünülmektedir. Ancak kadınların cam tavanı yaşamasındaki en önemli faktörlerden birisinin de kendi kişilik özellikleri olduğu 

dile getirilmektedir. 

Yarı yapılandırılmış mülakatlarda sıkça tekrarlanan bir başka husus ise iş yükü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hususta Y2, Y3, 

Y4, Y5, Y6, Y7 ve Y9’un görüşlerine rastlanmaktadır.  Bu görüşler incelendiğinde ilk olarak Y2 “Mesai mefhumunun olmaması 

(8.00-17.00) ve hafta sonu da bir sıkıntı olduğunda idareci olarak okulda bulunmamız gerekiyor” ve “Erkekler gibi okula akşam ya da farklı 

bir zamanda daha gelmemiz gerektiğinde okulda olamıyoruz” cümleleriyle iş yükünün ağır olduğunu ve cinsiyetlerinden ötürü iş yükünü 

hafifletmek için yeterli zaman bulamadıklarından yakınmaktadır. Y3 ise “Yani bir erkek gibi bayana iş yüklüyor. Ve bir erkekmişim 

gibi bütün işlerin üstesinden gelmem bekleniyor. Ben elimden geldiği kadar yapıyorum. Fakat bayana bakış açısını düzeltemediğimiz için yaptıklarım 

her zaman yetersiz görünüyor.” cümlelerinden de anlaşılacağı üzere kendilerinden beklenilen işler için cinsiyetlerinin bir dezavantaj 

oluşturduğunu belirtmektedir. 

Buna karşın iş yükünün yaşam biçimine dönüştüğünü gösteren cümlelerin de olduğu görülmektedir. Nitekim Y4 “Okulda çocuklar 

öğretmenleri yönlendirme idare etme halinden arkadaş ve akraba ortamında sıyrılamadığım oluyor. Bazen kendimi arkadaşlarıma haddime düşmeyen 

ve beni ilgilendirmeyen konularda yönlendirmeye çalışırken buluyorum.” cümleleriyle iş yükünün sosyal yaşantısına da olumsuz etkiler 

yaptığını göstermektedir. Benzer biçimde Y5 “Özellikle erken saatlerde uyumam gerektiği ve bu sebeple akşamları erkenden evde olmam 

uyumam gerekiyor.” cümlesiyle iş yükünden ötürü gündelik hayatının olumsuz etkilendiğini ifade etmektedir. Yine bu soruna 

parmak basan Y6 “Bir bayan olarak en önemli etken çalışma saatleri oluyor.” ve “Velisiyle ayrı öğrencisiyle ayrı öğretmeniyle ayrı sorunlar 

oluşabiliyor. Okulun fiziki sorunları da oluyor. Bunların hepsine kafa yoruyoruz ve haliyle çok yorulmuş oluyoruz. Hem fiziken hem ruhen çok 

yıpranıyoruz.” cümlelerinden de anlaşılacağı üzere iş yükünün ağır olmasından yakınmaktadır. 

Bunlara paralel olarak Y7 “Çalışma hayatımın yoğunluğundan dolayı eşimle özel hayatımıza ve sosyal hayatımıza zaman bulamıyorum.”, 

“Çalıştığım kurumun çalışma saatlerinde bir düzenleme yapılabilir diye düşünüyorum.” ve “İş yerinde yoğun çalışmamızdan dolayı üst 

yöneticilerimizden baskısından dolayı bazı sıkıntılar yaşıyoruz” cümlelerinden de anlaşılacağı üzere iş yükünün ağır olduğunu ve 

beklentilerin yüksek olduğunu dile getirmektedir. Son olarak Y9 “8-5 çalışan bir kadın olarak 5’ten sonrada yapmam ilgilenmem gereken 

sorumluluklarımın olması beni bir hayli yormaktadır.” cümlesiyle iş yükünün yoğunluğuna atıf yapmaktadır. 
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Bütün bu sonuçlar bir arada değerlendirildiğinde kadın yöneticilerin iş yükünden ötürü bedensel ve ruhsal açıdan tükenmişlik 

yaşamaktadır. Bu durum performansları ile birlikte aile ve sosyal yaşantılarını da olumsuz etkilemektedir. Çözüm önerisi olarak 

da Y7’nin ifade ettiği üzere çalışma saatlerinin yeniden yapılandırılması gerekmektedir. 

İş yükünün yanı sıra kadın okul yöneticilerinin iş yerinde kıskançlıktan da hayli şikâyetçi oldukları gözlenmektedir. Bu hususta 

Y1, Y8 ve Y10’un görüş bildirdikleri gözlenmektedir. İlk olarak Y1 “Ama şunu da söyleyeyim bir kadın olarak, bana en büyük darbeyi 

yapan da hep bir kadın oluyor” ve “Başarımı kabullenemiyorlar.” cümleleriyle kadın meslektaşlarının kendisini kıskandığını iddia 

etmektedir. Y8 ise başka bir pencereden bakarak “Çevremde bu etkinliklere katılabilen insanlara imreniyorum.” ve “Bir bayan olarak 

çalıştığım ortamda konular hakkında düşünce ve tecrübelerimi kullanarak yön vermeye çalıştığım mevzularda hemcinslerim tarafından doğru 

anlaşıldığım noktasında sürekli açıklamalar yapmak zorunda kalıyorum. Çünkü bir bayan olarak hepimizde olan bencillik duygusunu bir türlü 

bastırılamadığı için birbirimizi dinlemeyip anlamakta zorlanıyoruz.” ifadelerinden anlaşılacağı üzere hem kendisinin başkalarının 

yaptıklarını kıskandığını, hem de diğer meslektaşlarında da benzer duyguların olduğunu gözler önüne sermektedir. Son olarak 

Y10 “Erkeklerin kadınları idareci olarak eşit mevkide hatta üst mevkide olmamalarını kabul etmeme durumları olmaktadır.” cümlesiyle 

cinsiyet ayrımcılığına da dikkat çekerek kıskançlığın sadece kadınlara özgü bir duygu olmadığını dile getirmektedir. 

Kıskançlığın yanında kadın okul yöneticilerinin kendilerine uygulanan mobbingten de yakındıkları yarı yapılandırılmış 

mülakatlarda ortaya çıkmaktadır. Bu hususta Y1 “Bir kere bayan olduğum için kesinlikle mobbing uyguluyorlar” cümlesiyle açık bir 

şekilde buna maruz bırakıldığını ileri sürmektedir. Y10 ise mobbinge karşı bir çözüm olarak “Bu durumda daha çok güç unsuru 

kullanarak kadını, doğal bir durum olduğunu göstermek lazım” ifadeleriyle yılgınlık göstermemek gerektiğini belirtmektedir. 

Yine yarı yapılandırılmış mülakatlarda kadınların olağanüstü durumlarda soğukkanlı olamamalarının da mesleki yaşantılarını 

olumsuz etkilediğini göstermektedir. Nitekim Y9 “Erkek yöneticiler biraz daha öğrencilere karşı tutumları sertken öğrencilerin yaklaşımı 

kadın olduğum için bana karşı biraz daha bazı durumlar da umursamadıklarını erkek yöneticilerden daha çok çekindiklerini gördüm.” cümlesiyle 

bazen sert idareci tavırları sergilemeleri gerektiğinde eksik kaldıklarını ileri sürmektedir. Benzer biçimde Y11 “Kadın olmanın verdiği 

daha duygusal bir yapıdan dolayı bazı durumlar karşı daha soğukkanlı net kavramak gerektiğinde yetersiz kalabilme ve bu durumun yönetimi de 

etkilemesi.” kişilik özeliklerinin soğukkanlı kararlar vermelerinde dezavantaj olarak ortaya çıkardığını göstermektedir. 

Mesleki yaşantı ile ilgili bulgular bir arada değerlendirildiğinde kadınların kişilik özelliklerinin ve kendileri ile ilgili oluşturmuş 

oldukları algıların toplumun da yapısıyla harmanlanmasından ötürü hem aile hem de özel hayatlarında da olumsuz durumlar 

yaşamak zorunda kaldıkları görülmektedir. Bunun nedenleri içinde rol çatışması, zaman yönetimi, fiziki olanaklar ve 

stereotiplerin etkili olduğu anlaşılmaktadır. Çözüm noktasında kadınların çalışma koşullarının, iş yüklerinin ve çalışma saatlerinin 

gözden geçirilmesi önerilmektedir. 

3.2. Özel Hayatla İlgili Bulgular 

Mülakat kapsamında kadın yöneticilerin özel hayatlarında karşılaştıkları problemlerin ölçülebilmesi için “Kadın bir yönetici 

olarak cinsiyetiniz nedeniyle özel hayatınızda karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Bu sorunların çözümü hakkında neler 

yapıyorsunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Bu hususta Y6 “Çünkü özel hayatımda bir ailem var (Anne - baba, eşim ve çocuklarım). Onların 

hepsiyle ayrı ayrı zaman geçirmem gerekiyor. Hepsinin ilgi ve ihtiyaçları farklı. Ama okulda çok zaman geçiriyorum. Ve okulda geçirdiğim zaman 

içinde çok fazla şeye kafa yoruyorum.”, “Sonra okuldan eve gelince zaten kalan zamanı da ev işleri ve aile bireyleri arasında paylaştırınca dolayısıyla 

zaman yetmiyor.” ve “Yani sevdiklerime, arkadaşlarıma yeterli zaman geçiremiyorum.” şeklindeki ifadeleriyle özel hayatında cinsiyeti 

nedeniyle problemler yaşadığını göstermektedir. Bunun yanında Y8 “Çalışan bir yönetici olarak evine karşı ve aileme karşı olan 

sorumluluklarımdan tam anlamıyla yetişemediğimi düşünüyorum.” cümlesiyle mesleği neticesinde özel hayatının olumsuz etkilendiğini 

dile getirmektedir. Bunların problem yaşamalarına neden olduğu da açık bir şekilde Y11’in “Özel yaşama verilmesi gereken zaman ve 

ilgi konusunda yetersiz kalmak sorunlara sebebiyet vermektedir.” ifadesine yansımıştır. 

Tablo 3. Özel hayatla ilgili problemlere ilişkin temalar ve çözüm önerileri  

Temalar Kodlar f 

Özel Hayatla İlgili Problemler 

Anne-Baba 2 

Çocuk 5 

Eş 5 

Kendisine vakit ayırma 6 

Ev işleri 2 

Çözüm Önerileri 
Zamanın verimli kullanılması   10 

Rol çatışmasının azaltılması 4 

Tablo 3’e göre diğer yöneticilerin de vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde anne-baba, çocuk, eş, kendisine vakit ayırma ve 

ev işleri gibi başlıklar altında yoğunlaşan cevapların olduğu gözlenmiştir. 
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İlk olarak aile hususunda Y1 “Eve, aileye, çocuklara vakit ayıramıyorum” cümlesini tercih etmiştir. Y2 ise “Ailede de öylesi zamanı bana 

göre ayarlamak zorunda kalıyorlar” ifadesiyle ailesinin bu husustan olumsuz etkilendiğini dile getirmektedir. Bu konuda olumsuz 

etkiler tecrübe ettiğini Y3 de “Onlara fazla zaman ayıramadığım için bir takım sorunlar yaşıyorum.” cümlesiyle ortaya koymaktadır. 

Benzer biçimde aynı yönetici “Anne- Baba ziyaret konusunda yeterli zaman ayıramadığım için evlat olarak da vicdan azabı duyuyorum.” 

cümlesiyle rol çatışması yaşadığını göstermektedir. 

Özel hayatın önemli boyutlarından birisi olan çocuklara karşı sorumluluklarda da olumsuz durumların yaşandığını Y1, Y3, Y4 

ve Y7’nin ifadelerinde görmek mümkündür. İlk olarak Y1 “Çocukların eğitimi, eşimle geçirdiğim zaman az oluyor. Hasta olduklarında, 

sınava girecekleri zamanlarda yanlarında olamıyorum. 3 tane çocuğumla da zaman geçiremiyorum.” ifadeleriyle rol çatışması yaşadığını ve 

kendisini yetersiz hissettiğini dile getirmektedir. Y3 ise daha iç acıtacak bir ifadeyle “Çocuklarımızın özel programlarında, okul 

programlarında Onların yanında olamadığımdan dolayı kendimi ebeveyn olarak yetersiz hissediyorum.” cümlelerini kullanmıştır. Benzer 

biçimde Y4 “İki küçük çocuğum var. Çocuklarımın yaşlarının küçük olmasından dolayı anne şefkatine ziyadesiyle ihtiyaçları var. Onlara yeterince 

vakit ayıramadığım için vicdanım zaman zaman sızlıyor.” cümlelerinden de anlaşılacağı üzere kendisini tükenmiş hissetmektedir. Son 

olarak durumu özetleyen bir tavırla Y7’nin “Bir bayan yönetici olarak çalıştığım için çocuklarımla gerekli ilgi, alaka ve iletişim 

kuramadığımdan dolayı çocuklarımla aramızdaki bağın zayıfladığını düşünüyorum.” ifadelerini kullanmış olduğu görülmektedir. 

Bütün bunlar bir arada değerlendirildiğinde kadın yöneticilerin aileleriyle bağında en önemli gördükleri hususun çocukları ile 

etkileşim olduğu anlaşılmaktadır. Ancak çocuklarına karşı sorumluluklarını yerine getiremedikleri için ruhsal açıdan büyük 

sıkıntılar yaşadıkları gözlenmektedir. 

Özel hayatın bir başka boyutunu oluşturan evlilikle ilgili eşle münasebetlerde de problemlerin yaşandığı görülmektedir. Bu 

hususta Y1, Y3, Y4 ve Y13’ün ifadelerinin olduğu tespit edilmiştir. Buna göre Y1 “Eşim de sürekli çalışmamdan dolayı şikâyetçi oluyor. 

İstifa et, aldığın para yaptığın işe yetmez diyor.” cümlesiyle rol çatışması yaşadığını dile getirmektedir. Y3 de “En önemli sorunu eşimle ve 

çocuklarımla yaşıyorum.” cümlesiyle bu bulguyu desteklemektedir. Bunlara paralel olarak Y4 “Eşim de yoğun tempoda çalışan bir avukat” 

ve “Eşimle de yeterince verimli vakit geçiremiyorum” ifadeleriyle mesleğinin eşiyle ilişkisini olumsuz etkilediğini göstermektedir. Y13 

ise rol çatışmasının etkilerini anlamamıza yarayan bir ifadeyle “Yönetici olunması nedeniyle ise bakış tarzı ve yöneticilik vasfı eve taşınırsa 

evde eş ile problem yaşanmaktadır.” cümlesini kullanmıştır. 

Bireyin özel hayatının son boyutu olarak kendisine vakit ayırması ile ilgili ifadeler incelendiğinde kadın okul yöneticilerinin bu 

hususta da zorluklar yaşadıkları anlaşılmaktadır. Bu kapsamda Y3, Y4, Y5, Y6 ve Y9’un ifadelerinin olduğu tespit edilmiştir. Y3 

“Bana iyi gelen yüzmek, spor yapmak gibi aktivitelere katılmak istiyorum ama çalışma hayatının yoğunluğundan dolayı katılamıyorum” şeklindeki 

ifadeleriyle kendisine zaman ayıramadığını dile getirmektedir. Y4 de benzer biçimde “Tam gün çalışmanın verdiği tempodan dolayı 

kendime de yeterince vakit ayıramıyorum.” ifadesini kullanarak aynı durumun kendisi için de geçerli olduğuna işaret etmektedir. 

Bunlara paralel olarak Y5 “Öncelikle özel hayatından özellikle zaman konusunda sıkıntı yaşıyorum. Özel yaşamıma zaman ayıramıyorum.” 

ve “Son zamanlarda fark ettim ki kendime de yeterli zaman ayıramıyorum. Yıllardır tiyatroya gitmediğimi fark edip üzüldüm. Oysa kendimi 

geliştirmem için farklı faaliyetlerde bulmam gerekirdi.” cümleleriyle kendisine zaman ayıramadığı gibi bunun entelektüel açıdan 

yozlaşmasına neden olduğu gibi bir sonuca ulaşılmasını sağlamaktadır. Benzer cümlelerin Y6’nın “Kendim bireysel olarak iş dışında 

çok bir şey yapamıyorum. Kendimi geliştirmek ya da kendimi rahatlatmak adına etkinlik ya da kurslara katılamıyorum. Hafta içi sürekli okulda 

olmak zorundayım. Hatta bazen hafta sonlarımız bile sürekli okulda geçiyor. Dolayısıyla bazen parayı bile gözüm görmüyor. Yani aldığım para 

hafta sonu okula gelmene değmiyor. Her anlamda fedakârlık yapmış oluyorum.” ifadelerinde de olduğu gözlenmektedir. Y9 ise bu durumun 

psikolojik problemlere neden olabileceğini “Kendime zaman ayırmamak sevdiğim insanlara zaman geçirememek her ne kadar olsa da 

psikolojik olarak etkilemektedir.” ifadelerinde özetlemektedir. 

Bunların yanında kadın okul yöneticilerinin kendileri ile birlikte ev işlerinde de problemler yaşadığı Y2’nin “Bayan olduğum için eve 

de vakit ayırmam gerekiyor. Ama eve yeterli vakit ayıramıyorum.” ve Y7’nin “Ev hayatımda da zaman ayıramadığım için düzensizlikler oluyor.” 

cümlelerinde de gösterilmektedir. 

Özel hayatın bireyin kendisine bakan yüzü ile ilgili kadın okul yöneticilerinin belirtmiş oldukları hususlar incelendiğinde 

kendilerine vakit ayıramadıkları anlaşılmaktadır. Bunun mesleki açıdan kendilerini yenilemelerini sağlayacak sinema, tiyatro ve 

kitap okuma gibi eylemlerle birlikte spor etkinliklerini de engellediği gözlenmektedir. Böylece kendisini yenileyemeyen bir 

eğitimcinin öğrencilere faydalı olamayacağı da anlaşılmaktadır. Bu nedenle kadın okul yöneticilerinin kendilerine vakit 

ayırmalarını sağlayacak olanakların ortaya çıkarılması önerilmektedir. Bunların yanında eş, anne-baba ve çocuklarla 

ilgilenmelerini sağlayacak olanakların da oluşturulması gerekmektedir. Bütün bunlar eğitimciler pek çok toplumsal gruba rol 

model teşkil ettiği için toplumsal yaşantının sürdürülebilmesi için önemli görülmektedir.  

3.3. Sosyal Hayatla İlgili Bulgular 

Gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış mülakatlarda kadın okul yöneticilerine yöneltilen bir başka soru ise “Kadın bir yönetici 

olarak cinsiyetiniz nedeniyle sosyal hayatınızda karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Bu sorunların çözümü hakkında neler 

yapıyorsunuz?” şeklindedir. Bu soruya verilen cevaplar incelendiğinde arkadaşlar ve sosyalleşme ile ilgili sonuçların elde edildiği 

görülmektedir. Sosyal hayatlarının mesleklerinden ötürü etkilendiğini belirten okul yöneticilerinin olduğu gözlenmektedir. 

Nitekim Y5 “Bu sebeple yine akşamları misafir kabul edemiyorum. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Bu sosyalliği yakalayamayınca derin bir 
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boşlukta hissediyorum kendimi. Hatta bazen sosyalliğimin sadece ‘sosyal medya’ olarak kaldığını düşünüyorum. Bu da beni çok rahatsız ediyor tabi 

ki.” ifadelerinden de anlaşılacağı üzere sosyalleşemediğini belirtmektedir. Ayrıca Y9 “Bazı zamanlar sadece ev okul arasında 

geçmektedir. Sosyal bir faaliyette bulunmamam beni psikolojik olarak rahatsız ediyor.” cümleleriyle sosyal hayatının mesleği nedeniyle 

olumsuz etkilendiğini dile getirmektedir. 

 

Tablo 4. Sosyal hayatla ilgili problemlere ilişkin temalar ve çözüm önerileri  

Temalar Kodlar f 

Sosyal Hayatla İlgili Problemler 
Arkadaş 5 

Sosyalleşme  5 

Çözüm Önerileri Zamanın verimli kullanılması 10 

 

Tablo 4 incelendiğinde cevapların arkadaş ve sosyalleşme kavramları üzerinde yoğunlaştığı  görülmaktedir. Sosyal hayatın önemli 

boyutlarından olan arkadaşlarla etkileşim hususunda Y2, Y3, Y5, Y7 ve Y13’ün cümlelerine rastlanmaktadır. Bunlar 

derinlemesine incelendiğinde Y2 “Arkadaşlarımla buluşurken, saatleri bana göre ayarlamak zorunda kalıyorlar.” ifadesini kullanmıştır. 

Y3 ise yeterince sosyalleşemediğini “Önceden beri görüştüğümüz arkadaş grupları (üniversite, lise, mahalle) aktivitelerine ve Görüşmelerine her 

zaman katılamadığımdan dolayı kendimi kötü hissediyorum.” cümlelerinden aksettirmektedir. Benzer bir ifadenin Y5’in “Çok yakın 

arkadaşlarımla eskisi gibi görüşemiyorum.” cümlesinde de olduğu tespit edilmiştir. Y7 ise “Arkadaşlarımla istediğim gibi görüşemiyorum. 

Çevrem olarak sinema, tiyatro vb faaliyetleri seven bir ortamım var. Fakat çalışma hayatımın verdiği yoğunluktan dolayı katılamıyorum.” 

cümlelerinden de anlaşılacağı üzere arkadaşları ile nitelikli zaman geçiremediğinden yakınmaktadır. Son olarak bu durumun 

kişinin bütün sosyal yaşantısını etkileyeceğini bildiren cümlelerle Y13’ün ifadelerine “Sadece eş değil kendi arkadaşlık grubunda da 

yöneticiliğin getirdiği baskın bir bakış anlayış tarzı varsa hep karar vermeyen konumda olabilir bu da çatışmaya sebep olur.” şeklinde yansıdığı 

tespit edilmiştir. 

Arkadaşlarla iletişimin devam ettirilmesi bireyin sosyal hayatta yalnız olmadığını göstermesi açısından önemli bir bulgudur. 

Nitekim Y3 bunun kendisini kötü hissetmesine neden olduğunu belirtmektedir. 

Sosyalleşme ile ilgili kadın okul yöneticilerinin yarı yapılandırılmış mülakatta belirttikleri hususlar incelendiğinde Y5’in “Çevrem 

bu durumu olumsuz karşılıyor.” ve “Zaten ayırsam da bedenen yanlarında olsam da ruhen yanında olamıyorum.” şeklindeki ifadelerine 

olumsuz etkilerinin yansıdığı gözlenmektedir. Benzer biçimde Y8 “Sosyal etkinlik ve davetlere katılamıyorum” ve “Sosyal çevremi 

etkilememek adına gidebildiğim kadar sınırlı imkânlarla katılmaya çalışıyorum (yemekli bir programa evde olmam gerektiği için veya yemek sonrası 

olan çaya ancak katılabiliyorum)” biçimindeki cümleleriyle sosyal açıdan eksik yaşadığını dile getirmektedir. Son olarak Y9 bütün 

bu bulguları destekler nitelikte “Mesai saatleri dışında sosyal olarak pek bir faaliyet içerisine giremiyorum gerek üzerimdeki yorgunluk gerekse 

çalışmanın vermiş olduğu stresten dolayı ailem, çevremle çok verimli zamanlar geçiremiyorum.” şeklindeki ifadeleriyle sosyalleşmenin çalışan 

bir kadın için güç olduğunu belirtmektedir. 

Bütün bu ifadeler bir arada değerlendirildiğinde kadın okul yöneticilerinin sosyal hayatlarını devam ettirme konusunda 

problemler yaşadıkları ve bunun sosyal etkileşimlerine zarar verdiği anlaşılmaktadır. Sosyalleşmenin boyutları açısından 

değerlendirildiğinde ne arkadaşlarla ne de aileleriyle yeterince sosyal ilişkiler kuramadıkları tespit edilmiştir. Sosyal ortamlarda 

olsalar bile zihnen bulundukları yerde değil de işle ilgili hususları düşündükleri gözlenmektedir. Bütün bu sonuçlar 

birleştirildiğinde kadın okul yöneticilerinin gerek rol çatışması gerekse de ağır iş yükü neticesinde tükenmişliğe doğru 

sürüklendikleri ortaya çıkmaktadır. Bu durumun iş performanslarını da düşüreceği öngörüldüğü için bütün eğitim camiasının 

istedikleri sosyal gruplarla nitelikli zaman geçirebilecekleri bir takım etkinliklerin düzenlenmesi gereği ortaya çıkmaktadır . 

Nitel çalışmadan elde edilen sonuçlar bir bütün halinde irdelendiğinde kadın okul yöneticilerinin hem mesleki, hem sosyal hem 

de özel hayatlarının rol model olmaya çok uygun özellikler içermediği anlaşılmaktadır. Oysa kadın olmanın verdiği avantajları 

öne çıkaracak şekilde stereotiplerin etkisinden arındırılmış, sürekli öğrenmeye dayalı kendini geliştirme olanakları sunan ve mutlu 

bireylerin mutlu örgütler ve istenilen sonuçlar ortaya çıkarabileceğinin anlaşıldığı bir örgüt ikliminin oluşturulması gerektiği 

görülmektedir. Böylece cinsiyet ayrımcılıklarını yaşanmadığı, atama ve terfide liyakati esas alan ve rol çatışmalarının etkisinden 

sıyrılmış bir okul ortamının mümkün olması sağlanmaktadır. 
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4. Sonuç ve Tartışma 

“Kadın bir yönetici olarak cinsiyetiniz nedeniyle mesleki hayatınızda karşılaştığınız sorunlar nelerdir?” sorusuna verilen cevaplar 

incelendiğinde; kadınların birçok olumsuz durumdan etkilendiği görülmektedir. Bu olumsuz durumların başında da iş yükünün 

fazlalığı ve cinsiyet ayrımcılığı yaşamaları gelmektedir. Karaca (2007), kadın yöneticilerin özel hayatlarında da başarılı 

olabileceklerine, kadın çalışanlar ve kadın yöneticilere yönelik tutumlar yöneticilerin cinsiyetine göre farklılık gösterdiğine, 

kadınlara yönelik yatay mesleki ayrım yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Tepeli ve Arıcı (2012) tarafından yapılan çalışmada kadın 

öğretmenlerin iş doyumu ile ilgili algılarının düşük olduğunu bulunmuştur. Aksu, Çek ve Şenol (2013) çalışmalarında toplumsal 

önyargılar, aile içi sorumluluklar, örgüt kültürü, kalıplaşmış cinsiyet yargıları ve cinsiyete dayalı ayrımcılık kadınların yönetim 

kademelerine erişmelerine ve bu kademelerde ilerlemelerine engel teşkil etmektedir. Akın, Baloğlu ve Karslı (2014) kadınların 

üniversitelerde çalıştıkları pozisyon düştükçe daha fazla stres yaşadıklarını göstermektedir. Bu kişilerin kaygı düzeylerinin de 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. İnandı ve Tunç (2012), kadın öğretmenlerin kariyer engellerindeki algılarının yüksek olduğunu 

ve bunun iş doyumunu olumsuz etkilediğini ortaya koymaktadır. Bunun nedeninin de kadınların yönetim süreçlerinde az 

olmalarını kabullenmiş olmalarına bağlandığı tespit edilmiştir. Köse ve Uzun (2017) ise yaptığı çalışmada kadınların okul 

yönetimi sürecinde yaşadıkları problemlere odaklanılmış ve sonuç olarak kadınların öğretmenlikten uzaklaşma gibi mesleki 

doyumu azaltacak hususların yaşanabildiği dile getirilmektedir. 

“Kadın bir yönetici olarak cinsiyetiniz nedeniyle özel hayatınızda karşılaştığınız sorunlar nelerdir?” sorusuna verilen cevaplar 

incelendiğinde; kadınların rol çatışması yaşadığı ve bu yüzden ailesine (eş, çocuk, anne-baba) ve kendisine yeteri kadar zaman 

ayıramadıklarını ifade etmişlerdir. Kadın öğretmenlerin özel hayatlarına daha fazla zaman ayırmak istemeleri, yönetici olma 

isteğinin önüne geçmiştir. Özel hayatın önemli boyutlarından birisi olan çocuklara karşı sorumluluklarda da olumsuz durumların 

yaşandığını araştırmamıza katılan kadın öğretmenler belirtmişlerdir. Çocuklarının önemli günlerinde onların yanında olamamak, 

kadınları kendini yetersiz hissetme gibi bir takım psikolojik sorunlara sürüklediği görülmektedir. Çelikten (2004) araştırmasında; 

kadınların güvensizlik, çevre desteğinden mahrum olma ve rol çatışması gibi nedenlerden ötürü idarecilik istemediklerini ortaya 

koymaktadır. Kadın okul müdürlerinin kendilerine olan güvensizlik, çevreden destek görememe ve iş-aile arasında seçim 

yapamama gibi ikilemlerden dolayı idareciliği pek de isteyerek yapmadıkları saptanmıştır. Kirişçi (2018), kadın yöneticilerin 

yönetici olma sürecinde ve yöneticilik kariyerinde cam tavan engelleriyle karşılaştıklarına ulaşılmıştır. Kadınların cam tavan 

engellerini en çok bireysel olarak yaşadıkları yani toplumsal olarak kendisine atfedilen görevleri yerine getirememekten 

korktukları için kendilerini engelledikleri ortaya çıkmıştır. Kadın ve erkek çalışanlar arasında fırsat eşitliği olduğu fakat kadınlar 

yönetici olmayı kendileri istemedikleri sonucuna varılmıştır. Bunlar incelendiğinde rol çatışması ya da ilgili alan yazında cam 

tavanın belirleyicisi olarak kullanıldığı haliyle çoklu rol üstlenmeyle ilgili bulguların yoğun olduğu görülmektedir. Okul 

yöneticilerinin bir yandan aile ile ilgili rollerini yerine getirmede güçlük yaşadıkları, bir yandan da iş yükünün altında ezildikleri 

ortaya çıkarılmıştır. 

“Kadın bir yönetici olarak cinsiyetiniz nedeniyle sosyal hayatınızda karşılaştığınız sorunlar nelerdir?” Sorusuna verilen cevaplar 

incelendiğinde kişilerin arkadaşlarına ve bireysel isteklerine yeterli zamanı ve enerjiyi ayıramadıkları görülmektedir. Kadın 

yöneticiler, sosyal hayatlarının mesleklerinden ötürü olumsuz etkilendiğini belirtmişlerdir. Çalışma hayatının yorucu ve zaman 

alıcı, iş yükünün ağır olması gibi sebeplerden ötürü kadınlar sosyal aktivitelere yeterli zamanı ayıramadıklarını düşündükler ini 

belirtmişlerdir. Kendi ruhsal gelişimine ve mesleki gelişimine katkı sağlayacak olan; sinemaya gitme, tiyatroya gitme, 

sempozyuma katılma ve kitap okuma gibi aktivitelere katılamamaktan dolayı kendilerini kötü hissettikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Kördeve (2017)’nin çalışmasında yapılan faktör analizinde duygu, aile ve rol sendromu olmak üzere üç boyut tespit edilmiştir. 

Özel Bilim ve Bülez (2018), çalışmalarında, kadının iş hayatına katılımında önemli etkileri olduğunu ifade etmektedirler. Ancak 

yapılan kıyaslamalarla gerçekteki durumun teori ile uyuşmadığı belirtilmektedir. Bunun çözümüne yönelik olarak kadının çalışma 

hayatında cesaretlendirilmesi gerektiği ifade edilmektedir. 
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SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ BÜNYESİNDEKİ EĞİTİM PROGRAMLARİNİN YAŞAM BOYU 
ÖĞRENME YETERLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Gülenaz Selçuk1 

Yunus Emre Keleş2 

Gamze Gedik3 

 

ÖZET 

Bu araştırmada Türkiye’de bulunan üniversiteler kapsamında sürekli eğitim merkezleri bünyesindeki eğitimlerin yaşam boyu 

öğrenme yeterlikleri çerçevesinde incelenmesi amaçlanmaktadır. Nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilen araştırmanın verileri 

doküman incelemesi ile elde edilmiştir. Araştırmanın örneklemi amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme ile 

belirlenmiştir. Araştırma verileri ise içerik analizi ile çözümlenmiştir. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’dan elde edilen bilgilere 

göre Türkiye’de devlet ve vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 207 tane üniversite oldupu tespit edilmiştir. Ulaşılan 

üniversitelerdeki sürekli eğitim merkezlerini incelemek üzere araştırmacılar tarafından çalışmanın amacına yönelik bir “form” 

geliştirilmiştir. Bu bağlamda belirlenen 207 üniversitenin 12 tanesinde sürekli eğitim merkezi olmadığı tespit edilmiş olup veriler 

195 üniversite üzerinden elde edilmiştir. Sürekli eğitim merkezleri kapsamında verilen eğitim programları ve içerikleri Avrupa 

Birliği tarafından belirlenen yaşam boyu öğrenme yeterlikleri olan; anadilde iletişim yeterliği, yabancı dilde iletişim yeterliği, 

matematiksel, bilimsel ve teknolojik yeterlikler, dijital yeterlikler, inisiyatif alma ve girişimcilik yeterliği, sosyal ve vatandaşlık 

yeterliği ve kültürel farkındalık ve ifade etme yeterliği çerçevesine göre incelenmiştir. Bulgular önce frekans (f) ve yüzdeleri ile 

(%) tablolaştırılmış sonrasında grafikler üzerinde gösterilmiştir. Araştırmanın bulguları doğrultusunda en fazla eğitimin Başkent 

Üniversitesi (117) tarafından verildiği; verilen eğitimlerin ise yaşam boyu öğrenme yeterliklerinden sosyal ve vatandaşlık 

yeterlikleri (776) doğrultusunda verildiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Sürekli eğitim merkezleri, yaşam boyu öğrenme, öğrenme.   

Jel Kodları  : I23 

 

1. Giriş  

Toplumların farklı alanlarda yaşanan değişimler karşısında, içerisinde var olduğu dünya ile bütünleşerek farklılaşan kültürel  

yapılara entegrasyonu ve kurumsal olarak gelişebilmeleri için yaşam boyu öğrenme oldukça önem arz etmektedir (Selçuk , 2016). 

Yaşam boyu öğrenme, bireylerin ilgi ve becerileri doğrultusunda öğrenme ile ilgili her alanda yeterliklerini ömür boyu sürdürme 

etkinliklerinin tamamı olarak tanımlanmaktadır (Avrupa Komisyonu, 2007). Bu bağlamda yaşam boyu öğrenme kavramına 

gelişmiş, gelişmekte olan ve diğer tüm ülkeler, Avrupa Birliği (AB)’nin sürekli eğitim ile öğenme üzerine gerçekleştirmiş olduğu 

çalışmalara önem göstermişlerdir (Gedik, 2019). Ayrıca bu ülkelerin iş gücü ve sürdürülebilir kalkınmalarının niteliği için bir 

takım yeterlik ve becerilere sahip olması gerekli görülmektedir (Keleş, 2019). AB, bu düşünceden hareketle yaşam boyu öğrenme 

için sekiz ana yeterlik belirlemiştir. Bu yeterliklerden ilki olan anadilde iletişim yeterliği; duygu ve düşüncelerimizi sözlü veya 

yazılı olarak içerisinde bulunduğumuz ortamlarda uygun bir biçimde ifade etmekdir (MEB, 2018). Yabancı dilde iletişim 
yeterliği; duygu ve düşüncelerimizi kültürlerarası hoşgörüye bağlı kalarak sözlü veya yazılı olarak aktarmaktır (Keleş, 2019). 

Matematiksel, bilimsel ve teknolojik yeterlikler; dört işlem becerisi sayesinde günlük hayatta karşılaştığımız problemlere 

çözüm getirebilme; soru, hipotezler ve gerekli bilimsel bilgilerle  dünyayı algılama çabası; istekler doğrultusunda yöntem bilimini 

kullanabilme yetisidir (Türk Ulusal Ajansı, 2012). Dijital yeterlik; bilgi toplumuna ait teknolojilerin ilgili faaliyetlerde güvenle 

ve etkin olarak kullanılmasıdır (Avrupa Komisyonu, 2007). Öğrenmeyi öğrenme yeterliği; bireyin öğrenmeyi istekli bir 

biçimde sürdürmesi, öğrenme arzusu ve kişisel öğrenmeleridir (Yorulmaz, 2019). Sosyal ve vatandaşlık yeterliği; kişilerin 

farklı toplum yapılarında nitelikli birey olamaları ve siyasi yaşamda demokratik davranışlarıyla etkin olarak var olma yeteneği 

olarak ifade edilmektedir (Avrupa Birliği Komisyonu, 2006). İnisiyatif alma ve girişimcilik yeterliği; bireylerin amaçlarına 

ulaşmaları için faaliyette bulunması ve gerekli durumlarda risk alabilmesi olarak tanımlanır (Avrupa Komisyonu, 2007). Son 

yeterlik olan kültürel farkındalık ve ifade etme yeterliği ise edebiyat, sahne sanatları, müzik ve görsel sanatları barındıran 

iletişim ağlarıyla ifade etme ve bu alanları sevme olarak nitelendirilir (Abbak, 2018). Tanımlanan bu yeterlikler bireylerde, yaşam 

boyu öğrenme sürecinde aktif kılınarak onların öğrenme yaşantılarını zenginleştirebilecek donanımlara sahip en önemli eğitim 

kurumları ise üniversitelerdir.  
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Öğrenenlerin gelişiminde önemli rolü olan üniversiteler kapsamında yer edinen öğrenme faaliyetlerinin sürekli ve daha etkili 

programlarla gerçekleştirilmesi amacıyla  1990 yıllarında “Sürekli Eğitim Merkezleri” kurularak öğrenmenin yaşam boyu devam 

etmesine büyük imkan sağlanmıştır. Böylece bilgi  teknolojilerinin hızlı değişim ve dönüşümünün sonucu olarak üniversitelerde 

“sürekli eğitim, hayat boyu öğrenme ve yaşam boyu eğitim” gibi kavramlar hızla yer edinmeye başlamıştır (Selçuk, Çakmak ve 

Özdemir, 2016). Bireylerin zorunlu eğitim dönemleri sonrasında hem mesleki hem de genel, tam ve yarı zamanlı olarak 

programlanmış bütün öğrenme olanakları olarak bilinen sürekli eğitim merkezleri (Duman, 2000) aynı amaç barındırmasına 

rağmen sürekli eğitim uygulama ve araştırma merkezi, yaşam boyu eğitim merkezi, enformatik sürekli eğitim merkezi, sürekli 

eğitim ve gelişim, sürekli eğitim ve kariyer merkezi gibi isimler alarak üniversitelerin rektörlüğüne bağlı olarak 

programlanmaktadır (Bulut, 2009).   

Thomas (1995), sürekli eğitim merkezlerinde programlanan kursların temel amacının toplumların yaşam kalitesini yükseltmek 

olduğunu vurgulamıştır. Buradan hareketle sürekli eğitim merkezlerindeki eğitimler yaşam boyu öğrenme faaliyetlerinin önemli 

bir parçası olarak nitelendirilebilir (Zengel, 2016). Sürekli eğitim merkezleri araştırma yapmak, bilgi ve beceri üretip yeni 

öğrenmelere ortam sağlamak ve toplumların yaşam kalitesini artırmak gibi önemli görevleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu 

bağlamda bu çalışmanın amacı; yaşam boyu öğrenme anlayışının en önemli yansımalarından birisi olan sürekli eğitim 

merkezlerinin Türkiye üniversitelerindeki mevcut durumunu analiz etmek ve sürekli eğitim merkezlerinde verilen eğitimleri 

yaşam boyu öğrenme yeterlikler penceresinden değerlendirmektir. 

 Bu amaç doğrultusunda çalışmanın araştırma soruları aşağıdaki gibidir: 

1. Sürekli eğitim merkezlerindeki eğitimler üniversitelere göre nasıl dağılım göstermektedir? 

2. Sürekli eğitim merkezlerinde verilen eğitimler yaşam boyu öğrenme yeterliklerine göre nasıl dağılım göstermektedir? 

 

2. Yöntem 

Bu başlık altında araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama aracı, veri toplama süreci ve verilerin analizi ile i lgili 

bilgiler yer almaktadır.  

2.1. Araştırmanın Modeli 

Nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilen araştırmanın verileri doküman incelemesi ile elde edilmiştir. Araştırmanın örneklemi 

amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme ile belirlenmiştir.  

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni, Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) anasayfasında yer edinen ve Türkiye’de eğitim vermekte olan 129 

devlet ile 78 vakıf üniversitesi olmak üzere toplamda 207 yükseköğretim kurumu bünyesinde yer alan sürekli eğitim merkezleri 

oluşturmaktadır.  

2.3. Veri Toplama Aracı 

Ulaşılan eğitimleri incelemek üzere araştırmacılar tarafından çalışmanın amacına yönelik “Sürekli Eğitim Merkezleri İnceleme Formu” 

geliştirilmiştir. Bu bağlamda 129 devlet üniversitesi ve 78 vakıf üniversitesi olmak üzere toplamda 207 yükseköğretim kurumu 

bünyesinde yer alan sürekli eğitim merkezleri AB’nin yaşam boyu öğrenme için belirlemiş olduğu 8 ana yeterliğe göre kategorize 

edilmiştir.  

2.4. Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler nitel araştırma veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılarak 

toplanmıştır. Doküman incelemesinde öncelikli olarak Yüksek Öğretim Kurumu ana sayfasında “Üniversiteler” başlığında 

listelenen üniversitelerin sürekli eğitim merkezine ilişkin bilgileri “Sürekli Eğitim Merkezleri İnceleme Formu” nda uygun bir biçimde 

çalışılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, nitel araştırmalarda kullanılan içerik analizi ile değerlendirilmiştir. İçerik analizi 

çalışmalarında veriler kodlanarak kategorileştirilir, temalar bulunur, verilerin kodlara ve temalara göre düzenlenmesi ve 

tanımlanması yapılarak bulgular yorumlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Araştırmacılar tarafından hazırlanan “Sürekli 

Eğitim Merkezleri İnceleme Formu” göz önüne alınarak düzenlenen kategorilere ilişkin veriler frekans ve yüzdeleriyle tablolaştırılarak 

yorumlanmış ve grafiklerle gösterilmiştir. 

 

3. Bulgular 

Bu bölümde Türkiye’deki üniversitelerde bulunan sürekli eğitim merkezlerinde verilen eğitimlerin yaşam boyu öğrenme 

yeterliklerine göre ne durumda olduğuna dair bulgular yer almaktadır. 

3.1. Birinci alt probleme ilişkin bulgular  

Araştırmanın birinci alt problemi “Sürekli eğitim merkezlerindeki eğitimler üniversitelere göre nasıl dağılım göstermektedir?” şeklinde 

belirlenmiştir. İncelenen sürekli eğitim merkezlerindeki eğitimlerin üniversitelere göre dağılımı tablo 1’de sunulmaktadır. 
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Tablo 1: Üniversitelere göre sürekli eğitim merkezlerindeki eğitimlerin dağılımı 

Üniversite Adı f % Üniversite Adı f % Üniversite Adı f % 

Beykent Üniv. 

Web 

Sitesine 

Ulaşıla

madı 

- Trabzon Üniv. 19 0,61 
Sakarya Uygulamali 

Bilimler Üniv. 
5 0,16 

Bitlis Eren Üniv. 

Web 

Sitesine 

Ulaşıla

madı 

- Trakya Üniv. 19 0,61 Abdullah Gül Üniv. 5 0,16 

Çağ Üniv. 

Web 

Sitesine 

Ulaşıla

madı 

- Üsküdar Üniv. 19 0,61 
Ankara Haci 

Bayram Veli Üniv. 
5 0,16 

Eskişehir Teknik 

Üniv. 

Web 

Sitesine 

Ulaşıla

madı 

- 
Alanya Alaaddin 

Keykubat Üniv. 
19 0,61 Giresun Üniv. 5 0,16 

Fenerbahçe Üniv. 

Web 

Sitesine 

Ulaşıla

madı 

- Hacettepe Üniv. 19 0,61 
İstanbul Ayvansaray 

Üniv. 
5 0,16 

Hakkari Üniv. 

Web 

Sitesine 

Ulaşıla

madı 

- Pamukkale Üniv. 18 0,58 
İstanbul Esenyurt 

Üniv. 
4 0,16 

Anka Teknoloji 

Üniv. 

Web 

Sitesine 

Ulaşıla

madı 

- Sinop Üniv. 18 0,58 
Kirikkale 

Üniversitesi 
4 0,13 

Avrupa Meslek 

Yüksekokulu 

Web 

Sitesine 

Ulaşıla

madı 

- 

 

Atatürk üniv. 

 

18 0,58 Maltepe Üniv. 4 0,13 

İstanbul Atlas Üniv. 

Web 

Sitesine 

Ulaşıla

madı 

- Haliç Üniv. 17 0,55 Türk-Alman Üniv. 4 0,13 

Başkent Üniv. 117 3,77 Iğdir Üniv. 16 0,51 Balikesir Üniv. 3 0,13 

Bahçeşehir Üniv. 107 3,44 Işik Üniv. 16 0,51 
Lokman Hekim 

Üniv. 
3 0,10 

Gazi Üniversitesi 82 2,64 
İstanbul Ticaret 

Üniversitesi 
15 0,48 

Muğla Sitki 

Koçman 

Üniversitesi 

3 0,10 

İstanbul Sabahattin 

Zaim Üniv. 
77 2,48 İstinye Üniv. 15 0,48 

Türk Hava Kurumu 

Üniv. 
3 0,10 

Çankaya Üniv. 71 2,29 Kadir Has Üniv. 15 0,48 Aksaray Üniv. 3 0,10 

Boğaziçi Üniv. 65 2,09 
Kapadokya 

Üniv. 
15 0,48 Avrasya Üniv. 3 0,10 

Yaşar Üniv. 64 2,06 Özyeğin Üniv. 15 0,48 
Bezm-İ Âlem Vakif 

Üniv. 
3 0,10 

Eskişehir 

Osmangazi Üniv. 
64 2,06 

Orta Doğu 

Teknik Üniv. 
14 0,45 

Faruk Saraç 

Tasarim Meslek 

Yüksekokulu 

3 0,10 

Yeditepe Üniv. 63 2,03 Hitit Üniv. 14 0,45 
İstanbul Okan 

Üniv. 
2 0,10 
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Ostim Teknik Üniv. 62 2,00 Çukurova Üniv. 13 0,42 
Kahramanmaraş 

Sütçü İmam Üniv. 
2 0,06 

Tekirdağ Namik 

Kemal Üniv. 
59 1,90 

Gebze Teknik 

Üniv. 
13 0,42 

Niğde Ömer 

Halisdemir Üniv. 
2 0,06 

Bartin Üniv. 59 1,90 
İstanbul 29 

Mayis Üniv. 
11 0,35 Ardahan Üniv. 2 0,06 

Tobb Ekonomi Ve 

Teknoloji Üniv. 
58 1,87 Kocaeli Üniv. 11 0,35 

Bandirma Onyedi 

Eylül Üniv. 
2 0,06 

İstanbul Kent Üniv. 47 1,51 
Necmettin 

Erbakan Üniv. 
11 0,35 

Bilecik Şeyh Edebali 

Üniv. 
2 0,06 

Erciyes Üniv. 45 1,45 

Acibadem 

Mehmet Ali 

Aydinlar Üniv. 

11 0,35 Bingöl Üniv. 2 0,06 

Ankara Sosyal 

Bilimler Üniv. 
44 1,42 Biruni Üniv. 11 0,35 Dicle Üniv. 2 0,06 

Dokuz Eylül Üniv. 44 1,42 

Karamanoğlu 

Mehmetbey 

Üniv. 

10 0,32 Firat Üniv. 2 0,06 

Sabanci Üniv. 42 1,35 
Kirşehir Ahi 

Evran Üniv. 
10 0,32 

Hatay Mustafa 

Kemal Üniv. 
1 0,06 

Ege Üniv. 42 1,35 
Manisa Celâl 

Bayar Üniv. 
10 0,32 Batman Üniv. 1 0,03 

Harran Üniv. 38 1,22 Munzur Üniv. 10 0,32 Bayburt Üniv. 1 0,03 

Sakarya Üniv. 37 1,19 
Muş Alparslan 

Üniv. 
10 0,32 Düzce Üniv. 0 0,03 

Gümüşhane Üniv. 36 1,16 
Nuh Naci 

Yazgan Üniv. 
10 0,32 

İstanbul Şişli 

Meslek 

Yüksekokulu 

0 0,00 

İskenderun Teknik 

Üniv. 
35 1,13 

Yildiz Teknik 

Üniv. 
10 0,32 

İzmir Bakirçay 

Üniv. 
0 0,00 

Aydin Adnan 

Menderes Üniv. 
34 1,09 

Afyon Kocatepe 

Üniv. 
10 0,32 

İzmir Kavram 

Meslek 

Yüksekokulu 

0 0,00 

Bursa Uludağ Üniv. 33 1,06 
İstanbul Rumeli 

Üniv. 
10 0,32 

İzmir Tinaztepe 

Üniv. 
0 0,00 

Galatasaray Üniv. 33 1,06 
Kto Karatay 

Üniv. 
9 0,29 

Kahramanmaraş 

İstiklal Üniv. 
0 0,00 

İstanbul Kültür 

Üniv. 
33 1,06 

Recep Tayyip 

Erdoğan Üniv. 
9 0,29 

Karadeniz Teknik 

Üniv. 
0 0,00 

İstanbul Teknik 

Üniv. 
32 1,03 Siirt Üniv. 9 0,29 Kilis 7 Aralik Üniv. 0 0,00 

İzmir Yüksek 

Teknoloji Enstitüsü 
32 1,03 

Erzurum Teknik 

Üniv. 
9 0,29 Koç Üniv. 0 0,00 

Mardin Artuklu 

Üniv. 
32 1,03 İnönü Üniv. 9 0,29 

Konya Gida Ve 

Tarim Üniv. 
0 0,00 

Ankara Üniv. 32 1,03 
İstanbul Aydin 

Üniv. 
9 0,29 

Konya Teknik 

Üniv. 
0 0,00 

Atilim Üniv. 30 0,97 
İstanbul Yeni 

Yüzyil Üniv. 
8 0,26 

Kütahya Sağlik 

Bilimleri Üniv. 
0 0,00 

İstanbul Medipol 

Üniv. 
30 0,97 

Nevşehir Haci 

Bektaş Veli 

Üniv. 

8 0,26 
Malatya Turgut 

Özal Üniv. 
0 0,00 

Tokat 

Gaziosmanpaşa 

Üniv. 

28 0,90 Ordu Üniv. 8 0,26 Mersin Üniv. 0 0,00 

Toros Üniv. 28 0,90 Selçuk Üniv. 8 0,26 Sanko Üniv. 0 0,00 

Altinbaş Üniv. 28 0,90 İstanbul Gelişim 8 0,26 Semerkand Bilim 0 0,00 
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Üniv. Ve Medeniyet Üniv. 

Mimar Sinan Güzel 

Sanatlar Üniv. 
27 0,87 Kirklareli Üniv. 7 0,23 

Sivas Bilim Ve 

Teknoloji Üniv. 
0 0,00 

Nişantaşi Üniv. 27 0,87 Piri Reis Üniv. 7 0,23 Şirnak Üniv. 0 0,00 

Adana Alparslan 

Türkeş Bilim Ve 

Teknoloji Üniv. 

27 0,87 Samsun Üniv. 7 0,23 Tarsus Üniv. 0 0,00 

İstanbul 

Üniversitesi-

Cerrahpaşa 

26 0,84 Uşak Üniv. 7 0,23 

Türkiye Uluslararasi 

İslam, Bilim Ve 

Teknoloji Üniv. 

0 0,00 

Akdeniz Üniv. 25 0,80 
Yozgat Bozok 

Üniv. 
7 0,23 

Türk-Japon Bilim 

Ve Teknoloji Üniv. 
0 0,00 

Antalya Bilim Üniv. 25 0,80 

Ataşehir 

Adigüzel Meslek 

Yüksekokulu 

7 0,23 
Yüksek İhtisas 

Üniv. 
0 0,00 

Hasan Kalyoncu 

Üniv. 
25 0,80 

Erzincan Binali 

Yildirim Üniv.İ 
7 0,23 

Afyonkarahisar 

Sağlik Bilimleri 

Üniv. 

0 0,00 

Van Yüzüncü Yil 

Üniv. 
24 0,77 

İstanbul 

Medeniyet Üniv. 
7 0,23 

Ağri İbrahim Çeçen 

Üniv. 
0 0,00 

İstanbul Şehir Üniv. 23 0,74 
İzmir Katip 

Çelebi Üniv. 
6 0,19% 

Alanya Hamdullah 

Emin Paşa Üniv. 
0 0,00 

Sağlik Bilimleri 

Üniv. 
23 0,74 Karabük Üniv. 6 0,19 Amasya Üniv. 0 0,00 

Fatih Sultan 

Mehmet Vakif Üniv. 
23 0,74 Kayseri Üniv. 6 0,19 Anadolu Üniv. 0 0,00 

İstanbul Üniv. 22 0,71 
Ondokuz Mayis 

Üniv. 
6 0,19 

Ankara Medipol 

Üniv. 
0 0,00 

Süleyman Demirel 

Üniv. 
22 0,71 Ufuk Üniv. 6 0,19 

Ankara Müzik Ve 

Güzel Sanatlar 

Üniv. 

0 0,00 

Doğuş Üniv. 22 0,71 

Zonguldak 

Bülent Ecevit 

Üniv. 

6 0,19 
Ankara Yildirim 

Beyazit Üniv. 
0 0,00 

Ted Üniv. 21 0,68 
Bolu Abant İzzet 

Baysal Üniv. 
6 0,19 Antalya Akev Üniv. 0 0,00 

Beykoz Üniv. 21 0,68 Gaziantep Üniv. 6 0,19 Artvin Çoruh Üniv. 0 0,00 

Sivas Cumhuriyet 

Üniv. 
20 0,64 

İbn Haldun 

Üniv. 
6 0,19 

Burdur Mehmet 

Akif Ersoy Üniv. 
0 0,00% 

Yalova Üniv. 20 0,64 
İstanbul Bilgi 

Üniv. 
6 0,19 

Çankiri Karatekin 

Üniv. 
0 0,00 

Adiyaman Üniv. 20 0,64 
İstanbul Gedik 

Üniv. 
6 0,19 

Demiroğlu Bilim 

Üniv. 
0 0,00 

Bursa Teknik Üniv. 20 0,64 
İzmir Ekonomi 

Üniv. 
5 0,16 

Gaziantep İslam 

Bilim Ve Teknoloji 

Üniv. 

0 0,00 

Çanakkale Onsekiz 

Mart Üniv. 
20 0,64 

Kastamonu 

Üniv. 
5 0,16 

Isparta Uygulamali 

Bilimler Üniv. 
0 0,00 

İzmir Demokrasi 

Üniv. 
19 0,61 

Kütahya 

Dumlupinar 

Üniv. 

5 0,16 
İhsan Doğramaci 

Bilkent Üniv. 
0 0,00 

Kafkas Üniv. 19 0,61 Mef Üniv. 5 0,16 İstanbul Arel Üniv. 0 0,00 

Marmara Üniv. 19 0,61 

Osmaniye 

Korkut Ata 

Üniv. 

5 0,16 
İstanbul Galata 

Üniv. 
5 0,00 
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Tablo 1’e göre sürekli eğitim merkezinde verilen eğitimlerin üniversitelere göre dağılımında ilk sırada 117 (%3,77) eğitim sayısı 

ile Başkent Üniversitesi, ikinci sırada 107 (%3,44) eğitim sayısı ile Bahçeşehir Üniversitesi, üçüncü sırada 82 (%2,64) eğitim sayısı 

ile Gazi Üniversitesi ve dördüncü sırada 77 (%2,48) eğitim sayısı ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi gelmektedir. Tabloda 

da görüldüğü gibi sürekli eğitim merkezi kapsamında en çok eğitim veren üniversitenin Başkent Üniversitesi olduğu 

belirlenmiştir.  

 

3.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular  

Araştırmanın ikinci alt problemi “Sürekli eğitim merkezlerinde verilen eğitimler yaşam boyu öğrenme yeterliklerine göre nasıl dağılım 

göstermektedir?”  şeklinde belirlenmiştir. İncelenen sürekli eğitim merkezlerindeki eğitimlerin yaşam boyu öğrenme yeterliklerine 

göre dağılımı tablo 2’de sunulmaktadır. 

 

Tablo 2: Sürekli eğitim merkezlerindeki eğitimlerin yaşam boyu öğrenme yeterliklerine göre dağılımı 

Yaşam Boyu Öğrenme Yeterliği f % 

Sosyal ve Vatandaşlık Yeterliği 776 24,98 

İnisiyatif Alma ve Girişimcilik Yeterliği 511 16,45 

Matematiksel, Bilimsel ve Teknolojik Yeterliği 419 13,49 

Dijital Yeterlikler 384 12,36 

Yabancı Dilde İletişim Yeterliği 331 10,65 

Kültürel Farkındalık Yeterliği 291 9,37 

Öğrenmeyi Öğrenme Yeterliği 283 9,11 

Anadilde İletişim Yeterliği 112 3,60 

Toplam 3107 100.00 
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Tablo 2 incelendiğinde sürekli eğitim merkezlerinde verilen eğitimlerin 776 (%24,98) eğitim ile en çok sosyal ve vatandaşlık 

yeterliğinde, 511 (%16,45) eğitim ile ikinci sırada inisiyatif alma ve girişimcilik yeterliğinde, üçüncü sırada ise 419 (%13,49) eğitim 

ile matematik, bilimsel ve teknolojik yeterliklerde olduğu görülmektedir. Kültürel farkındalık ve ifade etme yeterliğinde sanatsal 

eğitimler, spor eğitimleri, müzik eğitimleri ve fotoğrafçılık eğitimleri varken yabancı dilde iletişim yeterliğinde temel yabancı dil 

eğitimleri, mesleki yabancı dil eğitimleri, akademik çeviri eğitimleri, yabancı dil sınavlarına hazırlık eğitimleri yer aldığı 

görülmektedir. Başka bir yeterlik olan sosyal ve vatandaşlık yeterlikleri başlığı altında bilirkişilik, danışmanlık , arabuluculuk, 

uzlaştırıcılık ve kurumsal eğitimler olduğu görülmektedir. Girişimcilik ve inisiyatif alma yeterliğinde KOSGEB girişimcilik 

eğitimleri, liderlik eğitimleri, pazarlama eğitimleri ve proje yönetimleri eğitimleri yer almaktadır. Dijital yeterl iklerde ise web 

tasarımı eğitimleri, grafik tasarımı eğitimleri, bilgisayar destekli veri analizi eğitimleri ve kodlama eğitimleri gibi eğitimlerin 

kategorize edildiği görülmektedir.  

 

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Bu başlık altında araştırma sonunda elde edilmiş bulgulara yönelik sonuç ve tartışmalar ayrıca bu sonuçlara ilişkin öneriler yer 

almaktadır.  

 

  

112
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4.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Sonuçlar 

Araştırmanın birinci alt problemindeki bulgulara göre en fazla eğitimin 117 (%3,77) eğitim sayısı ile Başkent Üniversitesi, ikinci 

sırada 107 (%3,44) eğitim sayısı ile Bahçeşehir Üniversitesi, üçüncü sırada 82 (%2,64) eğitim sayısı ile Gazi Üniversitesi ve  

dördüncü sırada 77 (%2,48) eğitim sayısı ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi gelmektedir. Üniversiteye göre eğitimlerin 

dağılımı incelendiğinde ağırlıklı olarak vakıf üniversitelerinin sürekli eğitim merkezleri kapsamında eğitim verdiği sonucuna 

ulaşılmaktadır. Bu sonuç doğrultusunda vakıf üniversitelerinin hem üniversitelere mali açıdan kaynak sağlaması adına hem de 

toplumun yaşam boyu eğitiminde çarpıcı çalışamalar sergilemesinin ağırlık gösterdiği sonucuna varılmaktadır.  

4.1. İkinci Alt Probleme İlişkin Sonuçlar 

 

Araştırmanın ikinci alt problemindeki bulgulara göre sürekli eğitim merkezlerinde verilen eğitimlerin yaşam boyu öğrenme 

yeterliklerinden en fazla 776 (%24,98) eğitim ile sosyal ve vatandaşlık yeterliği başlığına ait olduğu anlaşılmaktadır. Bu 

eğitimlerden 511 (%16,45) eğitim ile ikinci sırada inisiyatif alma ve girişimcilik yeterliğinde, üçüncü sırada ise 419 (%13,49) eğitim 

ile matematik, bilimsel ve teknolojik yeterliklerde olduğu görülmektedir. Sosyal ve vatandaşlık yeterliğindeki eğitimlerin ağırlıklı 

olarak bilirkişilik eğitimleri, danışmanlık eğitimleri, uzlaştırmacı eğitimleri ve arabuluculuk eğitimlerinden oluştuğu belirlenmiştir. 

Girişimcilik ve inisiyatif alma yeterliğinde çoğunlukta KOSGEB girişimcilik eğitimleri, Liderlik eğitimleri, pazarlama eğitimleri 

ve proje yönetimi eğitimlerinin yer aldığı görülmektedir. Dijital yeterliklerde web tasarımı eğitimleri, grafik tasarımı eğitimleri, 

bilgisayar destekli veri analizi eğitimleri ve kodlama eğitimleri olduğu belirlenmiştir. Yabancı dilde iletişim yeterliğinde temel 

yabancı dil eğitimleri, mesleki yabancı dil eğitimleri, akademik çeviri, yabancı dil sınavlarına hazırlık eğitimleri görülmektedir. 

Kültürel farkındalık ve ifade etme yeterliğinde ise sanatsal eğitimler, spor eğitimleri, müzik eğitimleri ve fotoğrafçılık gibi 

eğitimler yer almaktadır. Üniversitelere bağlı sürekli eğitim merkezlerinde toplumun ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü elde 

etmeleri adına verilen toplam 3107 eğitim kategorize edildiğinde ise üniversitelere gelir kaynağı olan ayrıca hem bireysel hem de 

mesleki gelişime olumlu çıktısı olarak zengin içeriğe sahip eğitimler olduğu tespit edilmiştir.  

 

Bu araştırma doğrultusunda aşağıdaki önerilere yer verilmiştir; 

1. Araştırmanın birinci bulgusundan hareketle sürekli eğitim merkezlerinde eğitim veren üniversitelerin çoğunluklu olarak vakıf 

üniversiteleri olmasının nedenlerinin derinlemesine incelemesi gerçekleştirilebilir. 

2. Sürekli eğitim merkezinde verilen eğitimler tamamlandıktan sonra katılımcı görüşlerinin yaşam boyu öğrenme penceresinden 

değerlendirilmesi yapılabilir. 

3. Farklı kurumlarda verilen eğitimlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri kapsamında analizi gerçekleştirilebilir.  

4. Sürekli eğitim merkezlerinde eğitim alan katılımcıların yaşam boyu öğrenme yeterlik algılarında yaşanan değişimlerin analiz 

edilmesi ilgili literatüre veri kaynağı bakımından katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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ÖĞRETMEN SINIF LİDERLİĞİNE YÖNELİK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARININ 
İNCELENMESİ 

Dr. Öğretim üyesi Gülenaz SELÇUK 1 

Hamza OLÇUN2 

 

Özet 

Eğitim öğretim etkinliklerinin gerçekleştiği yer şeklinde ifade edilen sınıfta, öğretmenin sınıf liderlik rolü oldukça önemlidir. Bu 

çalışmanın amacı, öğretmen sınıf liderliğine yönelik ortaöğretim öğrencilerinin algılarını bazı değişkenlere göre incelemektir. 

Araştımanın çalışma grubunu, Manisa ili Yunusemre ilçesinde öğrenim görmekte olan ortaöğretim öğrencileri oluşturmaktadır. 

Tarama modelinde gerçekleştirilecek olan çalışmada veriler, “Öğretmen Sınıf Liderliği Ölçeği (ÖSLÖ)”  kullanılarak gönüllülük 

esasına göre toplanmıştır. Veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Veri toplama aracının birinci bölümünde demografik 

değişkenler, ikinci bölümünde ise 25 maddeden oluşan  Öğretmen Sınıf Liderliği Ölçeği yer almaktadır. Verilerin analizi istatiksel 

paket programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada cinsiyet değişkeni göre, ortaöğretim öğrencilerinin öğretmen sınıf liderliği 

algıları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı, sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu 

farklılık, sınıf düzeyleri arasında 9. sınıf öğrencileri lehinedir. Ayrıca, ortaöğretim öğrencilerinin yaş değişkeni göre öğretmen 

sınıf liderliği algıları arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.  
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1. Giriş  

İnsanoğlu yaşantılarının büyük bölümünü farklı amaçları içeren örgütler içerisinde geçirmektedir. İnsanın içerisinde bulunduğu 

tüm etkinlikler bir örgütün içerisinde geçmekte olduğu söylenebilir. Örgütler; insan, çevre, teknoloji ve insanların bireysel ve 

görevsel ilişkileri düzenleyen yapı ve süreçlerin bileşimidir. Örgütleri incelerken, örgütlerin işletim süreci içerisindeki yönetim 

kavramı ile örgüt çalışanlarını etkileme fonksiyonu bulunan liderlik kavramı da incelenmektedir (Can, 2014). Örgütsel 

politikalarla çalışan kişiler ile örgütün amaç ve istekleriyle uyumlaştırılması, örgüt içerisinde liderlik anlayışını ortaya 

çıkarmaktadır. Örgüt içerisinde lider, kurum ile o kurumda çalışanların arasındaki bu dengenin sağlanmasında ve çalışanların 

heveslendirilmesi noktasında önemli rolleri üstlenmektedir (Önen & Kanayran, 2015). 

Hızla gerçekleşen bilimsel ve teknolojik gelişmeler değişim sürecini hızlandırmakta, örgütleri yenilenme gerçekleştirmeye 

zorlamaktadır. Bu durum toplumsal bir kurum olan eğitim sistemini ve sistem içerisinde önemli görevleri bulunan okul 

örgütlerini de yakından etkilemektedir. Değişen ve gelişen bilginin birikimi, bilgiyi sunmakta olan okul örgütlerinin sıkıntı  

içerisine sokmaktadır.  

Okulların etkililiği, yenileşme ve yenilenmeyle doğru orantılıdır (Çelik, 1991). Okullarda gerçekleştirilecek yenileşme hareketinde 

en önemli sorumluluk öğretmenlerdedir (Beycioğlu & Aslan, 2010). Öğretmen liderliği, okulun gelişimi ve öğrenci 

öğrenmelerinin üst seviyeye çıkarılması ve devamlılığı, okul örgütünün el birliği içerisinde, üstlenilen ortak sorumluluk, değerler, 

paylaşılan vizyon, nitelikli meslekî gelişim ve yenileşme gibi durumlara ilişkin farkındalık sağlanması ve okuldaki paydaşların 

tamamı için öğrenme ve öğretimin niteliğinin artırılması hususunda bilhassa 1990 yıllardan bu yana araştırılma yapılmaya 

başlanmış ve son senelerde artarak araştırmalar devam etmiş, gündem bulmuştur (Beycioğlu & Aslan, 2012; Can, 2009a; 

Camburn, Rowan & Taylor, 2003; Frost & Harris, 2003; Grant, 2006; Harris &Lambert, 2003; Harris & Muijs, 2003, 2005; 

Helterbran, 2010; Katzenmeyer & Moller, 2009; Lambert, 2003; Leithwood & Jantzi, 2000; Murphy, 2005). 

 

1.1. Liderlik Kavramı ve Özellikleri 

Lider; örgütsel amaçları elde edebilmek amacıyla gerekli olay, zaman ve koşulları sağlayarak kişileri teşvik eden, ayrıca onlarla 

geçmiş deneyimlerini paylaşan ve içerisinde bulundukları örgüt paydaşlarının yönetime ilişkin hoşnut düşünceler benimsemesini 

sağlayan kişi olarak kabul edilirken; liderlik, örgütsel hedeflerin başarıyla tamamlanması adına grupsal faaliyetleri etkileme aşaması 

(Werner, 1993: 17,  Akt: Önen & Kaynaran, 2015) olarak kabul edilmektedir. Liderlik ile yöneticilik arasında farklılıklar 

mevcuttur. Bu farklılıklar Can (2007)’a göre aşağıda şekil 1’ deki gibidir. 
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Yönetici Lider 

• Geleneksel süreçle ilgilidir, sonucu görür. 

• Var olan durumu güvenceye almak ve sürdürmek 

amacıyla araştırır; tertip ve güvenliği benimser. 

• Etkililiğini değerlendirip, sorumluluk hisseder. 

• Kabiliyet ve görevleri göz önünde bulundurur. 

• Bazı zamanlarda işlerini gelişigüzel tamamlar. 

• Gücü benimseyip, ödül-cezanın gerekliliğine inanır. 

• Göreve ilişkin konuşur, realiteyle birlikte pratiktir. 

• En üstü amaçlar ve bu hususa ilişkin emir ve direktifler 

vermeyi benimser. 

• Doğru strateji belirleyerek doğru işler gerçekleştirir.  

• Pozisyonu konumuyla otoriteyi benimser.  

• Şahsına ve kurumuna ayrıca başkalarına da saygı bekler. 

• Uzun dönemle ilgilidir, geleceği görür. 

• Güncelleme ve ilerlemeyi araştırır, inisiyatif ve yaratıcı 

olmayı benimser. 

• Kendisini örgüt paydaşları ile beraber değerlendirip, 

duyarlı olmayı benimser. 

• Fikirleri ve alışkanlıkları olayın parçasından ziyade 

bütününe yöneliktir. 

• Mevcut yaptıkları ve ilerde gerçekleştirecekleri 

hususunda hırslıdır. 

• Takımının moralini yüksek tutarak teşvik eder, akıl ve 

motivasyonun gücünü benimser. 

• Hitabetinde etkilidir, kalıcı izler bırakarak iyimser ve 

ümitli olmayı savunur. 

• Seçenekleri artırmayı planlayarak ortak paydalarda 

birlikteliği hedefler. 

• Stratejik düşünmeyi benimser ve doğru işler tamamlar.  

• İlke ve hedefleri benimseyerek sadakat görmeyi ister. 

• Gücünü, uzmanlığı ile rol model olma özelliği ile 

kazanıp, benimsenir ve seçilir. 

Şekil 1. Lider ve Yönetici Arasındaki Farklar. 

Şekil 1 incelendiğinde gerçek liderlerden stratejik faaliyetler, grubun doğal paydaşı olma, iyimserlik, alternatif tüm seçeneklere 

olumlu yaklaşım, devamlılık, uzmanlık, samimiyet, etkili model olma gibi görüşler ve eylemler umulduğu  anlaşılmaktadır. Bu 

düşünce ve eylemlerin, öğretmenler tarafından gerçekleştirilmesi öğretmenlerin liderlik rollerini arttıracaktır (Can, 2007). 

1.2.Öğretmen Liderliği 

Öğretmen liderliği, var olan sınıftaki eğitim öğretim faaliyetlerini öğrencilerin gelişim düzeylerini baz alıp, onların istekli katılımını 

sağlayarak ve paylaşarak öğrenmeye ayrıca devamlı geliştirmeye teşvik edebilme yetisidir. Öğretmen liderler öğrencilerle beraber 

öğretim vizyonunu değerlendirebilen, programın öğretime yönelik gerekliliklerini planların içerisine alarak ve benimseterek 

uygulayan bireylerdir. Bir öğretmenin lider olarak, planlı öğretime yönelik ilişkileri plansız ilişkilerle birleştirerek, öğrencilere 

güven ile yaklaşıp bu duyguyu yaşatarak, sınıfta etkili bir rehber, danışman ve koordinatör rollerini alması beklenir (Can, 2006).  

Etkili bir öğretmen davranışları sergilemek, öğretmen liderliğini destekler ve ortaya çıkmasında yardımcı olabilir. Bir lider olarak 

öğretmen, bireylerin nitelik, eksiksizlik ve yüksek düzeyde performans ümitlerini sağlayacak işler gerçekleştirir. Gerçekleştireceği 

bu işler bireyler üzerinde etkililiğin de çarpıcı göstergesini oluşturmaktadır. Etkili bir lider olarak öğretmen, sınıftaki her 

öğrencinin farkında olarak, öğrencilerin hem gelişim hem de bireysel farklılıklarına doğru düzeyde öğrenme tarzlarını tasarlama 

sorumluluğunun bilincinde olmalıdır. Öğretmen, sınıf içerisinde gerçekleştirdiği öğretim faaliyetlerini öğrencileriyle tasarlayarak, 

paylaşarak ve teşvik ederek; onların eğitim öğretim etkinlikleri içerisine yer almalarını sağlayarak, görüş ve tutumlarını denemeleri 

için imkân sağlayarak, performanslarını arttırabilmelerini düşünce ve davranışlarının gerçekleşmesi için özendirerek, etkili 

öğretmen liderliği davranışlarını göstermiş olmaktadırlar (Çelik,1999). Buradan hareketle bu araştırmada 9, 10, 11, 12. sınıflarda 

öğrenim gören ortaöğretim öğrencilerinin ‘’Öğretmen Liderliği’’ kavramına yönelik algılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu 

amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen sorulara cevaplar aranmıştır. 

1) Ortaöğretim öğrencilerinin öğretmen sınıf liderliğine yönelik algıları cinsiyet değişkenine göre farklılık göstermekte midir? 

2) Ortaöğretim öğrencilerinin öğretmen sınıf liderliğine yönelik algıları sınıf değişkenine göre farklılık göstermekte midir? 

3) Ortaöğretim öğrencilerinin öğretmen sınıf liderliğine yönelik algıları yaş değişkenine göre farklılık göstermekte midir? 
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2.Yöntem 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın modeli, çalışma grubu ve çalışmada kullanılan veri toplama aracı yer almaktadır. 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırmada tarama modellerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Genel tarama modelleri, kalabalık bir evrende, evren 

hakkında bir kanıya ulaşmak amacı ile evrenin tamamı veya ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde 

gerçekleştirilen tarama çalışmalarıdır (Karasar, 2004). Örneklem seçiminde kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

2.2. Araştırma Grubu 

Araştırmanın çalışma gurubu 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Manisa ili Yunusemre ilçesinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığına 

bağlı ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerinden toplam 265 kişi 

oluşturmaktadır. Tablo 1’ de katılımcıların demografik özellikleri yer almaktadır. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Değişken Özellik N % 

 

Cinsiyet 

Kadın 146 55.1 

Erkek 119 44,9 

Toplam 265 100,0 

 

 

Sınıf 

9.Sınıf 84 31.7 

10.Sınıf 82 30,9 

11.Sınıf 61 23,0 

12.Sınıf 38 14,3 

Toplam 265 100,0 

 

 

Yaş 

15 100 37,7 

16 83 31,3 

17 50 18,9 

18 32 12,1 

Toplam 265 100,0 

 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı 2 bölümden oluşmaktadır. Veri toplama aracının birinci bölümünde katılımcılara ilişkin demografik 

değişkenlerin yer aldığı “Kişisel Bilgi Formu”, ikinci bölümünde ise Karabağ (2019) tarafından geliştirilen 25 maddeden oluşan 

“Öğretmen Sınıf Liderliği Ölçeği” yer almaktadır. 

 

3. Bulgular 

Bu bölümde ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin öğretmen liderliğine yönelik algılarına ilişkin elde edilen 

bulgular tablolaştırılarak gösterilmiştir. 

 

3.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

 Çalışmanın birinci alt problemi “Ortaöğretim öğrencilerinin öğretmen sınıf liderliğine yönelik algıları cinsiyet değişkenine göre 

farklılık göstermekte midir?” şeklinde ifade edilmiştir. Bu bağlamda toplanan verilerden elde edilen bulgular tablo 2’de ifade 

edilmiştir. 
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Tablo 2. Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğretmen Sınıf Liderliğine Yönelik Algıları Cinsiyet Değişkenine Göre t testi 

Analiz Sonuçları 

Boyut Cinsiyet N x̄ S.S t p 

Öğretmen Sınıf Liderliği 
Kadın 146 3,70 0,65  

-0,58 

 

0,56 Erkek 119 3,65 0,65 

 

Tablo 2 incelendiğinde, araştırmada toplanan verilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda ortaöğretim öğrencilerinin öğretmen 

sınıf liderliğine yönelik algılarında cinsiyet değişkenine göre istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. 

 

3.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Çalışmanın ikinci alt problemi “Ortaöğretim öğrencilerinin öğretmen sınıf liderliğine yönelik algıları sınıf değişkenine göre 

farklılık göstermekte midir?” şeklinde ifade edilmiştir. Bu bağlamda toplanan verilerden elde edilen bulgular tablo 3’de ifade 

edilmiştir. 

 

Tablo 3. Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğretmen Sınıf Liderliğine Yönelik Algıları Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre 

Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Boyut 
Sınıf 

Düzeyi 
N x ̄ s.s F P Anlamlı Fark 

  

Öğretmen Sınıf 

Liderliği 

  

9.sınıf 84 4,06 0,57   

  

20,33 

  

  

 

0,00 

  

  

9. Sınıf-10. Sınıf 

9.Sınıf-11.Sınıf 

9.Sınıf-12.Sınıf 

10.sınıf 82 3,41 0,57 

11.sınıf 61 3,49 0,62 

12.sınıf 38 3,73 0,63 

Toplam 265 3,68 0,65 

 

Tablo 3 incelendiğinde araştırmada toplanan verilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda ortaöğretim öğrencilerinin öğretmen 

sınıf liderliğine yönelik algılarında sınıf düzeyi değişkenine göre istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu 

farklılık 9. sınıf öğrencileri lehinedir. 

 

3.3. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Çalışmanın üçüncü alt problemi “Ortaöğretim öğrencilerinin öğretmen sınıf liderliğine yönelik algıları yaş değişkenine göre 

farklılık göstermekte midir?” şeklinde ifade edilmiştir. Bu bağlamda toplanan verilerden elde edilen bulgular tablo 4’de ifade 

edilmiştir. 

 

Tablo 4. Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğretmen Sınıf Liderliğine Yönelik Algıları Yaş Değişkenine Göre Yapılan Tek 

Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları 

Boyut Yaş N x̄ s.s F p Anlamlı Fark 

 

Öğretmen Sınıf 

Liderliği 

 

15 Yaş 100 3,97 0,60 

 

 

15,69 

 

 

 

0,00 

 

 

15 Yaş-16 Yaş 

15 Yaş-17 Yaş 

18 Yaş-16 Yaş 

16 Yaş 83 3,41 0,60 

17 Yaş 50 3,47 0,60 

18 Yaş 32 3,80 0,62 

Toplam 265 3,68 0,65 
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Tablo 4 incelendiğinde araştırmada toplanan verilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda ortaöğretim öğrencilerinin öğretmen 

sınıf liderliği algıları ile yaşları arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Bu farklılık 15, 16,  17 yaş arasında 

15 yaş lehine; 18 ve 16 yaş arasında ise 18 yaş lehinedir. 

4.Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Çalışmada, ortaöğretim öğrencilerinin ‘’Öğretmen Sınıf Liderliği’’ kavramına yönelik algılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu 

amaç doğrultusunda ortaöğretim öğrencilerinin cinsiyet, sınıf düzeyi ve yaş değişkenlerine göre öğretmen sınıf liderliği algılarının 

analizleri yapılmıştır. 

 Cinsiyet değişkenine göre ortaöğretim öğrencilerinin öğretmen sınıf liderliğine yönelik algıları arasında anlamlı bir farklıl ık 

olmadığı tespit edilmiştir. Öte yandan sınıf düzeyi değişkenine göre ortaöğretim öğrencilerinin öğretmen sınıf liderliği algıları 

arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.  Bu farklılık 9. sınıf öğrencileri lehinedir. Ayrıca, yaş değişkenine göre  

incelendiğinde, öğrencilerinin öğretmen sınıf liderliği algıları arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Bu farklılık 15, 

16, 17 yaş arasında 15 yaş lehine; 18 ve 16 yaş arasında ise 18 yaş lehinedir. 

Bu bağlamda yapılacak yeni araştırmalarda bu farklılıkların sebeplerini ortaya koyacak nitel çalışmaların yapılması, örneklemin 

değiştirilmesi ya da genişletilerek daha genellenebilir sonuçlara ulaşılması sağlanabilir. Bunun yanında, farklı çalışma gruplarından 

elde edilen sonuçların karşılaştırılması da önerilmektedir.  

Literatür içerisinde liderlik tanımını yapmaktan çok liderlik özelliğini ortaya konulması beklenmektedir. Liderlerin bu özelliklere 

sahip olmak için bazı gereksinimlere ihtiyaç duymaktadırlar. Bunlar; inisiyatif alabilmek, güvenilir ve dürüst olabilmek, yetkin ve 

uzman olabilmek, öğrenme arzusuna sahiplik, vizyonlu, cesaret ve soğukkanlılık gibi önemli özelliklerdir. Liderlik, bir örgütün 

motivasyonunu sağlayarak, güven duygusunu oluşturup örgüt üyelerini destekleyerek planlanmış hedefler doğrultusunda 

toplayabilme ve bu hedefleri beraber tamamlayabilmek için gerekli bilgi, yeterlik ve kabiliyetlerin bir bütünüdür. Üst düzey 

yöneticilerin ise mevzuatta öğretmen liderliğini gün yüzüne çıkartmak ve geliştirmek için yenilikler tasarlayarak, öğretmen sınıf 

liderliğine ilişkin bölgesel seviyeye hitaben ya da okullar düzeyinde eğitim araştırmaları planlamaları, yapılacak bu çalışmalara 

okul müdürlerinin de müdahil olabileceği aşamalar şeklinde planlamalarının katkı sağlayacağı düşünülmektedir (Beycioğlu & 

Aslan, 2012). 

Literatürde öğretmen liderliğini farklı açılarla ele alarak gerçekleştirilen çalışmaların da (Can, 2006a, 2006b, 2007; Lieberman & 

Friedrich, 2007) ortaya koyduğu gibi, yöneticilerin öğretmen sınıf liderliğini ortaya çıkarıcı ve geliştirilmesi açısından uygun okul 

iklimi planlamaları, öğretmenlere liderlik rolleri gerçekleştirebilecekleri alanlar yaratılmalı; öğretmen liderliğinin ortaya çıkarılması 

ve geliştirilmesi amacıyla yeterli süre, eğitim ve kaynakları temin etmeleri, karar alma süreçlerinde öğretmenlerin görüşlerini 

almaları okulun gelişimi ve dolaylı şekilde öğrenci niteliğinin arttırılması açısından önemli kabul edilmektedir. 
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İLKOKUL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARAKTER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Özlem GÖKÇE TEKİN 1 

Doç. Dr. Gülay Bedir2 

 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı ilkokul düzeyindeki bazı derslerin kazanımlar açısından karakter eğitimini ne ölçüde desteklediğini 

belirlemektir. Araştırmanın evrenini ilkokullara ait bütün derslerin öğretim programları oluşturmaktadır. Örneklemi ise ilkokul 

seviyesindeki zorunlu dersler oluşturmaktadır. Araştırmanın modeli betimsel tarama modelidir. Programların incelenmesi için 

dokümantasyon tekniği kullanılmıştır. Dersler kazanımlar, açısından karakter eğitiminin içerik ve kapsamına göre incelenmiştir. 

Öğretim programlarının analizinde 19 karakter değeri kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda ortaya çıkan sonuçlara göre 

derslerden hemen hepsi karakter eğitimini belli ölçüde desteklemektedir. En çok destekleyen ders ise ilkokul İnsan Hakları 

Yurttaşlık ve Demokrasi dersidir. Bu dersi Trafik Güvenliği ve Hayat Bilgisi dersleri izlemektedir. Karakter eğitiminin içerik ve 

kapsamıyla en az uyuşan dersin ise Türkçe dersi olduğu tespit edilmiştir. İlkokul öğretim programları karakter eğitiminin içerik 

ve kapsamına uygun olarak zenginleştirilip genişletilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Karakter, Karakter Eğitimi, Öğretim Programı. 

Jel Kodları  : I21 

 

Giriş 

Toplumların iyi yetişmiş ve aynı zamanda iyi karakter özelliklerine sahip insanlara her zaman ihtiyacı vardır. İyi karakterli bir 

birey hem kendine hem topluma faydalı olacaktır. Bireylerin olumlu ya da olumsuz karakter özelliği edinmesi elbette 

kendiliğinden olmamaktadır. Aile, okul, arkadaş çevresi ve medya karakterin oluşumunda ve gelişiminde büyük etkiye sahiptir. 

Eğitim sözlüklerinde kısaca “kişiliğin ahlakla ilgili yönü” olarak ifade edilen karakter kavramı (Bakioğlu ve Sılay, 2014: 20 ), 

araştırmacılar tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Berkowitz (2002) karakteri, bireyin ahlaki olarak çalışması için kendi 

yeteneğini ve eğilimini etkileyen bir dizi psikolojik özellikleri olarak tanımlamaktadır.  

Ekşi ve Katılmış (2015: 35) karakter eğitimini, temel insani değerleri kazanarak bunları davranış haline getirebilen akademik 

anlamda da başarılı bireyler yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen eğitimsel faaliyetler olarak ifade etmektedir. Başka bir anlatımla, 

karakter eğitimi yoluyla toplumsal hayatın makul ölçülerde devamını sağlayacak iyi karakter özelliklerine sahip bireyler 

yetiştirmek amaçlanmaktadır. 

Her ne kadar karakter eğitimi ile ilgili çok sayıda fikir ayrılığı da olsa karakter eğitiminin hem birey hem toplum açısından önemli 

olduğu genel kabul görmektedir. Toplumda ciddi tehlike haline gelen ahlaki sorunlar karakter eğitiminin önemini ortaya 

koymaktadır (Bakioğlu ve Sılay, 2014: 70). 

Son yıllarda toplumda ve özellikle okullarda gelecek adına kaygı verici olaylar yaşanmaktadır. Toplum problemlerinin en belirgin 

şekilde yansıması ise gençler üzerinde görülmektedir. Rahatsız edici gençlik eğilimleri şöyle sıralanabilir (Lickona, 1996): 

• Gençler arasında şiddetin yaygınlaşması, 

• Artan sahtekârlık (yalan hile ve hırsızlık), 

• Ebeveynlere, öğretmenlere ve diğer yasal otoritelere karşı artan saygısızlık, 

• Akran zorbalığının artması, 

• Bağnazlıkta ve nefret suçunda artış, 

• Dilin bozulması 

• İş ahlakında kötüye gidiş, 

• Kişisel ve toplumsal sorumluluğun azalmasının yanı sıra ben merkezciliğin artması 

• Erken cinsel aktivite, madde bağımlılığı ve intihar gibi bireyin kendi kendine zarar veren davranışlarında artış, 
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• Yanlış olduğunu düşünmeden kendine ya da başkalarına zarar verici davranışlarda bulunma eğilimini de içine alan 

temel ahlak bilgisinin eksikliği. 

Bütün bu olumsuz tablonun ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi adına karakter eğitimi büyük önem taşımaktadır. 

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı eğitim programları çerçevesinde,  ilköğretim ve ortaöğretim düzeylerinde öğrencilerde olumlu 

karakter özelliklerinin geliştirilmesine yönelik okul içi informal ortamı ve okul dışı çevresini kapsayan ve öğrencilerin karakter 

gelişimini destekleyen ulusal bir karakter eğitimi programı bulunmamaktadır (Yıldırım, 2007). Türkiye'de karakter eğitimi 

çalışmaları daha çok programdaki değerlerin, okullarda, öğrencilere benimsetilmesine yönelik çalışmalar şeklinde devam 

etmektedir (Kıroğlu, 2009). 

Mevcut araştırma ilkokul öğretim programlarındaki kazanımların karakter eğitimi ile ne ölçüde ilişkili olduğunun incelenmesi 

noktasında önemli bir çalışmadır. Ayrıca, Türkiye’de bu alandaki çalışmaların çok sınırlı olduğu gerçeği de göz önüne alınarak 

araştırmanın alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı ilkokulda okutulan derslerin öğretim programlarına ait kazanımların karakter eğitimini ne ölçüde 

desteklediğini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

1. Hayat Bilgisi 

2. Sosyal Bilgiler 

3. Türkçe 

4. Fen Bilimleri 

5. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

6. İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 

7. Oyun ve Fiziki Etkinlikler 

8. Trafik Güvenliği dersi programlarına ait kazanımların ne kadarı karakter eğitimini gerçekleştirmeye dönüktür? 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada ilkokul öğretim programları incelenirken ilgili kazanımların belirlenmesinde nitel araştırma tekniklerinden olan 

doküman analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde okuyucuya sunmayı 

amaçlayan betimsel tarama modeli kullanılmıştır.  

 

Çalışma Grubu 

Araştırma için örneklem belirlenmesinde nitel araştırmada örneklem seçimi yöntemlerinden amaçlı örneklem kullanılmıştır. Bu 

yöntem, çalışılan alana ve çalışmanın amacına ilişkin maksimum veriye ulaşmayı sağlayacak örneklemin tercih edilmesi şeklinde  

ifade edilebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu doğrultuda araştırmanın evrenini, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 

kabul edilmiş ilkokullara ait bütün derslerin öğretim programları oluşturmaktadır. Örneklemi ise TTKB tarafından onanmış 

ilkokul seviyesindeki Hayat Bilgisi, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen Bilimleri, İnsan Hakları, Yurttaşlık 

ve Demokrasi, Oyun ve Fiziki Etkinlikler ve Trafik Güvenliği derslerinin öğretim programları oluşturmaktadır. Araştırmanın 

çalışma grubu olarak zorunlu derslerden karakter eğitiminin yer aldığı dersler seçilmiştir. Müzik, Matematik, Görsel Sanatlar, 

Teknoloji ve Tasarım,  Bilişim Teknolojileri ve Yazılım derslerinde karakter değerlerine doğrudan yer verilmediğinden ve dolaylı 

ilişkilerin istenilen düzeyde olmamasından dolayı bu dersler araştırma kapsamının dışında tutulmuştur. 

 

Verilerin Toplanması 

Verilerin elde edilmesi sürecinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB)  tarafından kabul edilen ilköğretim programlarına 

ulaşılarak bu programlardaki kazanımlar derslere ve sınıf seviyelerine göre gruplandırılmıştır. Araştırmada 2015-2016 eğitim 

öğretim yılında okutulan zorunlu derslere ait güncel öğretim programları esas alınmıştır. 

 

Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamında öğretim programlarının karakter eğitimiyle ilişkisinin incelenmesi için öncelikle karakterin ne anlama 

geldiği ve hangi özelliklerin karakter eğitiminin odağı olabileceği (Almerico, 2014) tespit edilmiştir. Karakter özelliklerini 

araştırma literatürünün yanı sıra başarılı karakter gelişim programları inceledikten sonra (Almerico, 2014) öğretim programlarının 
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analizinde Bulach ve Butler’in (2002) belirlediği 16 temel karakter değerinin ele alınmasına karar verilmiştir. Bu karakter değerleri; 

kendine, başkalarına ve eşyaya saygı, dürüstlük, öz-denetim/disiplin, sorumluluk/güvenilirlik/hesap verebilirlik, 

bütünlük/adalet, sabır/ilgi, işbirliği, merhamet/empati, iyimserlik, affetme, vatanseverlik/vatandaşlık, hoşgörü, 

kibarlık/nezaket, cömertlik/yardımseverlik,  alçakgönüllülük ve sportmenliktir. Yapılan alan yazın incelemesi sonunda Bulach 

ve Butler’in (2002) karakter değerlerine sevgi, duyarlılık ve liderlik özellikleri de eklenerek toplam 19 karakter değeri araştırmaya 

dâhil edilmiştir. Her ders için programda yer alan kazanımlar incelenerek karakter eğitimiyle ne ölçüde ilişkili olduğu 

belirlenmiştir. 

 

BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde araştırma sorularının değerlendirilmesi sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiş ve araştırma 

bulguları araştırmanın alt problemleri doğrultusunda tablo haline getirilerek incelenmiştir. 

 

1. Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programındaki Temalar ve Karakter Eğitimi 

Bu başlık altında Hayat Bilgisi dersi öğretim programına ait kazanım, kavram ve becerilerin karakter eğitimiyle ilişkisine yer 

verilmiştir. 

Hayat Bilgisi programı 1, 2 ve 3. sınıflarda ortak olan “Okul Heyecanım”, “Benim Eşsiz Yuvam” ve “Dün, Bugün, Yarın” 

temalarından oluşmaktadır. Programda çocukların temel yaşam becerilerinin yanında olumlu kişisel özellikler geliştirmeleri 

amaçlanmıştır. 

 

Hayat bilgisi dersi programındaki temalara göre kazanımlar ve bu kazanımların karakter eğitimi ile ilişkisi Tablo 5.1.1’de 

özetlenmiştir. 

 

1.1. Hayat Bilgisi Programındaki Temalar ve Karakter Eğitimi 

Tema Sınıf 

Düzeyi 

Kazanım 

Sayısı 

Karakter 

Eğitimi ile İlgili 

Kazanım Sayısı 

Okul Heyecanım 1.sınıf 41 31 

2.sınıf 34 27 

3.sınıf 34 27 

Benim Eşsiz Yuvam 1.sınıf 29 17 

2.sınıf 37 25 

3.sınıf 45 26 

Dün, Bugün, Yarın 1.sınıf 16 6 

2.sınıf 24 8 

3.sınıf 32 11 

TOPLAM 292 178 

 

Tablo 1.1. incelendiğinde en çok kazanımın 3. sınıf düzeyinde (f=111), en az kazanımın ise 1. sınıf düzeyinde (f=86) olduğu 

görülmektedir. 2. sınıf düzeyinde ise 95 kazanım bulunmaktadır. Kazanım sayıları temalara göre incelendiğinde “benim eşsiz 

yuvam” teması (f=111) ilk sırada yer almaktadır. “Okul heyecanım” temasında 109 kazanım, “dün, bugün, yarın” temasında ise 

72 kazanım bulunmaktadır. Hayat Bilgisi programında toplam 292 kazanım mevcuttur ve bu kazanımların 178’i (%61) karakter 

eğitimi ile ilgilidir.  

Hayat bilgisi programı incelendiğinde karakter eğitimi ile ilgili kazanımların en çok yer aldığı karakter değerinin 

vatanseverlik/vatandaşlık özelliği olduğu görülmektedir. 1.sınıf düzeyinde “Türk Bayrağı’nı ve İstiklâl Marşı’nı tanır ve bunlara saygı 

gösterir”, 2.sınıf düzeyinde “Millî bayramları kutlamak amacıyla hazırlık yapar ve kutlama için fikirler üretir”, 3.sınıf düzeyinde ise “Bayram 

kutlamalarına katılarak, millî bayram günlerimizle geçmişte yaşanan tarihî olaylar arasında bağ kurar” gibi kazanımlar 

vatanseverlik/vatandaşlık özelliğine örnek gösterilebilir. Vatanseverlik karakter değerinin yanı sıra sevgi, hoşgörü, affetme, saygı, 
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dürüstlük, liderlik, bütünlük/adalet, öz-denetim/disiplin, sorumluluk/güvenilirlik/hesap verebilirlik, kibarlık/nezaket, 

alçakgönüllülük, merhamet/empati, yardımseverlik, iş birliği, duyarlılık, sabır/ilgi, iyimserlik ve sportmenlik değerleri 

kazanımlarla ilişkili diğer karakter özellikleridir. Karakter özelliklerinden örnekler; 

saygı; “Ailesinde ve yakın çevresinde (akrabaları, komşuları, vb.) birbirlerinin haklarına ne ölçüde saygı gösterildiğini gözlemler”  

öz-denetim/disiplin; “Okula geliş ve gidişlerinde başkalarının kabul edilemez önerileriyle karşılaştığında etkili reddetme davranışı sergiler.”  

adalet; “Demokratik uygulamaların üstünlüklerini okul yaşantısındaki örneklerden hareketle tartışır”  

doğruluk;  “Arkadaşlarının yanlı davranışlarını fark eder ve yanlılık içermeyen davranışlar sergiler.”  

sportmenlik; “Oyun sonucunda kazanmanın ve kaybetmenin doğal olduğunu kabul eder.”  

alçakgönüllülük; “Kendisinin ve arkadaşlarının etik olmayan davranışlarını fark eder, arkadaşlarıyla ilişkilerinde olumlu değerleri gözetir.” 

Ayrıca kazanımlar incelendiğinde bir kazanımın birden fazla karakter özelliği ile ilişkili olabildiği de belirlenmiştir. Buna örnek 

kazanımlar; 

hoşgörü ve saygı; “Farklı sosyal ve ekonomik gruplara mensup kişilerin bakış açılarının farklı olabileceğini kabul ederek bu kişilere ön yargısız 

davranır.”  

vatanseverlik/vatandaşlık ve hoşgörü; “Özel günlerin toplumsal paylaşımlar için uygun zamanlar olduğunu kabul eder ve kutlamalar için 

alternatifler üretir.”  

dürüstlük, güvenilirlik ve sevgi; “Ailesi, akrabaları ve yakın çevresinde etik değerlere ne kadar önem verildiğini gözlemleyerek, etik davranışların 

güven duygusunu nasıl güçlendirdiğini ve etik olmayan davranışların da güven duygusunu nasıl zedelediğini açıklar.”  

Tablo 1.1. sınıf seviyesine göre incelendiğinde karakter eğimi ile ilgili en çok kazanıma 3. sınıf düzeyinde (f=64) yer verildiği 

görülmektedir. 2. sınıf düzeyinde karakter eğitimi ile ilgili 60 kazanım, 1. sınıf düzeyinde ise 54 kazanım yer almaktadır. Sınıf 

düzeyi arttıkça kazanım sayıları gibi karakter eğitimi ile ilgili kazanım sayılarının da fazlalaştığı tespit edilmiştir . Temalar 

kapsamında yapılan incelemede ise karakter eğitimi ile ilişkili en çok kazanıma yer verilen temanın 85 kazanım ile “okul 

heyecanım” olduğu görülmektedir.  “Benim eşsiz yuvam” temasında karakter eğitimi ile ilgili 68 kazanım,  “dün, bugün, yarın” 

temasında da 25 kazanım bulunmaktadır. 

 

2. Türkçe Dersi İlkokul Programı ve Karakter Eğitimi  

Bu başlık altında Türkçe Dersi ilkokul öğretim programına ait öğrenme alanlarına, karakter eğitimi ile ilgili kazanımlara yer 

verilmiştir. 

Türkçe Dersi (1-5) Öğretim Programı, dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu olmak üzere toplam beş 

öğrenme alanından oluşmaktadır. Her bir öğrenme alanı kapsamında 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıf düzeylerine göre özel kazanımlara yer  

verilmektedir.  Türkçe Dersi (1-5. sınıflar) Öğretim Programı dördü zorunlu, dördü seçmeli olmak üzere sekiz temadan 

oluşmaktadır. Zorunlu temalar; “Atatürk”, “Değerlerimiz”, “Sağlık ve Çevre”, “Birey ve Toplum” olarak yer almaktadır. Diğer 

dört tema ise seçmeli temalar arasından seçilebilir. Seçmeli temalar “Güzel Ülkem Türkiye”, “Yenilikler ve Gelişmeler”, “Oyun 

ve Spor”, “Dünyamız ve Uzay”, “Üretim, Tüketim ve Verimlilik”, “Hayal Gücü”, “Eğitsel ve Sosyal Etkinlikler”, “Kurumsal 

ve Sosyal Örgütler”, “Doğal Afetler”, “Güzel Sanatlar”.  

 

Türkçe Dersi ilkokul programında sınıf düzeylerine göre kazanımlar ve bu kazanımların karakter eğitimi ile ilişkisi Tablo 2.1’de 

özetlenmiştir. 

 

Tablo 2.1. Türkçe Dersi İlkokul Programı ve Karakter Eğitimi 

Sınıf Düzeyi Kazanım Sayısı Karakter Eğitimi ile İlgili 

Kazanım Sayısı 

1.Sınıf 132 13 

2.Sınıf 169 13 

3.Sınıf 210 13 

4.Sınıf 250 13 

TOPLAM 761 56 
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Tablo 2.1. incelendiğinde Türkçe Dersi ilkokul programında birinci sınıf düzeyinde 132 kazanım, ikinci sınıfta 169, üçüncü 

sınıfta 210 ve dördüncü sınıfta 250 kazanım yer almaktadır. İlkokul düzeyinde toplam 761 kazanım bulunmakta ve bunların 

sadece 56’sı (%7) si karakter eğitimi ile ilişkilidir. Türkçe dersi programında birinci sınıf düzeyinde karakter eğitimi ile ilgili 13 

kazanım (kazanımların %10’u) bulunmaktadır. Karakter eğitimi ile ilgili kazanımlar; ikinci sınıf düzeyinde 13 (kazanımların 

%9’u),  üçüncü sınıf düzeyinde 13 (kazanımların %6’sı) ve dördüncü sınıf düzeyinde 13 kazanım (kazanımların %5’i)  olarak yer 

almaktadır. 

Türkçe dersi ilkokul programında her sınıf düzeyindeki karakter eğitimi ile ilgili kazanımlar ve dolayısıyla ilişkili oldukları karakter 

özellikleri genel olarak aynıdır. Programda saygı, öz-denetim/disiplin, işbirliği, vatandaşlık/vatanseverlik ve duyarlılıkla ilgili 

kazanımlara yer verildiği belirlenmiştir. Karakter özelliklerinden örnekler; 

vatandaşlık/vatanseverlik ve saygı; “Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlâkî, sosyal vb.) uygun konuşur”  

öz denetim/disiplin; “Kendine güvenerek konuşur” 

işbirliği; “İş birliği yaparak yazar”  

saygı (eşyaya); “Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder”  

duyarlılık; “Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar”  

Türkçe dersi ilkokul programında karakter eğitimi ile ilgili kazanımların bazılarına her sınıf düzeyinde yer verilmiştir. “Sayfa 

düzenine ve temizliğine dikkat eder” kazanımı her sınıf seviyesinde yer alan bir kazanım olarak örnek gösterilebilir. 

 

3. Sosyal Bilgiler Dersi İlkokul Programı ve Karakter Eğitimi 

Bu başlık altında Sosyal Bilgiler dersi öğretim programına ait kazanımların karakter eğitimiyle ilişkisine yer verilmiştir. 

Sosyal Bilgiler dersi ilkokullar için 4. Sınıf düzeyinde okutulmaktadır. 4. ve 5. sınıflar düzeyinde sekiz öğrenme alanı 

bulunmaktadır. Bu öğrenme alanları şunlardır: “Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler”, “Birey ve Toplum”, “Kültür ve Miras”, 

“İnsanlar, Yerler ve Çevreler”, “Üretim, Dağıtım ve Tüketim”, “Bilim, Teknoloji ve Toplum”, “Güç, Yönetim ve Toplum”, ve 

“Küresel Bağlantılar”.  Her bir öğrenme alanı kapsamında olmak üzere yedi ünite yer almaktadır.  

 

Sosyal Bilgiler dersi ilkokul 4. sınıf programındaki öğrenme alanlarına ait kazanımlar ve bu kazanımların karakter eğitimi ile 

ilişkisi Tablo 3.1’de özetlenmiştir. 

 

Tablo 3.1. İlkokul Sosyal Bilgiler Dersi Programı ve Karakter Eğitimi 

Öğrenme Alanı Ünite Kazanım 

Sayısı 

Karakter Eğitimi ile 

İlgili Kazanım Sayısı 

Birey ve Toplum Kendimi Tanıyorum 6 3 

Kültür ve Miras Geçmişimi Öğreniyorum 6 1 

İnsanlar, Yerler ve Çevreler Yaşadığımız Yer 8 - 

Üretim, Dağıtım ve Tüketim Üretimden Tüketime 7 2 

Bilim, Teknoloji ve Toplum İyi ki Var 6 2 

Gruplar, Kurumlar ve Sosyal 

Örgütler 
Hep Birlikte 

5 3 

Güç, Yönetim ve Toplum İnsanlar ve Yönetim 4 2 

Küresel Bağlantılar Uzaktaki Arkadaşlarım 4 1 

TOPLAM 46 14 

 

Tablo 3.1. incelendiğinde Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında ilkokul düzeyinde toplam 46 kazanım bulunduğu ve bunların 

14’ ünün (yaklaşık %30) karakter eğitimi ile ilgili olduğu tespit edilmiştir. Sadece bir öğrenme alanına ait ünitede karakter eğitimi 

ile ilgili kazanım yer almamakta, diğer ünitelerde ise en az bir kazanıma yer verildiği görülmektedir. Karakter eğitimi ile i lgili 

kazanımların çoğu vatandaşlık/vatanseverlik karakter değeri ile ilgilidir. Saygı, yardımseverlik, hoşgörü, duyarlılık, öz 

denetim/disiplin değerleri de kazanımlarla ilişkili diğer karakter özellikleridir. Karakter özelliklerinden örnekler; 

vatandaşlık/vatanseverlik; “Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan öğeleri fark eder.”  
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saygı ve hoşgörü; “Başkalarının duygu ve düşüncelerini saygı ile karşılar.”  

öz-denetim/disiplin; “Duyguları ve düşünceleri arasındaki ilişkiyi fark eder.”  

duyarlılık; “Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır.”  

yardımseverlik; “Okulunda ve yakın çevresinde katılacağı sosyal ve eğitsel etkinliklere karar verir.”  

 

4. İlkokul Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı ve Karakter Eğitimi 

Bu başlık altında Fen Bilimleri dersi öğretim programına ait kazanım, öğrenme alanları ve ünitelerin karakter eğitimiyle ilişkisine 

yer verilmiştir. 

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında, tüm öğrencilerin fen okuryazarı olması vizyonunun gerçekleştirilebilmesi için “Bilgi” 

öğrenme alanına ait “Canlılar ve Hayat”, “Madde ve Değişim”, “Fiziksel Olaylar” ve “Dünya ve Evren” konu alanları ile 

“Beceri”, “Duyuş”, “Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ)” öğrenme alanları belirlenmiştir “Beceri” öğrenme alanı, “Bilimsel 

Süreç Becerileri” ve “Yaşam Becerileri” alt öğrenme alanlarından, “Duyuş” öğrenme alanı “Tutum”, “Motivasyon”, ”Değer” 

ve “Sorumluluk” alt öğrenme alanlarından, “Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ)” öğrenme alanı, “Sosyo-Bilimsel Konular”, 

“Bilimin Doğası”, “Bilim ve Teknoloji İlişkisi”, “Bilimin Toplumsal Katkısı”, “Sürdürülebilir Kalkınma” ve “Fen ve Kariyer 

Bilinci” alt öğrenme alanlarından oluşmaktadır. Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında bu öğrenme alanları içerisinde toplam 

330 kazanım bulunmaktadır. 

İlkokul 3 ve 4. sınıflar Fen Bilimleri dersi öğretim programında ünitelere göre kazanımlar ve bu kazanımların karakter eğitimi ile 

ilişkisi Tablo 4.1.’de özetlenmiştir. 

 

Tablo 4.1. İlkokul Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı ve Karakter Eğitimi 

Öğrenme Alanı Sınıf 

Düzeyi 

Ünite Başlıkları Kazanım 

Sayısı 

Karakter Eğitimi 

ile İlgili Kazanım 

Sayısı 

Canlılar ve Hayat 

 

3 Beş Duyumuz 3 1 

3 Canlılar Dünyasına Yolculuk 6 4 

4 Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim 8 1 

4 Mikroskobik Canlılar ve Çevremiz 7 4 

Fiziksel Olaylar 3 Kuvveti Tanıyalım 2 - 

3 Çevremizdeki Işık ve Sesler 8 - 

3 Yaşamımızdaki Elektrikli Araçlar 4 1 

4 Kuvvetin Etkileri 4 - 

4 Geçmişten Günümüze Aydınlatma 

ve Ses Teknolojileri 

12 6 

4 Basit Elektrik Devreleri 3 - 

Madde ve Değişim 3 Maddeyi Tanıyalım 4 1 

4 Maddeyi Tanıyalım 11 7 

Dünya ve Evren 3 Gezegenimizi Tanıyalım 3 - 

4 Dünyamızın Hareketleri 1 - 

TOPLAM 78 25 

 

Tablo 4.1.’de Fen Bilimleri dersi ilkokul programındaki kazanımlar incelendiğinde üçüncü sınıf düzeyinde 32 kazanım, dördüncü 

sınıf düzeyinde 46 kazanım olmak üzere toplamda 78 kazanıma yer verildiği tespit edilmiştir. Kazanımların karakter eğitimi ile 

ilişkisine bakıldığında üçüncü sınıf düzeyinde 7 kazanıma, dördüncü sınıf düzeyinde ise 18 kazanıma yer verilmiştir. Karakter 
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eğitimi ile ilişkili 25 kazanım yer almaktadır. İlkokul programında toplam 78 kazanımın 25’i yani %32’si karakter eğitimi ile  

ilgilidir. Karakter eğitimi ile ilgili kazanımların duyarlılık, sorumluluk, vatandaşlık/vatanseverlik, saygı (kendine ve başkalarına), 

öz denetim/disiplin ve iş birliği karakter değerlerine yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Karakter özelliklerinden örnekler; 

duyarlılık ve sorumluluk; “Elektrik ve su gibi kaynakların tasarruflu kullanılmasının önemini kavrar ve bu kaynakların kullanımında 

tasarruflu davranır.” 

sorumluluk, saygı ve duyarlılık; “Çevre kirliliğini önlemek için yakın çevresini temiz tutar.“  

iş birliği ve sorumluluk; “Bireysel olarak ya da gruplar hâlinde maddelerle çalışırken gerekli güvenlik tedbirlerini almada sorumluluk üstlenir.”  

vatandaşlık/vatanseverlik ve duyarlılık; “Karışımları ayırmayı, ülke ekonomisine katkısı ve kaynakların etkili kullanımı bakımından 

tartışır.”  

 

Karakter eğitimi ile ilgili kazanımların öğrenme alanlarına dağılımı incelendiğinde en çok sayıda kazanımın canlılar ve hayat 

öğrenme alanına (f=10) ait olduğu görülmektedir. Fiziksel olaylar öğrenme alanına ait 7 kazanım, madde ve değişim öğrenme 

alanına ait 8 kazanım bulunmaktadır. Dünya ve evren öğrenme alanına ait ise karakter eğitimi ile ilişkili kazanım yer 

almamaktadır. 

 

5. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi İlkokul Programı ve Karakter Eğitimi 

Bu başlık altında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi programına ait kazanımların karakter eğitimiyle ilişkisine yer verilmiştir.  

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi (4. sınıf) “İnanç, İbadet, Hz. Muhammed, Kur’an ve Yorumu, Ahlak, Din ve Kültür” den 

oluşan altı öğrenme alanı üzerine yapılandırılmıştır. Altı öğrenme alanından her biri için bir ünite yer almaktadır. Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nda öğrencilere kazandırılması istenen davranış ve karakter eğitimi ile ilişkili kazanım 

sayılarının dağılımı aşağıda verilmiştir. 

İlkokul 4. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretim programında üniteler ve öğrenme alanlarına göre kazanımlar ve bu 

kazanımların karakter eğitimi ile ilişkisi Tablo 5.1.’de özetlenmiştir. 

 

Tablo 5.1. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi İlkokul Programı ve Karakter Eğitimi 

Öğrenme Alanı Ünite Kazanım 

Sayısı 

Karakter 

Eğitimi ile İlgili 

Kazanım Sayısı 

İnanç Din ve Ahlak Hakkında Neler Biliyorum? 8 4 

İbadet Temiz Olalım 8 7 

Hz Muhammed Hz Muhammed’i Tanıyalım 6 2 

Kur’an ve Yorumu Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım 5 - 

Ahlak Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik 8 8 

Din ve Kültür Aile ve Din 9 6 

TOPLAM 44 27 

 

Tablo 5.1. incelendiğinde İlkokul 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Programında toplam 44 kazanım bulunduğu ve bu 

kazanımların 27’sinin (%61) karakter eğitimi ile ilgili olduğu görülmektedir. Karakter eğitimiyle ilgili en çok kazanıma (f=7 , %25) 

“Ahlak” öğrenme alanına ait “Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik” ünitesinde yer verilmiştir. “Kur’an ve Yorumu” öğrenme alanına ait 

“Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım” ünitesinde ise karakter eğitimi ile ilgili herhangi bir kazanıma yer verilmemiştir. 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ilkokul programında karakter eğitimi ile ilgili kazanımların en çok yer aldığı karakter 

değerlerinin sevgi, saygı, hoşgörü, kibarlık/nezaket değerleri olduğu tespit edilmiştir. Sorumluluk, iyimserlik, duyarlılık, 

vatandaşlık/vatanseverlik, iş birliği, doğruluk, öz-denetim/disiplin değerleri de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ilkokul 

programında yer verilen diğer karakter özellikleridir. Karakter özelliklerinden örnekler; 

sevgi; “Sevginin, yaratılmışların hayatlarını sürdürmedeki önemini açıklar.” 

saygı (kendine); “Beden ve giysi temizliğine özen gösterir.”  

duyarlılık ve sorumluluk; “Çevreyi temiz tutmaya ve korumaya önem verir.” 
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sorumluluk; “Aile içinde kendi sorumluluklarını yerine getirmeye istekli olur” 

hoşgörü ve sevgi; “İslam’da sevgi ve barışın önemini örnekleri ile açıklar.”  

 

6. İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programı ve Karakter Eğitimi  

Bu başlık altında İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi programına ait kazanımlara ve bu kazanımların karakter eğitimiyle 

ilişkisine yer verilmiştir. 

Talim ve Terbiye Kurulu tarafından kabul edilen İlköğretim Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersi (8. sınıf) öğretim programı , 

2015-2016 öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldırılarak yerine İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi 

öğretim programı uygulamaya konulmuştur. Ancak önceki programda 8.sınıfta okutulan Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi 

dersinin yerini alan İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi, insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi ile ilgili değerlerin küçük 

yaşlardan itibaren kazandırılmasının gerekli olması sebebiyle ilköğretim 4. sınıfta okutulma kararı alınmıştır.  

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim programı; (1) İnsan Olmak, (2) Hak, Özgürlük ve Sorumluluk, (3) Adalet 

ve Eşitlik, (4) Uzlaşı, (5) Kurallar ve (6) Birlikte Yaşama olmak üzere altı üniteden oluşmaktadır.  

 

İlkokul 4. sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi öğretim programındaki ünitelere ait kazanımlar ve bu kazanımların 

karakter eğitimi ile ilişkisi Tablo 6.1.’de özetlenmiştir. 

 

Tablo 6.1. İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programı ve Karakter Eğitimi 

 

Sıra No Ünite Adı Kazanım Sayısı Karakter Eğitimi ile 

İlgili Kazanım Sayısı 

1 İnsan Olmak 4 3 

2 Hak,  Özgürlük ve Sorumluluk  7 7 

3 Adalet ve Eşitlik 6 6 

4 Uzlaşı 4 4 

5 Kurallar 4 4 

6 Birlikte Yaşama 5 4 

 TOPLAM 30 28 

  

Tablo 6.1. incelendiğinde İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi öğretim programında 30 kazanım bulunduğu ve bu 

kazanımların 28’inin karakter eğitimi ile ilgili olduğu tespit edilmiştir. İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi programında 

yer alan kazanımların nerdeyse tamamı (%93) karakter eğitimi ile doğrudan ilişkilidir. Programdaki kazanımlarla ilişkili karakter 

değerleri ise şunlardır; vatandaşlık/vatanseverlik, bütünlük/adalet, sorumluluk, duyarlılık, saygı, hoşgörü, empati, iyimserl ik, 

sabır/ilgi ve iş birliği. Karakter özelliklerinden örnekler; 

saygı ve hoşgörü; “İnsanların farklılıklarına saygı gösterir.”  

empati; “Adil ya da eşit davranılmadığında insanlarda oluşabilecek duyguları açıklar.” 

vatandaşlık/vatanseverlik, sorumluluk ve duyarlılık; “Hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği veya kısıtlandığı durumları örneklendirerek 

bunların çözümüne ilişkin sorumluluk üstlenir” 

sabır/ilgi ve hoşgörü; “Anlaşmazlıkları çözmek için uzlaşı yolları arar.” 

adalet; “Adalet ve eşitlikle ilgili olumlu ve olumsuz davranışlara örnekler verir.” 

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi programında genellikle bir kazanımın birden fazla karakter özelliği ile ilişkili olduğu 

tespit edilmiştir.  

 

7. Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programı ve Karakter Eğitimi 

Bu başlık altında Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersi programına ait kazanımların karakter eğitimiyle ilişkisine yer verilmiştir. 
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Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersi ilkokul 1-4. sınıflarda zorunlu ders olarak okutulmaktadır. Bütüncül eğitimde önemli bir yere 

sahip olan Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersi, öğrencinin fiziksel, duygusal, sosyal, zihinsel vb. özelliklerini geliştirmenin yanı sıra 

yaşam becerileri olarak adlandırılan öğrencinin kişisel, sosyal ve düşünme becerilerini geliştirmek için oluşturulan eğitim 

fırsatlarından yararlanmasını da sağlamaktadır. Yaşam becerileri içinde kendini tanıma, bireysel ve sosyal sorumluluk, adil oyun, 

grupla çalışma, iletişim, gözlem, hedef belirleme, uygulama, değerlendirme, yansıtma vb. beceriler sayılabilir. 

 

İlkokul 1-4. sınıflar Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersi programında sınıf seviyelerine göre kazanımlar ve bu kazanımların karakter 

eğitimi ile ilişkisi Tablo 7.1.’de özetlenmiştir. 

 

Tablo 7.1. Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programı ve Karakter Eğitimi 

Sınıf Düzeyi Kazanım Sayısı Karakter Eğitimi ile İlgili 

Kazanım Sayısı 

1. sınıf 26 7 

2. sınıf 29 13 

3. sınıf 30 14 

4. sınıf 23 15 

TOPLAM 108 49 

 

Tablo 7.1.’de İlkokul 1-4. Sınıflar Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersi öğretim programına ait kazanımlar incelendiğinde programda 

108 kazanıma yer verildiği ve bu kazanımların 49’unun (%45) doğrudan karakter eğitimi ile ilgili olduğu tespit edilmiştir. Karakter 

eğitimi ile ilgili kazanımların saygı, duyarlılık, sorumluluk, öz-denetim/disiplin, vatandaşlık/vatanseverlik, sportmenlik, iş birliği, 

hoşgörü, bütünlük/adalet değerleri ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Karakter özelliklerinden örnekler; 

sportmenlik; “ Oyun ve fiziki etkinliklerde başarıyı tebrik eder.”  

hoşgörü; “Oyun ve fiziki etkinliklerde farklılıklara karşı anlayış ve hoşgörü gösterir.”  

saygı (kendine ve başkalarına); “Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken temizlik alışkanlığı sergiler.”  

işbirliği; “Oyun ve fiziki etkinliklerde arkadaşlarıyla etkili işbirliği becerileri geliştirir.”  

sorumluluk; “Oyun ve fiziki etkinliklere kendi ve başkalarının güvenliği ile ilgili sorumluluk alarak katılır.”  

adalet; “Küçük grup ve takım oyunlarında adil oyun anlayışı gösterir.”  

Tablo 7.1 sınıf düzeylerine göre incelendiğinde karakter eğitimi ile ilgili en çok kazanıma (f=15) dördüncü sınıf düzeyinde, en 

az kazanıma ise birinci sınıf düzeyinde (f=7) yer verildiği belirlenmiştir. Sınıf düzeyi arttıkça karakter eğitimi ile ilgili kazanımların 

da arttığı gözlenmektedir.  

 

8. Trafik Güvenliği Dersi Öğretim Programı ve Karakter Eğitimi 

Bu başlık altında Trafik Güvenliği dersi programına ait kazanımların karakter eğitimiyle ilişkisine yer verilmiştir. 

İlkokul 4. sınıf düzeyinde okutulan Trafik Güvenliği dersine ait öğretim programı, “bireylerin trafikte tehlike yaratmaması ve 

kendini tehlikeden koruması” temel alınarak hazırlanmıştır. Trafik Güvenliği dersi ile trafik güvenliği bilincini oluşturmak ve 

gelecekte trafik kuralları konusunda duyarlı davranışlar sergileyecek bireylerin yetiştirilmesini sağlamak amaçlanmıştır. Program, 

“Trafik bilinci” ve “İlkyardım” olmak üzere iki üniteden oluşmaktadır. 

 

Trafik Güvenliği dersi 4. sınıf programındaki ünitelere ait kazanımlar ve bu kazanımların karakter eğitimi ile ilişkisi Tablo 8.1’de 

özetlenmiştir. 
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Tablo 8.1. Trafik Güvenliği Dersi Öğretim Programı ve Karakter Eğitimi  

Ünite Adı Kazanım Sayısı Karakter Eğitimiyle 

İlgili Kazanım Sayısı 

Trafik Bilinci 19 15 

İlkyardım 5 3 

TOPLAM 24 18 

 

Tablo 8.1 incelendiğinde Trafik Güvenliği dersine ait 24 kazanım bulunduğu ve bu kazanımların 18’inin (%75) karakter eğitimi 

ile ilgili olduğu görülmektedir. Trafik Güvenliği dersi programında karakter eğitimi ile doğrudan ilgili kazanımlar incelendiğinde; 

sorumluluk, duyarlılık, öz-denetim/disiplin, yardımseverlik, saygı, sabır, kibarlık/nezaket ve hoşgörü özellikleri ile ilgili 

kazanımlara yer verildiği belirlenmiştir. Karakter özelliklerinden örnekler; 

sorumluluk; “Günlük yaşantısında çevresindeki güvenli yolları seçer.” 

yardımseverlik; “Ambulansa yol vermenin önemini açıklar.” 

saygı; “Kendisinin ve başkalarının hayatının önemli olduğunu fark ederek trafik bilinci kazanır.” 

duyarlılık; “Yolculuk sırasında uyulması gereken kuraları uygular.” 

hoşgörü; “Taşıtlara biniş ve iniş kurallarını uygular.” 

 

9. İlkokul Programlarının Tamamına İlişkin Bulgular 

İlkokul öğretim programlarında kazanımların karakter eğitimi ile ilişkisi Tablo 9.1.’de özetlenmiştir. 

Tablo 9.1. İlkokul Öğretim Programları ve Karakter Eğitimi 

 

Sınıf Seviyesi 

 

Dersler 

K
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S
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m
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1-3. Sınıflar Hayat Bilgisi  292 178 61 4 

1-4. Sınıflar Türkçe  761 52 7 8 

4. Sınıf Sosyal Bilgiler  46 14 30 7 

3-4. Sınıflar Fen Bilimleri  78 25 32 6 

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  44 27 61 3 

4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve 

Demokrasi  

30 28 93 1 

1-4. Sınıflar Oyun ve Fiziki Etkinlikler  108 49 45 5 

8. Sınıf Trafik Güvenliği  24 18 75 2 

Toplam 1383 391 28  

 

Tablo 9.1. incelendiğinde ilkokul öğretim programlarının tamamında karakter eğitimi ile ilgili kazanımların, toplam kazanımların 

%28’ini oluşturduğu görülmektedir. Karakter eğitimi ile ilişkisi bakımından ilkokul programları arasında ilk sırada yer alan İnsan 

Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi dersi programında karakter eğitimi ile ilgili kazanımların oranının %93 olduğu belirlenmiştir. 

Bu dersi sırayla Trafik Güvenliği (%75), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (%61), Hayat Bilgisi (%61), Oyun ve Fiziki Etkinlikler 

(%45), Fen Bilimleri (%32) ve Sosyal Bilgiler (%30) dersleri izlemektedir. İlkokul öğretim programları arasında kazanım sayısı 

en yüksek olan Türkçe dersi programının (f=761) ise karakter eğitimi ile ilişkisinin en düşük oranda (%7) olduğu görülmektedir. 

İlkokul öğretim programlarında kazanımlarda yer alan karakter değerlerinin derslere dağılımı Tablo 9.2.’de özetlenmiştir. 
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Tablo 9.2. İlkokul Programlarında Yer Alan Karakter Değerleri 

  Dersler  

 

 

 

Karakter Değerleri 
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Kendine, başkalarına ve 

mülkiyete saygı 

+ + + + + + + + 8 

Dürüstlük + - - - - - - - 1 

Öz-denetim/disiplin + + + + - - + + 6 

Sorumluluk/Güvenilirlik/ 

Hesap verebilirlik 

+ - - - - + + + 4 

Bütünlük/Adalet + - - - - + - + 3 

Sabır/İlgi + - - - - + + - 3 

İş birliği + + - + - + - + 5 

Merhamet/Empati + - - - - + - - 2 

İyimserlik + - - - + + - - 3 

Affetme + - - - - - - - 1 

Vatanseverlik/Vatandaşlık + + + + - + - + 6 

Hoşgörü + - + - + + + + 6 

Cömertlik/Yardımseverlik + - + - - - + - 2 

Kibarlık/Nezaket + - - - + - + - 2 

Sportmenlik + - - - - - - + 2 

Alçakgönüllülük + - - - - - - - 1 

Sevgi + - - - + - - - 2 

Duyarlılık + + + + - + + + 7 

Liderlik + - - - - - - - 1 

TOPLAM 19 5 6 5 5 10 8 9  

 

Tablo 9.2. incelendiğinde ilkokul öğretim programlarındaki kazanımlarda en çok dersle ilişkisi bulunması bakımından ilk sırada 

yer alan karakter değerinin saygı (kendine, başkalarına ve mülkiyete) değeri olduğu görülmektedir. Saygı değerinin tüm derslerin 

kazanımlarıyla ilişkili olduğu belirlenmiştir (f=8). Duyarlılık değeri ilkokul dersleriyle en çok ilişkisi bulunan karakter değerleri 

arasında baştan ikinci sırada yer almaktadır (f=7). Bu değerleri vatandaşlık/vatanseverlik, öz-denetim/disiplin ve hoşgörü 

değerleri takip etmektedir (f=6). İlkokul dersleriyle en az ilişkili karakter değerlerine bakıldığında ise bu değerlerin başında 

dürüstlük, alçakgönüllülük, affetme ve liderlik değerleri gelmektedir (f=1). Sevgi, kibarlık/nezaket, merhamet/empati, 

cömertlik/yardımseverlik ve sportmenlik değerleri de ilkokul dersleriyle en az ilişkisi bulunan karakter değerleri arasında ikinci 

sırada yer almaktadır (f=2).  
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SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Araştırmanın bu bölümünde elde edilen bulgulara dayalı olarak ortaya çıkan sonuçlar ve bu sonuçlardan yola çıkılarak karakter 

eğitimi ile ilgili yapılacak çalışmalara ilişkin önerilere yer verilmiştir.  

 

Sonuç ve Tartışma 

1. Birinci Alt Probleme İlişkin Sonuç ve Tartışma 

Araştırmanın birinci alt problemi olan; “Hayat Bilgisi dersi programına ait kazanım, kavram ve becerilerin karakter eğitimini 

gerçekleştirme düzeyi nedir?” sorusu doğrultusunda değerlendirme yapılmıştır. 

Hayat bilgisi dersi öğretim programı 1, 2 ve 3. sınıflar düzeyinde incelendiğinde programda toplam 292 kazanımın 178’inin 

(%61) karakter eğitimi ile ilgili olduğu belirlenmiştir. Programda kazanımların yarıdan fazlasının karakter eğitimi ile ilişkili olduğu 

görülmektedir. Sınıf düzeyi arttıkça programdaki kazanım sayısı fazlalaşırken karakter eğitimi ile ilgili kazanım sayısının da buna 

paralel olarak arttığı tespit edilmiştir. Bulach ve Butler (2002) araştırmasında Karakter Eğitimi programının planlanması için 

farklı sınıf seviyelerinde hangi karakter değerlerine ihtiyaç olduğunu öğrenmenin gerekli olduğunu belirtmiştir. 

Hayat Bilgisi programında kazanımlarda en çok “vatandaşlık/vatanseverlik” karakter değerine yer verildiği tespit edilmiştir. 

Yıldırım (2009) çalışmasında öğretmenlerin çocuklara kazandırılması gereken temel değerler arasında “vatanseverlik” değerini 

ön plana çıkardıkları sonucuna ulaşmıştır. Kazanımların ilgili olduğu diğer karakter değerleri ise; sevgi, saygı, hoşgörü, affetme, 

dürüstlük, liderlik, bütünlük/adalet, öz-denetim/disiplin, sorumluluk/güvenilirlik/hesap verebilirlik, kibarlık/nezaket, 

alçakgönüllülük, merhamet/empati, yardımseverlik, iş birliği, duyarlılık, sabır/ilgi, iyimserlik ve sportmenlik değerleridir. Ayrıca 

programda bazı kazanımların birden fazla karakter özelliği ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Hayat Bilgisi öğretim programında 

kazanımlar, araştırma kapsamındaki 19 karakter değerinin tamamı ile doğrudan ilgilidir. 

 

2. İkinci Alt Probleme İlişkin Sonuç ve Tartışma 

Araştırmanın ikinci alt problemi olan; “Türkçe dersi öğretim programına ait kazanımların karakter eğitimini gerçekleştirme 

düzeyi nedir?” sorusu doğrultusunda değerlendirme yapılmıştır. 

Türkçe dersi programı ilkokul düzeyinde incelendiğinde bütün sınıflardaki 761 kazanımın sadece 52’sinin (%7) karakter eğitimi 

ile ilgili olduğu görülmüştür.  Sınıf seviyelerine göre yapılan incelemede ise birinci sınıfta kazanımların %10’u, ikinci sınıfta %9’u, 

üçüncü sınıfta %6’sı, üçüncü sınıfta ise %5’i karakter eğitimi ile ilgilidir. Karakter eğitimi ile ilgili kazanımların sınıf seviyesi 

arttıkça azaldığı görülmektedir. Programda karakter eğitimi ile ilgili kazanımlar; saygı, öz-denetim/disiplin, iş birliği, 

vatandaşlık/vatanseverlik ve duyarlılık değerleri ile ilişkilidir. Ayrıca karakter eğitimi ile ilgili bu kazanımların çoğuna her sınıf 

düzeyinde tekrarlanarak yer verildiği de belirlenmiştir. Türkçe dersinde masal ve hikâyeler yoluyla karakter özelliği 

kazandırmanın etkili olduğu çeşitli çalışmalarla ortaya konurken kazanımlarla ilişkili değerlerin yetersiz olduğu söylenebilir. 

Türkçe dersinde öğrencilerinin ilgisini çekecek metinlerin (örnek hikâyelerin) kullanılması karakter eğitimi kapsamına giren 

değerlerin kazandırılmasına daha fazla katkı sağlayabilir. Aytan (2012) yaptığı araştırma sonucunda Türkçe ders kitaplarına 

alınacak metinlerin karakter eğitimi doğrultusunda seçilebileceği önerisinde bulunmuştur. Türkçe dersi öğretim programında 

daha çok özel alan kazanımlarına yer verildiği belirlenmiştir.  

 

3. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Sonuç ve Tartışma 

Araştırmanın üçüncü alt problemi olan; “Sosyal Bilgiler dersi programına ait kazanım, kavram ve becerilerin karakter eğitimini 

gerçekleştirme düzeyi nedir?” sorusu doğrultusunda değerlendirme yapılmıştır. 

Sosyal Bilgiler dersi (4. Sınıf) öğretim programı değerlendirildiğinde toplam 46 kazanım bulunduğu ve bunların 14’ ünün (yaklaşık 

%30) karakter eğitimi ile ilgili olduğu görülmektedir. Çengelci’nin (2010) yaptığı araştırmada sosyal bilgiler programında 

değerlere yeterince yer verildiği ve değerler eğitiminde sosyal bilgiler dersinin son derece önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Programda sadece bir öğrenme alanına ait ünitede karakter eğitimi ile ilgili kazanım yer almamakta, diğer ünitelerde ise en az bir 

kazanıma yer verildiği görülmektedir. Karakter özelliklerinin çoğu vatandaşlık/vatanseverlik olmak üzere diğerleri saygı, 

yardımseverlik, hoşgörü, öz-denetim/disiplin ve duyarlılık özelliklerinden oluşmaktadır. Katılmış (2010) karakter eğitimi 

programının öğrencilerin barış değer düzeylerini yükseltmesinden dolayı Türk Milli Eğitim Sisteminin ve Sosyal Bilgiler dersinin 

barış, insan hakları ve demokrasi kapsamındaki amaçlarının da gerçekleştirilmesine hizmet ettiğini ifade etmiştir.  

 

4. Dördüncü Alt Probleme İlişkin Sonuç ve Tartışma 

Araştırmanın dördüncü alt problemi olan; “Fen Bilimleri dersi programlarına ait kazanımların karakter eğitimini gerçekleştirme 

düzeyi nedir?” sorusu doğrultusunda ilkokul düzeyinde değerlendirme yapılmıştır. 
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Fen Bilimleri dersi (3-4. sınıf) öğretim programında toplam 78 kazanımın 25’inin (%32) karakter eğitimi ile ilişkili olduğu  

görülmektedir. İlkokul düzeyinde karakter eğitimi ile ilgili kazanımların duyarlılık, sorumluluk, vatandaşlık/vatanseverlik, saygı, 

öz-denetim/disiplin ve iş birliği karakter değerleri ile ilgili olduğu belirlenmiştir. Aydın (2008) tarafından yapılan çalışmada 

sorumluluk ve yardımseverlik odaklı karakter eğitimi programının öğrencilerin ahlâkî olgunluk düzeylerini artırdığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca Fen Bilimleri programında bir kazanım birden fazla karakter özelliği ile ilişkilidir.  

Genel olarak fen bilimleri dersi programında karakter eğitimi ile ilgili yeterli sayıda kazanıma yer verilmediği görülmektedir. Fen 

Bilimleri dersi içerik bakımından karakter eğitimini desteklemeye uygunken karakter eğitimi ile ilgili kazanım oranının düşük 

olduğu söylenebilir. Programda daha çok özel alan kazanımlarına yer verilmiştir. 

 

5. Beşinci Alt Probleme İlişkin Sonuç ve Tartışma 

Araştırmanın beşinci alt problemi olan; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi programına ait kazanımların karakter eğitimini 

gerçekleştirme düzeyi nedir?” sorusu doğrultusunda değerlendirme yapılmıştır. 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (4. sınıf) öğretim programı değerlendirildiğinde toplam 44 kazanımın 27’sinin (%61) karakter 

eğitimi ile ilgili olduğu görülmektedir. Akçin (2016) çalışmasında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi programının içeriğinde karakter 

eğitimine vurgu yapan değerlere sıkça yer verildiğini belirlemiştir. İlkokul seviyesinde karakter eğitimi ile ilgili kazanımların 

ağırlıklı olarak sevgi, saygı, hoşgörü, iyimserlik ve kibarlık/nezaket değerleri ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bunların yanı sıra 

sorumluluk, duyarlılık, vatandaşlık/vatanseverlik, iş birliği, doğruluk, öz-denetim/disiplin özellikleri ile ilgili karakter özelliklerine 

de yer verilmiştir. Meydan (2012) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretim programında bazı değerlerin kazanım ve konularla 

ilişkilendirildiğini ifade etmiştir. 

 

6. Altıncı Alt Probleme İlişkin Sonuç ve Tartışma 

Araştırmanın altıncı alt problemi olan; “İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi programına ait kazanımların karakter 

eğitimini gerçekleştirme düzeyi nedir?”  sorusu doğrultusunda değerlendirme yapılmıştır. 

8. sınıfta okutulan Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersi 2015-2016 öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldırılarak yerine 

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi uygulamaya konmuştur. Bu ders insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi ile ilgili 

değerlerin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının gerekli olması sebebiyle ilköğretim 4. sınıfta okutulmaya başlanmıştır. 

Karakter eğitiminin de çocuklarda küçük yaşlardan başlanarak uygulanmasının önemli olduğu düşünülürse İnsan Hakları, 

Yurttaşlık ve Demokrasi dersinin 8. sınıf programı yerine 4. sınıf programında okutulmasının uygun olduğu söylenebilir. 

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi programında 30 kazanım bulunduğu ve bu kazanımların 28’inin (%93) karakter 

eğitimi ile ilgili olduğu tespit edilmiştir. Programdaki kazanımlarla ilişkili karakter özellikleri ise şunlardır; 

vatandaşlık/vatanseverlik, bütünlük/adalet, sorumluluk, duyarlılık, saygı, hoşgörü, empati, iyimserlik, sabır/ilgi ve iş birliği. 

Programda genellikle bir kazanım birden fazla karakter özelliği ile ilgili olduğu da belirlenmiştir. İnsan Hakları, Yurttaşlık ve 

Demokrasi dersi 4. sınıf öğretim programında kazanımların araştırma kapsamındaki 19 karakter değerinden 10’u ile ilgili olduğu 

görülmektedir. 

 

7. Yedinci Alt Probleme İlişkin Sonuç ve Tartışma 

Araştırmanın yedinci alt problemi olan; “Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersi programına ait kazanım, kavram ve becerilerin karakter 

eğitimini gerçekleştirme düzeyi nedir?” sorusu doğrultusunda değerlendirme yapılmıştır. 

İlkokul 1-4. Sınıflar Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersine ait kazanımlar incelendiğinde programda 108 kazanıma yer verildiği ve 

bu kazanımların 49’unun (%45) doğrudan karakter eğitimi ile ilgili olduğu tespit edilmiştir. Yalız (2011) ilkokul 4. sınıf düzeyinde 

yaptığı araştırmada karakter gelişimine yönelik belirlenmiş fiziksel etkinlik oyunlarının öğrencilerin karakter gelişimlerini olumlu 

yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Karakter eğitimi ile ilgili kazanımların saygı, duyarlılık, sorumluluk, öz-denetim/disiplin, 

vatandaşlık/vatanseverlik, sportmenlik, iş birliği, hoşgörü, bütünlük/adalet, karakter değerleri ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. 

Uluğ’a (1997) göre oyun sosyal ve ahlaki değerlerin öğrenildiği, kişilik gelişiminde ideal bir ortamdır (Akt. Koçyiğit ve Kök, 

2007). Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersi öğretim programında kazanımların araştırma kapsamındaki 19 karakter değerinden 9’u 

ile ilgili olduğu görülmektedir. 

 Sınıf düzeylerine göre değerlendirme yapıldığında karakter eğitimi ile ilgili en çok kazanıma dördüncü sınıf düzeyinde (f=15), 

en az kazanıma ise birinci sınıf düzeyinde (f=7) yer verildiği belirlenmiştir. Sınıf düzeyi arttıkça karakter eğitimi ile ilgili 

kazanımların arttığı gözlenmektedir. Çocuklar toplumsal hayatı, kuralları, kazanmayı ve kaybetmeyi, takdir-tebrik etmeyi vs. oyun 

içerisinde öğrenirler. Dolayısıyla bu derslerin de okullarda öğretmenler tarafından düzenli olarak yapılması ve ders saatlerinde 

başka derslerle ilgili çalışmaların yapılmaması gerekir.  
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8. Sekizinci Alt Probleme İlişkin Sonuç ve Tartışma 

Araştırmanın sekizinci alt problemi olan; “Trafik Güvenliği dersi programına ait kazanımların karakter eğitimini gerçekleştirme 

düzeyi nedir?” sorusu doğrultusunda değerlendirme yapılmıştır. 

Trafik Güvenliği dersi ilkokul 4. sınıf programına ait kazanımlar değerlendirildiğinde 24 kazanım bulunduğu ve bu kazanımların 

18’inin (%75) karakter eğitimi ile ilgili olduğu görülmektedir. Nitekim Aytan (2011) Trafik ve İlk yardım dersinde öğrencilerin 

karakter gelişimini destekleyecek değerlere yer verildiği belirtmektedir. Trafik Güvenliği dersi programında karakter eğitimi ile 

doğrudan ilgili kazanımlar incelendiğinde; sorumluluk, duyarlılık, öz-denetim/disiplin, yardımseverlik, saygı, sabır, 

kibarlık/nezaket ve hoşgörü özellikleri ile ilgili kazanımlara yer verildiği belirlenmiştir. Trafik Güvenliği dersi 4. sınıf öğretim 

programında kazanımların araştırma kapsamındaki 19 karakter değerinden 8’i ile ilgili olduğu görülmektedir. Ülkemizde 

bireylerin trafik kurallarına uyma konusunda istenilen düzeyde oldukları söylenemez. Bu konuda daha bilinçli bireylerin yetişmesi 

trafik kurallarına uymamaktan dolayı yaşanan sıkıntıları azaltabilir. 

 

9.  İlkokul Programlarının Tamamına İlişkin Sonuç ve Tartışma 

Bu başlık altında araştırma kapsamındaki ilkokul öğretim programlarının tamamına ait kazanımların karakter eğitimiyle ilişkisine 

yönelik değerlendirme yapılmıştır. 

İlkokul programlarının tamamı değerlendirildiğinde İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi dersi öğretim programında karakter 

eğitimiyle ilgili kazanımların bu derse ait toplam kazanımlar içindeki oranının en yüksek olduğu görülmektedir. Coşkun (2012)  

ilköğretim programları üzerine yaptığı araştırmasında barış eğitiminin içerik ve kapsamıyla en çok uyuşan dersin Vatandaşlık ve 

Demokrasi Eğitimi dersi olduğu sonucuna varmıştır. Mevcut araştırmada da 2015-2016 öğretim yılından itibaren bu dersin yerini 

alan İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi kazanımlarının nerdeyse tamamı (%93) karakter eğitimini 

desteklemektedir. Trafik Güvenliği dersi karakter eğitimi ile ilgili kazanımların %75’ini içermektedir. Bu yönüyle kazanımlar 

açısından en zengin ikinci dersin bu ders olduğu söylenebilir.  

Hayat Bilgisi ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri ise karakter eğitimi ile ilgili kazanımları desteklemesi bakımından %61 

oran ile üçüncü sırada yer almaktadır. Bu dersleri sırayla Oyun ve Fiziki Etkinlikler (%45), Fen Bilimleri (%32), Sosyal Bilgiler 

(%30), ve Türkçe (%7) dersleri takip etmektedir. Tüm öğretim programları arasında kazanımların yüzdelik oran açısından en 

zayıf kaldığı derslerin başında Türkçe dersinin geldiği görülmektedir. Yaman Atalay (2013) Türkçe dersinin en az Sosyal Bilgiler 

dersi kadar değer aktarımından sorumlu ve değer aktarımında etkili olan bir ders olduğunu ve bu sebeple değerlerin öğretimi ve 

davranışa dönüştürülmesi ile ilgili Türkçe dersine yönelik sistematik düzenlemeler getirilmesi gerektiğini ifade etmiştir.  

İlkokul öğretim programlarındaki kazanımların ilişkili oldukları karakter değerleri açısından değerlendirme yapıldığında en çok 

dersle ilişkisi bulunması bakımından ilk sırada yer alan karakter değerinin saygı (kendine, başkalarına ve eşyaya) değeri olduğu 

görülmektedir. Saygı değerinin tüm derslerin kazanımlarıyla ilişkili olduğu belirlenmiştir. Vatandaşlık/vatanseverlik ve duyarlılık 

değerleri ilkokul dersleriyle en çok ilişkisi bulunan karakter değerleri arasında baştan ikinci sırada yer almaktadır. Programda bu 

değerleri öz-denetim/disiplin, iş birliği ve hoşgörü değerleri takip etmektedir. İlkokul dersleriyle en az ilişkili karakter 

değerlerinin başında ise dürüstlük, affetme ve liderlik değerleri gelmektedir. Araştırma sonuçlarının tersine, Aslan (2011),  

dürüstlük değerinin öğrencilere kazandırılması gereken değerler içerisinde en yüksek ortalamaya sahip değerlerden olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. Sevgi, kibarlık/nezaket, merhamet/empati, cömertlik/yardımseverlik, sabır/ilgi ve sportmenlik değerleri 

de ilkokul dersleriyle en az ilişkisi bulunan karakter değerleri arasında ikinci sırada yer almaktadır. Bulach ve Butler (2002) 

yaptıkları araştırmada ilkokul düzeyinde karakter eğitimi açısından en büyük ihtiyacın;  nezaket, yardımseverlik ve sportmenlik 

olduğu sonucuna varmışlardır. 

İlkokul programlarındaki kazanımların ilişkili oldukları karakter değerleri açısından sıralaması değerlendirildiğinde araştırma 

kapsamında olan 19 karakter değerinin tümünün yer aldığı Hayat Bilgisi dersi ilk sırada yer almaktadır. İnsan Hakları Yurttaşlık 

ve Demokrasi sahip olduğu karakter değerleri sayısı bakımından ikinci sırada, Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersi üçüncü sırada yer 

almaktadır. Bu dersleri, Trafik Güvenliği, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, Fen Bilimleri ve Türkçe dersleri 

takip etmektedir. İlkokul programlarının en az 5 en fazla 19 karakter değeri ile ilgili olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara 

istinaden ilkokul öğretim programlarında bütün derslerin az ya da çok karakter eğitimini desteklediği söylenebilir. 

 

Öneriler 

Bu bölümde araştırmada elde edilen sonuçlara bağlı olarak uygulamaya ve ileride yapılacak araştırmalara yönelik önerilere yer 

verilmiştir. 

 

1. Uygulamaya Yönelik Öneriler   

1. Özellikle Türkçe ve Fen Bilimleri dersleri olmak üzere karakter eğitimi kazanımlarının yetersiz olduğu dersler, 

kazanımlar açısından zenginleştirilebilir. 
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2. İlkokul programlarında en az yer verilen dürüstlük, merhamet/empati, iyimserlik, sevgi, affetme, 

alçakgönüllülük, kibarlık/nezaket, cömertlik/yardımseverlik, sabır ve sportmenlik karakter değerleri ile ilişkili 

kazanımlar arttırılabilir. 

3. Karakter eğitimi ile ilgili yüksek lisans ve doktora düzeyinde çalışmalar arttırılarak çalışmaların sonuçları MEB 

program geliştirme çalışmalarında dikkate alınabilir. 

4. Öğrencilerin özellikle ilgi gösterdiği Oyun ve Fiziki Etkinlikler gibi derslerin kazanımlarına ayrıca önem 

verilebilir.   

 

2. Araştırmacılara Yönelik Öneriler  

1. Bu araştırmada ilkokul derslerinden toplam 8 zorunlu dersin program incelemesi yapılmıştır. Mevcut konuyla 

ilgili araştırmalar seçmeli dersleri de içine alarak genişletilebilir. 

2. Bu araştırma 19 karakter değeri ile gerçekleştirilmiştir. Karakter değerlerinin sayısı arttırılarak benzer 

çalışmalar yapılabilir. 

3. Bu araştırma TTKB’nin 2015-2016 eğitim öğretim yılı için ilkokullarda okutulmasını uygun gördüğü öğretim 

programlarından oluşmaktadır. Güncel program ile daha önce Türkiye’de uygulanmış ilkokul programlarının 

mukayeseli bir araştırması yapılabilir. 

4. Bu araştırmada ilkokul öğretim programları ele alınmıştır. Okul öncesi, ortaokul ve ortaöğretim programları 

ile de çalışmalar yapılabilir. 

5. Program incelemesinin yanı sıra öğretmenlerin karakter eğitimi uygulamasına yönelik görüşleri alınarak 

çalışma genişletilebilir. 
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VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ İSTİNAF KANUN YOLUYLA ÇÖZÜMLENMESİNİN ÇEŞİTLİ 
VERİLERLE ANALİZİ 

Prof. Dr. Ramazan ARMAĞAN1 

Nagihan ERDAL2 

 

ÖZET 

Vergi uyuşmazlığı kavramı vergi idaresi ile vergi mükellefi arasında vergilendirme işlemleri nedeniyle ortaya çıkan anlayış 

farklılıkları veya hukuki anlaşmazlıklardır. Vergilendirilmeye ilişkin uyuşmazlıkların verginin tarafları olan vergi mükellefi veya 

sorumlusu ile vergi idaresi arasında vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözüme kavuşturulmaması ya da doğrudan dava açma 

yoluna yoluna gidilmesi halinde vergi uyuşmazlıklarının yargı aşamasında çözümlenmesi söz konusu olmaktadır. Vergi 

uyuşmazlıklarının yargı yoluyla çözümlenmesi sürecine 18 Haziran 2014 tarih, 6545 Sayılı Türk Ceza Kanunu İle Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla istinaf kanun yolu İdari Yargılama Usulü Kanununun 45. maddesinde 

düzenlenerek hukuken varlık kazanmıştır.  

Bu çalışmayla İstinaf Mahkemelerinin 2016’da vergi yargısı alanında yeniden faaliyete geçirilmesiyle birlikte;  İstinaf 

Mahkemelerinin temel kurulma amacı olan Danıştay’ın iş yükünün hafifletilerek içtihat mahkemesi olabilme fonksiyonunu 

gerçekleştirip gerçekleştiremediği çeşitli verilerle analiz edilerek literatüre katkı sağlanması hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Vergi Uyuşmazlığı, İstinaf Kanun Yolu. 

 

ANALYSIS OF THE RESOLUTION OF TAX DISPUTES THROUGH APPEARANCE LAW WITH VARIOUS 

DATA 

ABSTRACT 

The concept of tax disputes refers to differences of understanding or legal disputes between the tax administration and the 

taxpayer arising from taxation procedures. Tax disputes between the taxpayer or the tax authorities and the tax administration, 

which are the parties to the tax, are not resolved at the administrative stage, or if a direct action is taken to resolve the tax 

disputes at the judicial stage. The legal remedy for the resolution of tax disputes through the Turkish Penal Code No. 6545 

dated 18 June 2014 and the Law on Amendment of Certain Laws has been legally regulated in Article 45 of the Administrative 

Trial Procedure Law. 

With this study, with the resumption of the Courts of Appeal in the field of tax jurisdiction in 2016; It is aimed to contribute 

to the literature by analyzing with various data whether the Court of Appeal Courts, which is the main purpose of establishment 

of the Court of Appeal, can perform the function of being a case law court by easing the workload of the Council of State.  

Key Words: Tax Dispute, Appeal Law. 

 

Giriş 

28 Haziran 2014 tarihinde 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile idari yargı 

alanında istinaf kanun yoluna ilişkin mevzuat yürürlüğe girmiştir. Böylelikle, Bölge İdare Mahkemeleri ikinci derece denetim 

aşaması olarak istinaf yargılamasında yetkili makam haline gelmiştir (Vergi Sirküleri, 2014, s.1). Bir kanun yolu olan istinaf 

“yeniden başlama” anlamına gelmekte olup, mahkemenin verdiği bir kararı kabul etmeyerek bir üst mahkemeye götürülmesine 

olanak sağlamaktadır. İstinaf bir davada kararın haksız, hukuka aykırı olduğunu düşünen tarafa, kararın bir üst derece 

mahkemesinde incelenmesi imkanını veren hukuki bir kanun yoludur. Kanun yolu; yargılamadaki bir tarafın, kendi aleyhine olan 

hususlarda, nihai bir kararın yeniden gözden geçirilmesi ve bertaraf edilmesini sağlayan hukuki araçtır. İstinaf yolu ile ilk derece 

mahkemelerinin henüz kesinleşmemiş nihai kararlarının hem maddi hem de hukuki yönlerden denetlenmesi sağlanmakta ve 

hukuka aykırılıklar ortadan kaldırılmaktadır (Avcı, 2011:182). 

18 Haziran 2014 kabul tarihli, 6545 sayılı kanun doğrultusunda Adalet Bakanlığı tarafından sekiz bölge idare mahkemesi istinaf 

mahkemesine dönüştürülmüştür (Danıştay, 2015:7). 2576 sayılı Kanuna dayanılarak, bölgelerin coğrafi durumları ve iş hacmi 

göz önünde tutulmuş ve Adalet Bakanlığınca İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Erzurum ve Gaziantep Bölge 

İdare Mahkemeleri kurularak yargı çevreleri belirlenmiştir. Bölge İdare Mahkemeleri 20.07.2016 tarihinde göreve başlamış ve 
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mevcut 28 adet Bölge İdare Mahkemesi kapatılmıştır. Bugün için Bölge İdare Mahkemesi bünyesinde 35 adet Vergi Dava Dairesi 

görev yapmaktadır (HSK; 2017). 

Vergi Yargısında İstinaf Kanun Yolu Uygulamasına Geçiş 

İstinaf mahkemeleri Türk Hukuk Sistemine yabancı mahkemeler olmayıp Osmanlı döneminde 1869’da Yargıtay’ın temeli sayılan 

Divan-ı Ahkam-ı Adliye’nin kurulmasıyla ilk defa iki dereceli yargılama düzenine geçilmiştir. İstinaf mahkemeleri, davaya asıl 

bakan mahkeme (bidayet mahkemeleri) ile Divan-ı Ahkam-ı Adliye arasında ikinci derece mahkeme olarak hukuk sistemimizde 

yerini almıştır. İstinaf mahkemeleri için gerekli teşkilatın kurulmaması, istinaf mahkemelerinin gerektirdiği niteliklere sahip 

hakimlerin yetiştirilmemesi ve şeriat hukukunun uygulanmaya devam etmesi sebebiyle istinaf mahkemeleri başarısız olmuştur. 

1924’de 469 sayılı Şer’iye Mahkemelerinin Kaldırılmasına ve Mahkemeler Teşkilatına İlişkin Hükümleri Değiştiren Kanunun 9. 

maddesinde “İstinaf mahakimi ve vezaifi” mülgadır yani “İstinaf mahkemeleri ve görevleri kaldırılmıştır.” hükmü yer almıştır.  

İstinaf mahkemeleri konusunda örnek bir uygulamanın yapılamadığı, bazı istinaf mahkemelerinde 3, bazı istinaf mahkemelerinde 

5 hakimin görev yaptığı ve bu mahkemelerin yargı sürecinin uzaması gibi nedenlerle uygulamada başarılı olamamıştır (Adalet 

Bakanlığı, 2016:10-11). 

Bölge İdare Mahkemeleri, 06.1.1982 tarih ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 

Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulan genel görevli bağımsız mahkemelerdir (2576 SK, md.1). Bölge İdare 

Mahkemeleri, 2576 sayılı kuruluş ve görevlerini düzenleyen Kanun’da 18.06.2014 tarih ve 6545 sayılı “Türk Ceza Kanunu İle 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yapılan değişiklikle istinaf mahkemeleri konumuna getirilmiştir.  

6545 sayılı Kanun’un 19. ve 20. maddeleriyle, 2576 ve 2577 sayılı kanunlara ve idari yargı sürecine “istinaf” kavramı dahil 

olmuştur. İstinaf kelimesi “Mahkemenin verdiği kararı kabul etmeyerek bir üst mahkemeye götürme” şeklinde açıklanmıştır. 

Bölge İdare Mahkemesi, ilk derece muhakemesi ile temyiz incelemesinin icra edildiği muhakeme aşaması arasındaki ikincil 

denetim aşaması olan “istinaf” muhakemesinde yetkili makam olarak tayin edilmiştir. Temyizde sadece ilk derece mahkemesinin 

son kararının “hukuka uygunluğu” incelenirken istinaf ile hukuki inceleme yanı sıra “maddi inceleme” de yapılabilecektir 

(Güngör, 2015:3).  Bu kanunla Danıştay’a gitmeden dosyanın bir kez daha Bölge İdare Mahkemelerinde ayrıntılı bir şekilde 

incelenmesi imkanı verilerek uyuşmazlık hakkında farklı bir hakimin de hukuksal görüşü alınmış olmaktadır (Çalıkoğlu, 

www.vergidegundem.com). 

İstinaf mahkemelerinin yeniden kurulmasına ilişkin çeşitli neden ve öneriler dikkate alındığında; bu kapsamda genel olarak 

temyiz mahkemeleri sadece hukuka uygunluk denetimi yaptığı için istinaf mahkemeleri olmadıkça konunun maddi yönüyle 

incelenmesi eksik kaldığı için uygulanacak hüküm ve tespitlerin de hatalı olması sonucunu doğurabilmektedir. Bu nedenle bu 

tür bir değişimin yargı sistemi açısından olumlu katkı sağlayacağı öngörülmektedir (Türk, 2000:2). Böylece, hukuk sistemimizde 

hem hukuki hem de maddi açıdan denetleyebilecek yargı organı olarak istinaf mahkemelerine önemli bir ihtiyacı gidereceği, hızlı 

ve daha doğru bir şekilde yargılamanın gerçekleşmesi ve adil yargılanma hakkının etkin korunmasına katkı sağlayacağı 

beklenmektedir (Saygın, 2011:641).  

6545 sayılı Kanunla yapılan değişiklik öncesinde vergi yargısında olağan kanun yolları itiraz, temyiz ve kararın düzeltilmesi iken 

olağanüstü kanun yolları kanun yararına bozma ve yargılamanın yenilenmesidir. Yapılan değişikliklerle birlikte itiraz kaldırılarak 

istinaf kanun yolu getirilmiş, kanun yararına bozma kanun yararına temyiz olarak yeniden yapılandırılmış ve kararın düzeltilmesi 

yolu kaldırılmıştır. 

İtiraz yerine istinaf kanun yolunun getirilmesinin temel nedeni; yargılama aşamasında istinaf mahkemelerinin birer süzgeç görevi 

görmesini sağlayarak vergi davalarının çoğunluğunun istinaf aşamasında çözümlenmek istenmesidir. 6545 sayılı Kanunun Genel 

Gerekçesinde ise; idare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların denetlenmesinin %70’inin Danıştay’da; %30’unun 

bölge idare mahkemelerinde gerçekleştiği bu durumunda Danıştay’ın iş yükünün oldukça fazla olduğu ve dosyaların kesinleşme 

süresinin uzadığı görülmüştür. Kanun gerekçesinde istinafa geçiş nedenleri olarak şu üç konuya vurgu yapılmıştır (6545 sayılı 

Kanun Gerekçesi):  

Daha hızlı ve daha doğru bir şekilde yargılamanın çözüme kavuşturulması ve adil yargılanma hakkının etkin korunması, 

Danıştay’ın iş yükünü önemli derecede azaltarak içtihat mahkemesi olarak görev yapmasını sağlaması, 

Makul sürede yargılamanın gerçekleştirilmesi olsa da kamu gücüyle yapılan iş ve işlemlerin denetiminde hukuk devletinin bir 

gereği olarak daha fazla kontrolün gerçekleştirilmesidir. 

İstinaf sistemine geçilmeden önce Bölge İdare Mahkemesinin vermiş olduğu kararlar kesin olup temyiz yolu kapalı iken, 6545 

sayılı yasa ile yapılan değişiklikle İstinaf Mahkemelerince verilen kararlara karşı temyiz yolu açılmıştır. İstinaf kanun yolu ile 

birlikte ilk derece mahkemelerine tanınan ısrar hakkı yolu kaldırılmış olup temyiz yolu açık olan davalarda İstinaf Mahkemelerine 

ısrar hakkı tanınmıştır. Karar düzeltme yolu kapatılarak ivedi yargılama usulü getirilmiştir. 

İstinaf kanun yolunu itiraz kanun yolundan ayıran temel farksa istinafta, istisnalar olmakla birlikte kural olarak Bölge İdare 

Mahkemesi’nin istinaf incelemesi sonucunda vermiş olduğu kararlara karşı temyiz yolunun açık olmasıdır. 

Istinaf Kanun Yolu Uygulamasıyla Getirilen Yeni Düzenlemeler 

http://www.vergidegundem.com/
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2576 sayılı Kanun’un 1. maddesine göre; Bölge İdare Mahkemeleri’nin genel görevli bağımsız mahkemeler olduğu belirtilmiştir. 

Bölge İdare Mahkemeleri, bölgelerin coğrafi durumları ve iş hacmi dikkate alınarak İç İşleri Bakanlığı ve MB’nin görüşleri 

alınarak Adalet Bakanlığı’nca kurulmakta ve yargı çevreleri tespit edilmektedir.  

Bölge İdare Mahkemeleri, 2576 sayılı kuruluş ve görevlerini düzenleyen Kanun’da 26.06.2014 tarih ve 29044 sayılı RG’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 18.06.2014 tarih ve 6545 sayılı “Türk Ceza Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun” ile yapılan değişiklikle istinaf mahkemeleri konumuna getirilmiştir. Yapılan değişiklik ile uygulamada olan ikili 

yapıdaki yargılama düzeni3, üçlü bir yapıya (ilk derece mahkemesi, istinaf yolu, temyiz incelemesi) kavuşturulmuştur (Vergi 

Sirküleri, 2014/77 Sayılı). Önceki sistemde, Bölge İdare Mahkemeleri Danıştay ile idare ve vergi mahkemeleri arasında bir 

ara/yarı kademe konumunda iken yeni sistemde, Bölge İdare Mahkemesi ikinci kademe yargı yeri (istinaf mercii) olarak 

yapılandırılmıştır (Kaplan, 2014). Bölge İdare Mahkemesi daireleri istinaf başvurularını ve ilk derece mahkemelerince verilen 

yürütmeyi durdurma kararlarına karşı itirazları inceleyip karara bağlamaktadır. Ayrıca, kendi yargı çevresi içerisindeki ilk derece 

mahkemelerinin görev yetki uyuşmazlıkları Bölge İdare Mahkemesi tarafından giderilecektir. 

İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesi ile temyiz mahkemesi arasında yer alan ikinci derece yargısal bir denetim mekanizması 

konumundadır. Bu mahkemeler, ilk derece mahkemelerinin verdiği kararları yeniden yargılama yapmak suretiyle karar veren bir 

mahkemedir. Bu yönüyle istinaf, temyiz incelemesinden farklılaşmaktadır. Temyizde kararın hukuka uygun olarak verilip 

verilmediğine bakılmakta ve işin esası hakkında yeniden inceleme yapılmamaktadır. Buna karşın istinaf mahkemesi, ilk derece 

mahkemesinde verilen hükümlere karşı işin esası hakkında yeniden inceleme yaparak karar verecektir (Pehlivan, 2014:129).  

6545 sayılı Kanunla istinaf başvurusunda bulunulabilecek ilk derece mahkemesi kararları ile istinaf incelemesi sonunda temyiz  

kanun yoluna başvurulabilecek kararlar sınırlandırıldığı için bazı kararlara karşı istinaf ve temyiz kanun yoluna başvuru imkanı 

kalmamıştır. Konusu para ile belirlenebilen vergi uyuşmazlıklarında olağan kanun yollarına getirilen sınırlama aşağıda yer alan 

tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 1. Vergi uyuşmazlıklarında olağan kanun yollarına getirilen parasal sınırlamalar 

Vergi Davasının Konusu 

5.000TL ve altı ise 5.001 – 100.000 TL 100.001 TL ve üstü ise 

İlk derece mahkemesi (+) İlk derece mahkemesi (+) İlk derece mahkemesi (+) 

İstinaf incelemesi (-) İstinaf incelemesi (+) İstinaf incelemesi (+) 

Temyiz incelemesi (-) Temyiz incelemesi (-) Temyiz incelemesi (+) 

Bölge İdare Mahkemelerinin tutarlar açısından bakabileceği davalar açısından 5.000 TL’nin oldukça düşük bir tutar olduğu 

görülmektedir. Bu tutarlar için vergi davasının pek açılmadığı ve açılmayacağı dikkate alınarak, dava konusu edilen miktardaki 

vergisel uyuşmazlıkların hemen hemen tamamının istinaf mahkemesi olarak Bölge İdare Mahkemesine gideceği 

öngörülmektedir. Bu durumda, Bölge İdare Mahkemeleri en az vergi mahkemeleri kadar yoğun çalışacak; ancak pozisyonları 

itibariyle bir temyiz makamı konumunda olmaktadır. Böylece Danıştay’a gitmeden dosyanın bir kez daha ayrıntılı bir şekilde 

incelenmesi sağlanmış olacak, uyuşmazlık hakkında farklı bir hakim daha hukuksal görüşünü açıklamış olmaktadır.  

Ayrıca, mevcut süreçte dahi bir vergisel uyuşmazlığın en son yargı merci kararına kadar neticelendirilmesi en az ortalama 2 yıla 

yakın zaman alırken, yeni süreçte bir vergisel uyuşmazlığın çözümüne dair en son yargı merciinin kararını açıklayacağı tarihe  

kadar ortalama geçecek sürenin çok daha fazla (3 hatta 4 yıl) olacağı tahmin edilmektedir. Bölge İdare Mahkemelerinin kararının 

nihai karar sayılması için belirlenen 100.000 TL’nin de çok yüksek bir rakam olmadığı, ancak Danıştay’ın iş yükünü önemli bir 

miktarda azaltacağı düşünülmektedir (Çalıkoğlu, www.vergidegundem.com). 

Bölge İdare Mahkemelerinin yeni yapısında yargılama görevi dairelere ait olup görevleri sayılmıştır (2576 SK, m.3/A). Bölge 

İdare Mahkemesi daireleri istinaf başvurularını ve ilk derece mahkemelerince verilen yürütmeyi durdurma kararlarına karşı 

itirazları inceleyip karara bağlayacaktır. Bunun dışında, kendi yargı çevresi içerisindeki ilk derece mahkemelerinin görev yetki 

uyuşmazlıkları Bölge İdare Mahkemesi daireleri tarafından giderilecektir. 

 
3 Nitelik ve kıymet esas alınarak yapılan ayrımda vergi mahkemeleri ikili bir yapı üzerine kurulmuştur. Bu ikili yapı, tek hakimle 
ve kurul halinde çözülecek davalardır. Tek hakimle bakılan davalarda anlaşmazlıklar vergi mahkemesi başkanının 
görevlendireceği bir hakim tarafından çözülmektedir. Tek hakimle çözülecek davalar 7/2 fıkrada şöyle tespit edilmiştir: 
Kazançları götürü usulde tespit edilen mükelleflerin sınıf ve derecelerinin tespiti işlemlerine karşı açılan davalar ile her türlü 
vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları toplamı 30.000 TL geçmeyen tarhlara ve bu miktarla 
sınırlı olmak üzere 6183 sayılı AATUHK’un uygulanmasına ilişkin davalar vergi mahkemesi hakimlerinden biri tarafından 
çözümlenmektedir. 
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Vergi Davalarinda Istinaf Kanun Yolu Uygulamasi Analizi 

Bölge İdare Mahkemelerinde Görülen Vergi Davaları 

Bölge İdare Mahkemeleri, yargı çevresindeki İdare ve Vergi Mahkemelerinde tek hakim tarafından verilen kararları itiraz üzerine 

incelemekte ve kesin olarak hükme bağlamaktadır. Bölge İdare Mahkemelerinin vergi uyuşmazlıkları ile ilgisi sınırlı olup, sadece 

vergi mahkemelerinin tek hakimle verdiği nihai kararlara karşı itiraz edilmesi durumunda bunların çözümlenmesine bakmakta 

ve verilen kararlar kesin hükmündedir. Bu kararlar Danıştay’a temyiz edilememektedir. Vergi davalarında mahkeme re’sen veya 

vergi, resim, harç ile bunların zam ve cezaları toplamı4 belirlenen tutarı aşması halinde taraflardan birinin isteği üzerine duruşma 

yapılabilmektedir. Bu tutarın altında olan davalarda mahkeme dosya üzerinden inceleme yaparak karar vermektedir (Adalet 

Bakanlığı, 2018).  

Vergi davalarında davanın ilgili olduğu ihtilafın parasal miktarı yargılama, istinaf, duruşma ve temyiz imkanlarını etkilemektedir. 

Bu kapsamda uyuşmazlık miktarı parasal sınırları 2019 yılı için şu şekilde belirlenmiştir; 

İlk derece mahkemelerinin kesin (istinaf yoluna gidilemeyen) kararlarına ilişkin parasal sınır 6.000 TL’dir. Bu tutarın altında olan 

davalar hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar 2577 sayılı Yasanın 45/1 maddesi uyarınca kesin olup, bunlara 

karşı istinaf yoluna başvurulamaz. 

Tek hakim davalarında 44.000 TL üzerinde olmayan davalar, 2576 sayılı Kanunun 7/1 maddesi uyarınca tek hakimle çözümlenir.  

144.000 TL altında olan davalarda, bölge idare mahkemelerince verilen kararlar 2577 sayılı Yasanın 46/b maddesi uyarınca kesin 

olup, bu kararlara karşı temyiz yoluna başvurulamaz. 

Bölge İdare Mahkemelerinde vergi ile ilgili itiraz ve karar düzeltme davalarına bakan vergi daireleri ile idare mahkemelerinden 

gelen itirazlara bakan dairelerin iş yükleri hakkında bir karşılaştırma yapabilmek amacıyla aşağıdaki tablo verilmiştir.  

  

 
4 2019 yılı için 44.000 TL üzerinde olan davalarla iptal davalarında, 2577 sayılı Yasanın 17/1 maddesi uyarınca taraflardan 
birinin isteği üzerine duruşma yapılır. 
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Tablo 2. Bölge İdare Mahkemeleri İş Yükü (2008-2018) 

Gönderen 

Mahkeme 

Gelen Dosya Kararın Mahiyeti Bir Sonraki 

Yıla 

Devreden 

Çıkan Dosyaların 

Gelen Dosyaya 

Oranı (%) 
Geçen 

Yıldan 

Devir 

Yıl İçinde 

Gelen 

Toplam İtiraz Karar 

Düzeltme 

Toplam 

2008 Yılı 

İdare 2.777 39.237 42.014 - - 39.668 2.346 94,4 

Vergi 10.920 39.353 50.273 - - 38.648 11.625 76,8 

Toplam 14.123 85.745 99.868   85.356 14.512 85,5 

2009 Yılı 

İdare 2.197 16.517 18.714 13.506 3.523 17.029 1.685 91 

Vergi 11.232 44.248 55.480 35.081 11.018 46.099 9.381 83,1 

Toplam 13.997 62.068 76.065 50.372 14.612 64.984 11.081 85,4 

2010 Yılı 

İdare 1.685 16.526 18.211 12.931 3.208 16.139 2.072 88,6 

Vergi 9.381 53.435 62.816 38.788 14.931 53.719 9.097 85,5 

Toplam 11.081 70.852 81.933 52.599 18.140 70.739 11.194 86,3 

2011 Yılı 

İdare 2.070 22.329 24.399 18.357 4.685 23.042 1.357 94,4 

Vergi 9.096 42.449 51.545 37.744 8.939 46.683 4.862 90,6 

Toplam 11.189 65.235 76.424 56.572 13.624 70.196 6.228 91,9 

2012 Yılı 

İdare 1.365 25.068 26.433 18.851 5.631 24.482 1.951 92,6 

Vergi 4.863 48.059 52.922 32.922 15.422 48.344 4.578 91,3 

Toplam 6.228 73.149 79.377 51.795 21.053 72.848 6.529 91,8 

2013 Yılı 

İdare 1.949 52.033 53.982 33.993 9.404 43.397 10.585 80,4 

Vergi 4.576 57.933 62.509 39.207 18.049 57.256 5.253 91,6 

Toplam 6.525 110.031 116.556 73.265 27.453 100.718 15.838 86,4 

2014 Yılı 

İdare 10.585 44.884 55.469 38.285 13.759 52.044 3.425 93,8 

Vergi 5.252 65.792 71.044 41.024 25.101 66.125 4.919 93,1 

Toplam 15.837 110.687 126.524 79.320 38.860 118.180 8.344 93,4 

2015 Yılı 

İdare 3.425 64.357 67.782 42.487 18.161 60.648 7.160 95,8 

Vergi 4.919 66.365 71.284 39.389 22.576 61.965 9.293 92,7 

Toplam 8.344 130.729 139.073 81.882 40.737 122.619 16.454 88,2 

2016 Yılı         

İdare - 3.258 3.258 799  799 2.459 24,5 

Vergi - 1.449 1.449 297  297 1.152 20,5 

Toplam 16.497 184.263 200.760 106.515 41.319 147.834 52.926 73,6 

2017 Yılı         

İdare 2.698 139.893 142.591 6.984 112.076 119.060 23.531 83,5 

Vergi 1.166 44.732 45.898 1.853 30.415 32.268 13.630 70,3 

Toplam 52.922 220.328 273.250 39.207 194.390 233.597 39.653 85,5 

2018 Yılı         

İdare 23.549 109 703 133 252 36 100.247 100.283 32 969 75,3 

Vergi 13.646 53 064 66 710 5 56.956 56.961 9 749 85,4 

Toplam 39.652 169 794 209 446 5 357 160.698 166.055 43 391 79,3 

Kaynak: Adalet Bakanlığı, http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/istatistik Erişim: 03.11.2019 verilerinden derlenerek 

oluşturulmuştur. 

Tablo 2’de vergi mahkemelerinden gelen itirazlar ve karar düzeltme taleplerinin yıllar itibariyle arttığı görülmektedir. 2010 yılına 

kadar çıkan dosya sayısının toplam dosya sayısına oranı %76,8-85,5’ler düzeyindeyken 2010 yılı ve sonrasında bu oran %90’nın 

üzerine çıkmıştır. 2008-2015 döneminde genel olarak bakıldığında Bölge İdare Mahkemelerine intikal eden dosyaların yaklaşık 

http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/istatistik
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olarak %90’lar seviyesinde görüldüğü ve bir sonraki yıla devreden dosya sayılarının giderek azaldığı anlaşılmaktadır. Ancak 2016 

yılında bu oran %20,5 oranına düşmüştür. 2017 yılında %70,3 ve 2018 yılında ise %85,4 oranına yükselmiştir. 2016 yılında istinaf 

mahkemesi olarak Bölge İdare Mahkemelerinde yeni bir yapılanma sürecinin etkisiyle hem veri eksikliğini, hem de bu yeni 

yapının sistem olarak henüz oturtulamadığını görmekteyiz. Bu adaptasyon sürecinin 2017 yılında nispeten sağlandığı sayısal 

verilere bakılarak anlaşılmaktadır.   

2008-2018 döneminde Bölge İdare Mahkemelerindeki vergi, idari ve diğer davalara ait gelen dosyaların sayılarına dair 

karşılaştırma aşağıdaki grafikte yapılmıştır. 

Grafik 1. Bölge İdare Mahkemelerindeki Vergi ve İdari Davalara Ait Gelen Dosyaların Düzeyi (2008-2018)

 

Kaynak: Tablo 2 verilerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. 

Grafik 1’den 2008 yılında Bölge İdare Mahkemelerine gelen dosyaların %40,8’i idari nitelikli, %50,5’inin de vergi nitelikli 

davalardan oluştuğu görülmektedir. 2009 yılında bu oranlar idari nitelikli davalarda %24,6, vergi nitelikli davalarda %72,9, 2010 

yılında idari nitelikli davalarda %22,2, vergi nitelikli davalarda %76,7 ve 2015 yılında ise idari nitelikli davaların %48,7, vergi 

nitelikli davaların da %51,3 olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. Yıllar itibariyle vergi davalarının toplam davalar içindeki payının 

azaldığı görülmektedir. Bu azalmada Bölge İdare Mahkemelerinin kapatılarak istinaf mahkemelerine dönüştürülme kararının 

etkisi söz konusudur. 

2016 yılında Bölge İdare Mahkemelerinin istinaf mahkemelerine dönüştürülmesiyle bir geçiş süreci yaşadığı anlaşılmaktadır. 

2017 yılında vergi ile ilgili dosyaların idari davalara göre azaldığını, 2018 yılında ise vergi dava dosyalarının artış göstermekle 

birlikte idari davaların azalmaya başladığı grafikte görülmektedir. 

2008-2018 döneminde Bölge İdare Mahkemelerindeki vergi, idari ve diğer davalara ait çıkan dosyaların sayılarına dair 

karşılaştırma aşağıdaki grafikte yapılmıştır. 

Grafik 2. Bölge İdare Mahkemelerindeki Vergi ve İdari Davalara Ait Çıkan Dosyaların Düzeyi (2008-2018) 
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Kaynak: Tablo 2 verilerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. 

Grafik 2’de 2008 yılında Bölge İdare Mahkemelerine çıkan vergi ve idari dava dosyalarının birbirine eşit miktarda, 2009 yılından 

itibaren vergi davaları ile ilgili dosyaların idari dava dosyalarına göre daha fazla sonuçlandırıldığı görülmektedir. Bu durum 2015 

yılında tekrar eşit düzeye gelmiştir. 2016 yılında yapılan kanun değişikliği ile birlikte 2016 yılının geçiş süreci kapsamında veri 

eksikliğine bağlı olarak bir değerlendirme yapılması mümkün olamamaktadır. 2017 ve 2018 yılında idari davaların daha fazla 

sonuçlandırıldığı, buna karşın bölge idare mahkemelerinin istinaf mahkemesi haline dönüştürülmesinin etkisinin vergi dava 

dosyalarında daha fazla görüldüğü anlaşılmaktadır. Vergi dava dosyalarının bölge idare mahkemelerinde yeniden ikinci bir 

inceleme ve yargılama sürecine girmesiyle uzun zamanda sonuçlandırılabildiği görülmektedir. Bu durum vergi konularının teknik 

yönünün fazla olmasıyla açıklanabilir.  

Bölge İdare Mahkemelerinde Vergi Davalarının Ortalama Görülme Süreleri  

Ortalama görülme süresi; dosyanın daireye gelişi ile daireden çıkışı arasında geçen zamandır.  

Ortalama görülme süresini hesaplama formülü: (((2* (Geçen yıldan kalan)+Yıl içinde gelen)-Çıkan)/(Yıl içinde gelen 

+Çıkan))*360’dır (Adalet Bakanlığı, 2018:13). 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 6. maddesinde adil yargılanma hakkı düzenlenmiş olup buna göre; “yargılamanın makul 

süre içerisinde bitirilmesi” ilkesi adil yargılanma hakkının en önemli unsurlarından biri olarak sayılmıştır. Adil yargılanma hakkı, 

davalı ve davacı açısından davanın makul bir süre içerisinde sonuçlandırılmasını isteme hakkını vermektedir. 

Vergi mükellefleri bakımından da geçerli olan makul sürede yargılanma hakkı ile ilgili yapılan düzenlemelerin amacı, vergi 

uyuşmazlıklarının yargı sürecinde makul sürede sonuçlandırılmasını sağlamaktır. Anayasa Mahkemesi içtihatları kapsamındaki 

güvencelerden biri olan makul sürede yargılanma hakkı; hem vergi cezaları, hem vergi aslı ve hem de her ikisinin birlikte 

konusunu oluşturduğu uyuşmazlıklar bakımından koruma sağlamaktadır. Bu kapsamda vergi dava dosyalarının ortalama 

görülme sürelerinin ilkeler doğrultusunda en kısa zamanda ve en az masraf ve zahmetle sonuçlandırılması adaletli devlet 

anlayışının bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Esasen Bölge İdare Mahkemelerinin de istinaf mahkemeleri haline getirilmesinde; dava dosyalarının ikinci bir inceleme yapılmak 

suretiyle sonuçlandırılmaya çalışılması ve bu kararın nihai karar sayılması, Danıştay’a temyiz amacıyla ancak belli koşullarda 

başvurulabilmesi adaletin kısa zamanda, doğru ve hakkaniyete uygun bir şekilde sonuçlandırılması imkanı tanıyacağı 

öngörülmüştür.  

Tablo 3. Bölge İdare Mahkemelerinde Ortalama Görülme Süreleri (2008-2018) 

Yıllar 

Bölge İdare 

Mahkeme. Ort. 

Görülme Süreleri 

İdare Mahkemesi Vergi Mahkemesi 

İstinaf İtiraz Diğer 

Ortalama 

Görülme 

Süresi 

İstinaf İtiraz Diğer 

Ortalama 

Görülme 

Süresi 

2008 60 - - - - - - - - 

2009 49 - - - - - - - - 

2010 39 - - - - - - - - 

2011 33 - - - - - - - - 

2012 31 - 31 10 21 - 42 15 29 

2013 38 - 48 24 36 - 37 13 25 

2014 38 - 56 20 38 - 38 13 26 

2015 27 - - - - - - - - 

2016 75 218 107 10 112 238 72 20 110 

2017 73 36  305 13 118 69  337 15 140 

2018 89 97 192 37 109 77 512 41 210 

Kaynak: Adalet Bakanlığı, http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/ Erişim:18.08.2019. 

Tablo 3’e göre 2008-2015 döneminde Bölge İdare Mahkemelerinde dosyaların ortalama görülme süreleri 27-60 gün arasında 

değişmekte iken 2016-2018 döneminde 75-89 güne yükseldiği görülmektedir. Vergi davaları ile ilgili dosyaların ortalama görülme 

süreleri, 2012-2015 döneminde 25-29 gün arasında iken 2016-2018 döneminde 110-210 gün arasında gerçekleşmiştir. İstinafla 

birlikte ortalama görülme sürelerinin ortalama 7 kat arttığı görülmektedir. 6545 sayılı kanun ile Bölge İdare Mahkemeleri’nde 

dosyalar, Danıştay’a gitmeden önce bir kez daha ayrıntılı bir şekilde incelenmekte ve uyuşmazlık hakkında farklı bir hakimin 

daha hukuksal görüşü alınmış olmaktadır. Bu durum ortalama görülme sürelerini uzatmış ve dosyaların bir an önce sonuca 

ulaşması imkanını azaltmıştır.  

İstinaf kanun yolu ile dava dosyalarının Danıştay’a daha az intikal edeceği ve dosyaların daha kısa sürede sonuçlanacağı beklentisi 

açısından durum incelendiğinde; ortalama görülme süresi yönüyle Danıştay’da bir sorun söz konusu olduğu görülmektedir. 

Özellikle Danıştay’da tüm daireler için davaların ortalama görülme süresi 2015 yılında 371 gün iken 2017 yılında 739 güne 

http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/
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yükselmiştir. Vergi dava dairelerinde görülen vergi davaları (temyizen gönderilen) bakımından 2015 yılında ait ortalama görülme 

süresi 471 gün iken 2017 yılında artış göstererek 875 güne çıkmıştır (Adalet Bakanlığı İstatistikleri, 2015-2018). 

Sonuç 

6545 sayılı “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Bölge İdare Mahkemeleri, ilk derece 

mahkemesi olan Vergi Mahkemesi ile temyiz mercii olan Danıştay arasındaki ikinci derece denetim aşaması olarak 

etkinleştirilmiştir. İstinaf mahkemelerini mahkeme olarak değerlendirmenin dışında ilk derece mahkemesi kararlarına karşı 

başvurulması durumunda mevcut eksikliklerin tamamlanarak hem maddi hem de hukuki yönden dosyanın yeniden ele alınarak 

kararın geliştirilmesini sağlayan, reformatif, tamamlayıcı ve düzenleyici bir kanun yolu olarak da değerlendirilmelidir. Bu sayede 

hukuki vergi davalarının istinaf mahkemelerinde ikinci kez görülerek hem maddi hem de hukukilik denetiminin yapılması 

adaletin sağlanması ve kararlarda tutarlılığın artırılması yönünden yargıya olan güveni artırmıştır. 

İstinaf yolu ile Danıştay’ın iş yükünün önemli derecede azaltılması, asıl görevleri arasında sayılan içtihat geliştirme görevini yerine 

getirebilmesi, makul sürede yargılamanın gerçekleştirilmesi ve kamu gücüyle yapılan iş ve işlemlerin denetimini gerçekleştirmek 

amaçlanmıştır. Ancak kanun değişikliğinin yapıldığı 2016 yılından sonraki dönemin verileri incelendiğinde; Bölge İdare 

Mahkemelerinin vergi davaları ile ilgili dosya sayılarında düşüş olmakla birlikte zamanla artış yaşandığı görülmektedir.  

AİHS ve Anayasamızda adil yargılanma hakkı kapsamında davaların makul süre içinde görülmesi ilkesi benimsenmiştir. Yargıda 

iki aşamalı bir sistemden üç aşamalı bir sisteme geçiş davaların esasen daha uzun sürede sonuçlanacağı kanaatini oluşturmaktadır. 

Öyle ki gerçekleşen sayısal veriler, ilk derece mahkemesinden sonra ikinci bir ara mahkeme olan istinafta dava dosyalarının 

baştan ele alınarak yeniden yargılamanın yapılması nedeniyle ortalama görülme sürelerinin çarpıcı bir şekilde artarak makul süre 

ilkesini zedeleyen bir duruma geldiğini göstermektedir.   

Vergi davalarının istinaf mahkemelerinde ikinci kez görülerek hem maddi hem de hukukilik denetiminin yapılması, adaletin 

sağlanması ve kararlarda tutarlılığın artırılması yönünden yargıya olan güveni artırmıştır. Ancak, Bölge İdare Mahkemelerine 

yapılan itirazların temelinde vergi mahkemelerinde tek hakimle verilen kararlara olan güvensizlik yatmaktadır. Özellikle bir üst 

mahkemede verilen kararların davacı lehine sonuçlanacağı beklentisinin yüksekliği ve yargılama süresince verginin tahsilinin 

gecikmesi ve hatta hiç ödenmemesi gibi bir sonucun da elde edilmesi ihtimali mükelleflerin bir üst yargı yoluna gitme yönünde 

cesaretlerini artırmaktadır. Bu süreç mükellef için tüm yargı yolunu kullanmada bir hak olarak görülürken vergi idaresi açısından 

(haklı olması halinde) vergi kaybı doğuran bir durumu ortaya çıkarmaktadır. Bu süreçte yargının hem yükü artmakta hem de 

verginin tahsilinin gecikmesinde yargı organları araç konumuna getirilmektedir. 
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IMF POLİTİKALARI’NIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNDEKİ BAŞARISI(Z)LIKLARI 
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Uğur ÇİÇEK1 

Semanur COŞKUN2 

 

Özet 

II. Dünya Savaşı sonrasında, yeni dünya için politik ve iktisadi sistemlerde devrim niteliğinde köklü bir yeni sistem kurulmuştur. 

Uluslararası Para Fonu (IMF)’nun kuruluş gayesi, ülkelerin borç ödemelerini dengelemek şartı ile giderlerini ve beklentilerini 

karşılamak  maksadıyla kurulmuş olan bir yapıdır. 1944 senesinde Uluslararası Para Siteminin genel çerçevesini oluşturan Bretton 

Woods anlaşması gereğince kurulmuş olan Uluslararası Para Fonu, gelişme yolunda olan ülkeler açısında mühim bir finansman 

kaynağı olmaktadır. IMF, öncelikli olarak ödemeler dengesinde karşılaşılan açıkları finanse etme misyonunu görev olarak 

üstlenmektedir. Ayrıca mali krize girmiş olan ülkelere kısa vadeli borç imkanı da temin etmektedir. IMF’ye Türkiye’nin de dahil 

olduğu 180’den fazla üye olan ülke bulunmaktadır. Dünya genelinde gelişme yolunda olan ülkelerin hepsi IMF’ye, ödemeler 

bilanço açığını gidermek ve ülkesine ek kaynak sağlamak amaçlı başvurmuşlardır. Türkiye IMF’ye üyeliğinden sonra sık sık 

devalüasyonlara başvurmuştur. IMF’nin tavsiyeleri yönünde bir kısım iktisadi politikalar uygulamıştır. Bunlar sıkı ve maliye 

politikaları kapsamında uygulanan istikrar sağlayıcı programlardır. Ancak Türkiye, borç probleminin çözüme kavuşturulması 

yönünde IMF ile stand-by anlaşması imzalayarak uygulamakta olduğu istikrar programlarında istenilen hedefi sağlamamıştır. 

Fakat krizlerden sıyrılmak ve kaynak temini yönünden IMF ile mutabakattan başka seçeneğimiz bulunmamaktadır. Bu çalışmada 

ise, IMF politikalarının gelişmekte olan ülkelerdeki başarılı ve başarısız etkileri ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: IMF, İktisadi Politikalar, Ödemeler Bilançosu 

Jel Kodları :E02, E05, H5 

 

1.Giriş 

1929 Ekonomik buhranı ve ardından gerçekleşen II. Dünya Savaşı sonrasında ülkeler ciddi ekonomik problemler yaşamıştır. 

Ekonomik sorunlara çözüm bulmak amacıyla 1944’de BrettonWood’ta toplantı düzenlenmiştir. Uluslararası Para Sisteminin 

genel çerçevesini belirleyen BrettonWoods anlaşması gereğince kurulmuş olan Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF), 

ülkeler için mühim bir finansman kaynağı olmuştur. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, karşılaştıkları makro 

ekonomik problemlere ya da darboğazlara çözüm aramak için sıklıkla Dünya Bankasına ve IMF’ye başvurdukları 

saptanmaktadır. Söz konusu iki kuruluş arasında IMF’nin mühim yeri vardır. IMF özellikle ülkelerin ödemeler dengesinde 

karşılaşmış oldukları açıkları finanse etme görevini üstlenirken aynı anlaşma esnasında kurulmuş olan Dünya Bankası ise savaş 

sonrası ülkelerin kalkınmalarına ve yeniden yapılanmalarına yardımcı olacak kaynakları temin etmeyi amaçlamıştı (Yenal, 2009; 

s4). IMF kurumu, uluslararası konumundan ve öneminden dolayı hakkında birçok akademik araştırma yapılmıştır. Araştırmalar 

ağırlıklı olarak, IMF’nin dünya ekonomisine ve ülkeler üzerindeki etkisine yönelik yapılmıştır. IMF vermiş olduğu kaynaklar 

açısından en önemli kurum olması nedeniyle, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke yöneticilerinin gelişmiş ülke olma hedefine 

ulaşmaları için yeterli bir kaynak olmuştur. Fakat IMF imkanlarının kullanılması ülkelerin bireysel ve makro seviyedeki 

zenginliklerini ne yönde etkilediği konusunda henüz bir görüş birliği oluşmadığı saptanmaktadır. Söz konusu belirsizliği bilimsel 

yönden belli seviyede açıklığa kavuşturmak için çalışılacaktır. Çalışmamızda ilk olarak Uluslararası Para Sistemi, IMF ve istikrar 

politikalarının tanımı yapılıp içerikleri hakkında bilgi verilecektir. Ardından, literatürde daha önce yapılmış olan çalışmalardan 

toplanan veriler ile 44 tane gelişmekte olan ülkelerin analizi tablo halinde sunulacaktır. Son olarak, verilerdeki bulgulara göre 

elde ettiğimiz sonuca yer verilecektir. 

2. Uluslararası Para Sistemi 

Uluslararası Para Sistemi, farklı ülkelerdeki iktisadi birimlerin birbirileriyle alakalı ödemelerini yapmalarını temin eden işlemler 

bütünüdür. Uluslararası Para Sistemi, ülkeler arasında mevcut ödeme ilişkilerini ve döviz kurlarını düzenleyen norm, kurum ve  

anlaşmaların oluşturmuş olduğu bir bütündür. Sistem ticari ilişkilerde yaşanan belirlisizlik, likidite, güven ve denkleştirme 

problemlerini ortadan kaldırmakta ve çok taraflı bir ödemeler sisteminin geliştirilmesine etkin bir kredi mekanizması 

oluşturmaktadır. Ticari ilişkilerde kullanılacak para birimi problemi, para arzını kimin yapacağının seçilmesi problemi ve diğer 

para birimleri ile olan değişim oranının saptanması probleminin temel sebebi çeşitli para sistemleri bulunmasıdır. Bu 

problemlerin çözüme kavuşturabilmesi için etkin güvenilir ve ortak bir değişim aracının geliştirilmesi gerekmektedir (Uğurbaş, 

2010: s10). 

 
1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, ugurcicek@mehmetakif.edu.tr 
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Bireyler tarih öncesi dönemlerden itibaren gereksinimlerini karşılayabilmek için birbirileriyle alışveriş yapmışlardır. Alışveriş 

yaparken çeşitli değişim araçları kullanmışlardır. Kullanılmış değişim araçlarından ilki ‘Altın Standardı’dır.  Bu araç ilk olarak 

kullanılan düzenli para sistemidir. Bu sistem 1870’lerden I. Dünya Savaşının başlangıcına kadar altın dönemini yaşamıştır. Bu 

sistemde para saf altın cinsinden tanımlandığı için savaş koşullarına uygun değildir. Ülkeler altın rezervlerini korumak amacı ile 

paraların altına dönüştürülme sürecine son verilmiştir. I. Dünya Savaşı’ndan 1929’a kadar ekonomik denge ülkeler yönünden 

kurulamamış ve denge fiyat seviyesine ulaşılamamıştır. Bu süreçte altın fiyatları yükseldiği için, 1929 Ekonomik Bunalımı 

esnasında atına olan talep birdenbire yükselmiş ve genellikle endüstri yönünden gelişmiş ülkeler paralarının konvertibiletelerini 

durdurmuşlardır. Bu nedenle ülke içinde ve dışında altın değişim aracı olmaktan çıkarılmıştır (Keleş, 2012; s33-37). Yukarıda da 

bahsedildiği gibi geçmişte ulusal paraların değerli madenlerden oluşması, ülke parasına dönüştürülmesinde çeşitli teknik sorunlar 

oluşturuyordu. Saptanmış olan en önemli sorun ise,  ülkede basılan paraların, eritilip külçe halinde diğer ülkeye gönderilmesidir 

(Uğurbaş, 2010: s10). 

2. 1.  BrettonWoods Sistemi  

II. Dünya Savaşı sonrasında 1944’de  Amerika Birleşik Devletleri’nde 44 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilmiş olan konferans da 

dünya ticaretini geliştirmek üzere finansal sistemler hakkında görüşmeler yapılarak anlaşma imzalanmıştır. "Uluslararası Para 

Anlaşması" ile uluslararası ödemelerde kullanılacak yeni bir finansal sistem oluşturulmuştur. Yeni uluslararası para sisteminin 

oluşturulması için, İngiltere’li J. M. Keynes ve ABD’li Dexter White tarafından iki plan sunulmuştur (Diyarbakıroğlu, 2009; s4-

6). White planı, Keynes’in planına kıyasla daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Keynes planın amacı, istikrarlı sabit bir döviz kuru 

sistemi yaratmak ve döviz kontrollerinin kaldırılmasıydı. Sadece dış ödemeleri yapısal olarak açık veren ülkelerin kur ayarlama 

talepleri onaylanacaktı. White planın da üyelere belli limitler içinde kaynak tahsisinin temin edilmesi için Dünya Bankası ve  

Birleşmiş Milletler İstikrar Fonu olmak üzere iki kuruma ihtiyaç olduğunu savunmuştur. ‘Unitas’ adı verilen belirli bir altın 

paritesine bağlı ulusal bir para birimi oluşturulacaktır. Konferanslar neticesinde White Planı onaylanmıştır (Uğurbaş, 2010; s13). 

Sistemin en temel amacı, kısa dönemli oluşan dalgalanmalar karşısında sabit kurların korumasını temin edecek belirli kurallar 

oluşturulacaktır. Bu sisteme göre döviz kurlarında farklılık, sadece uzun dönemde ve ödemeler dengesi sürekli açık veya fazla 

durumunda oluşacaktır. Ayrıca ülkeler, döviz kurlarının farklılaşmasında belirli rekabetçi devalüasyonların da gerçekleşmesini 

temin edecek bazı sistemlerin oluşmasını amaç edinmektedir (Uysal, 2004; s44). Konferansta alınmış olan kararlar doğrultusunda 

(Parasız, 2000; s516);  

• Farklı ülkelerin para otoriteleri tarafınca tutulmuş olan ABD doları ABD’ye sabit bir fiyattan (1 ons altın =34.92) 

dolardan altına dönüştürülecektir. ABD haricindeki ülkeler paralarının, dolara karşı fiyatını belirleyecektir. 

• Ayarlanabilir sabit kur sistemi oluşturulacaktır. 

• Üye olan ülkeler sadece ödeme bilançosu dengesizliklerini değerlendirmek amacıyla paralarının değerini 

değiştirebileceklerdir. 

• Üye ülkelerin % 10 ya da fazlasını yüksek orandaki kur ayarlamaları için Uluslararası Para Fonu’nun onaylanma 

mecburiyeti bulunmaktadır. 

• IMF ve Dünya Bankası gibi iki kurum kurulması kararı verilmiştir. 

3. Uluslararası Para Fonu (IMF) 

1945’de Dünya Bankası heyeti ile birlikte 29 ülkenin de kabul etmiş olduğu IMF kurumu, 1944’deki BrettonWoods’ta 

kararlaştırılan ve uzlaşılan esaslara göre kurulmuştur. IMF, resmi olarak 1947’de yürürlüğe girmiş ve faaliyete başlamıştır. 

Günümüzdeyse IMF’nin 189 üyesi ve 150 ülkeden yaklaşık 2700 adet çalışanı vardır. Amacı II. Dünya Savaşı’nın ardından 

uluslararası para ilişkilerine yeni bir standart getirmek ve düzenlenmiş olan para ilişkileri kapsamında oluşturulan para istikrarı 

yolu ile dünya ticaretini kolaylaştırmak ve arttırmaktadır. Her iki amaç içinde oluşturulmuş standartlar; bilgiye kolay bir şekilde 

ulaşmak, daha büyük uluslararası para politikası işbirliği, paraların konvertibilitesinin sağlanması, döviz kısıtlamaların kaldırılması 

ve ödemeler dengesini temin etmek için sistem kurulması şeklinde sıralanabilmektedir. (Çataloluk, 2005; s60); 

IMF’nin temel amaçları ise; uluslararası parasal işbirliğini temin etmek, uluslararası ticaretin artmasını ve dengeli bir biçimde 

büyümesini sağlamak,  kur istikrarını temin etmek, taraflı ödemeler sisteminin kurulumuna yardım etmek ve ödemeler dengesi 

zorlukları yaşayan üyelere kaynak temin etmek şeklinde sıralanmaktadır  (Yenal, 2009; s22), 

IMF’nin kaynakları genel anlamda, ülkelerin üye olduklarında ödemiş oldukları taahhütleri, yani kotalardan oluşmaktadır. Üye 

kotaları IMF’nin en temel finansal kaynağını oluşturmaktadır. Herhangi bir üyenin kotası söz konusu ülkenin ekonomik 

büyüklüğünü ve dünya ekonomisindeki konumu hakkında bilgi vermektedir. IMF düzenli bir biçimde kotaları yeniden 

değerlendirmektedir. Üye olan ülkelerin, ekonomik zorluklarını gösteren bir formülle hesaplanan kota yükümlülüklerini IMF’ye 

taahhüt etmesi ve belirli miktarını yatırması gerekmektedir. Kota, sermayeye katılma payı olarak tanımlanabilmektedir. Kota 

kaynakları toplamı 477 milyar SDR-üye ülkelerin resmi rezervlerini destekleyebilecek uluslararası bir rezerv varlık ihraç eder-’dir 

(Eğilmez, 2009). Kotalar maliyetsiz olduğundan dolayı IMF’ye oldukça geniş bir hareket alanı temin etmektedir. Bununla beraber 

IMF’ye kotalar yetmeyebilir ve borçlanma yoluna gitmeyi tercih edebilir. Ancak IMF, piyasadan borçlanmaz ve üye ülkelerden 

durumu iyi olanların Merkez Bankalarına borçlanır. IMF, yeni bir borçlanma fonu kurulumu için üye ülkelerden yetki almıştır. 
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Ancak ülkemizde de olduğu gibi bu fona 5 milyar dolarlık katkı yamak üzere taahhütte bulunmuşsa da IMF ülkemizden herhangi 

bir katkı almamıştır (Eğilmez, 2019). Üye ülkelerin IMF imkânlarından faydalanması için belirli normlar vardır. Bunlar (Yenal, 

2009; s47); 

• Söz konusu ekonomik programla ilgili IMF’ye bir niyet mektubu vermesi, 

• IMF tarafınca üyelerin uymak zorunda kalacağı performans kriterlerinin saptanması, 

• Kullandırılacak imkanın taksitlendirilmesi,  

• Üye ülkenin Fon’dan kullanacağı miktar oranında kendi parası cinsinden bir taahhüt senedini vermesidir. 

4. İstikrar Politikaları 

Beş ana gruba ayrılmış olan istikrar politikaları; farklı araç ve amaçlar ile ifade edilmektedir. Ortodoks istikrar politikalarının 

amacı; iç ve dış dengenin oluşması olarak ifade edilirken, heteredoks istikrar politikalarının amacıysa; tüm nominal değişkenlerin 

hızlı ve uyumlu bir biçimde enflasyondan kurtarılmasını amaçlamaktadır. İktisadi değişikliklerin devamlı olmasının şartı olarak 

belirtilen politik reformlar; tümüyle iyi işleyen demokrasi ve politik kurumların oluşturulması amacını benimsemektedir. Fakat 

söz konusu gruplandırma içerisinde en mühimi, etkin büyümeyi gerçekleştirmek için küçük çaplı bozucu etkilerin ortadan 

kaldırılması amacına yönelik uygulan değişikliklerdir (Taşar, 2009; s108). 

Tablo:1 Genel Olarak İstikrar Politikaları 

1. Ortodoks İstikrar 

Programları 

2. Heteredoks İstikrar 

Programları 

3. Ek Önlemler 4. Yapısal Reformlar 

*Sürekli bütçe dengesi * Başlangıçta kambiyo 

kurunun bir başka para 

değerine bağlanması 

* Faiz oranı değişme kuralları * Dış cari hesabın 

liberalizasyonu 

*Başlangıç 

devalüasyonu 

* Para ve kredi tavanları * Yeni para birimi ya da sıfır 

atılması 

* Vergi, harcama, ve transfer 

sistemlerine yönelik mali 

reformlar 

* Merkez Bankası 

bağımsızlığı 

* Ücretlerin dondurulması 

veya vergi bazlı gelir 

politikaları 

* Likit varlıkların 

deendekslenmesi ya da de-

dolarizasyonu 

* Mali ve sermaye piyasaları 

deregülasyonu 

* Borç yapılandırması * Geçici fiyat kontrolleri * İç borcun yeniden 

yapılandırılması ya da kamu 

borcunun silinmesi 

* Emek piyasaları 

deregülasyonu veya 

liberalizasyonu 

* Politik kabul edilirlik 

ve sosyal koruma 

  * Özelleştirme ve tekellerin 

kaldırılması 

   * Dışsal sermaye hareketleri 

hesabının deregülasyonu 

Kaynak: (Taşar, 2009). 

İktisadi yönden yetersiz olan az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler, ulusal ekonomisini dış kaynaklar ile yönetmektedirler. Bu 

ülkeler tarafınca IMF destekli istikrar ve yapısal uyum programları ortaya konulmuştur. IMF’nin önlem programları genel olarak 

ortodoks politikaları içermektedir. Programların temelinde; ülkelerin makroekonomik dengesizliklerini gidermek için bir taraftan 

maliye, kur ve para politikalarına işlerlik kazandırılması, diğer taraftan ise Dünya Bankası aracılığı ile yapısal ve sektöre l uyum 

kredilerinin devreye sokulması çalışılmasıdır. Teknik yönden incelendiğinde IMF istikrar politikaları finansal programlardır. 

Programların temel amacı ödemeler dengesindeki sorunları ortadan kaldırmak ve enflasyon oranını minimuma düşürmektir. 

 5. IMF’ nin İstikrar Politikalarının Analizi 

Ulusal ekonomisini dış kaynaklarla yönetmek durumunda kalan birçok gelişmekte ve az gelişmiş olan ülkeler için IMF destekli 

yapısal uyum ve istikrar programları uygulanmıştır. IMF’nin önlem paketleri yukarıda da bahsedildiği gibi genel olarak Ortodoks 

politikaları içermektedir. Daha çok daraltıcı politikalar sunmaktadır. Söz konusu programların temel özelliği; az gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerin makroekonomik dengesizliklerine çözüm üretmek için bir yandan maliye, para ve kur politikalarına 

işlerliğini kazandırılması, diğer taraftan da Dünya Bankası aracılığıyla sektörel ve yapısal kredilerinin işletilemeye çalışılmasıdır 

(Yay, 2001; s81). Teknik yönden incelendiğinde IMF istikrar politikaları finansal programdır. IMF istikrar programı ile IMF’nin 

şartlı olarak desteklediği, parasalcı iktisat anlayışı ve neoklasik dış ticaret teorisinin egemen faktörleri ile biçimlenen temel 

amaçları fiyat istikrarı ve ödemeler dengesinin düzeltilmesi olarak bulunan iktisat politikaları grubu kastedilir (Uğurbaş, 2010 

;s48). İstikrar politikalarının öncelikli amacı; ödemeler dengesi sorunları ortadan kaldırmak diğer bir amacıysa enflasyon oranını 

minimum seviyeye getirmektir. Program uygulamaya konulduğunda zaten yüksek olan enflasyon oranı daha da artacaktır. Aşırı 

enflasyon olması durumunda ekonomide paranın dolaşım hızını daha da yükseltecektir, dolayısıyla daha az miktarda para tutmak 

istenecektir. Yani para arzındaki bir artış fiyatların daha fazla artmasına sebep olacaktır. Fiyatlar genel seviyesi çok yükselirse 
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ödemeler bilançosundaki düzelme olumsuz yöne dönecektir. Bu durum IMF istikrar politikalarının temel problemlerinden birini 

oluşturmaktadır (Demircan, 2004; s85). 

Tablo2: IMF Programlarının Makroekonomik Değişkenler Üzerindeki Etkileri 

Ülkeler Tüketim 

(%GSYİH) 

Bütçe Açığı 

(% GSYİH) 

Cari İşlemler Dengesi 

(%GSYİH) 

Kişi Başına Gelir Enflasyon Ödemeler Dengesi 

(%GSYİH) 

Arjantin + + 0 - - - 

Azerbaycan - 0 0 0 - + 

Bangledaş + - - + - - 

Belize -  + + - + 

Benin -  - + - 0 

Bolivya - + - + - + 

Brezilya +  0 + + + 

Bulgaristan + - - + - + 

Burkina Faso -   + -  

Burundi 0 + - - - - 

Cezayir - -  0 -  

Çin 0  0 + + + 

Dominik -  - + + + 

DominikCum - + + + - + 

Ekvator +  - 0 - + 

Endonezya + + + - + + 

Etopya - + - + + - 

Fas + - + + 0 + 

Güney Afrika + 0 - - - 0 

Gürcistan  + - + - - 

Hindistan +  - + - - 

Kenya + - - - - - 

Macaristan + + - - 0 + 

Malezya -  + - - - 

Meksika - + + + + + 

Mısır 0 - + + - + 

Moldovya + + - - + + 

Mozambik -  0 + - + 

Nepal 0 0 - + + + 

Rusya Fed. - - + + + + 

Romanya 0 + - + - + 

Sudan   + - + - 

Şili - - + + 0 + 

Tunus - 0 + + + + 

Türkiye + - - + - + 

Uganda + 0 0 + - + 

Ukranya +  + - - + 

Urugay + + + - + - 

Ürdün 0 + + + - + 

Venezuella - - + + + + 

Yemen +  + + - + 

Zambia -  - - - - 

Zimbabve - 0 - - + + 

Not: (+) pozitif etki, (-) negatif etki, (0) etki yok 

 

IMF Programlarının gelişmekte olan ülkeler üzerindeki başarısını değerlendirebilmek için,  Tablo 2’de de görülmüş olduğu gibi  

Makroekonomik Değişkenlerin Ülkeler Üzerindeki Etkileri literatür taraması yapılarak saptanmaktadır. Tablodaki gösterilen   (+) 

pozitif etki, (-) negatif etki, (0) simgesi ise etki yok anlamına gelmektedir. Tablo 2’de de görüldüğü üzere 1975-2014 arasında 



VI. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
VI. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

25 – 29 Ekim/October 2019 – Antalya/Türkiye 
 

 

534 

  

IMF kredisi kullanan seçili 44 gelişmekte olan ülkenin IMF programlarının etkisi değerlendirilmiştir. IMF programlarının 

ödemeler dengesi üzerindeki etkisi değerlendirildiğinde, birkaç ülke haricinde genel anlamda ülkelerin ödemeler dengesi 

sorunlarının düzelmiş olduğu sonucuna varılmaktadır. Dolayısıyla, IMF programlarının en temel amacı olan ödemeler dengesi 

sorunları üzerinde pozitif etkisinin olduğu görülmüştür. Enflasyon değişkeni incelendiğinde IMF programları 27 ülkede 

enflasyon üzerinde azaltıcı etkiye sahipken 14 ülkede enflasyonu artırdığı görülmektedir. Kişi başına gelirdeki gelişmeler 

incelendiğinde benzer bir durum saptanmaktadır. IMF programlarının 13 ülkede kişi başına gelirde azaltıcı etkiye sahiptir. IMF 

programlarının 44 ülke içerisinde sadece 16 ülkenin cari işlemler dengesi üzerinde olumlu bir etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. 

Bütçe açığına bakıldığında, IMF programlarının sadece 13 ülkenin bütçe açığı üzerinde olumlu etkisi olduğu saptanmaktadır. 

IMF programlarının tüketim üzerindeki etkilerine bakıldığında ise, 19 ülkede tüketimin azaldığı ve 17 ülkede ise tüketimin arttığı 

görülmüştür. Diğer ülkelerde IMF programlarının tüketim harcamaları üzerinde bir etkisinin olmadığı saptanmıştır. 

Toparlayacak olursak, IMF programlarının ödemeler dengesi, enflasyon ve kişi başına gelir üzerinde yaklaşık %70 civarında 

olumlu etkiye sahip olduğu saptanmaktadır. Diğer taraftan, tüketim, bütçe açığı ve cari işlemler dengesi üzerinde IMF 

programlarının başarı oranı ise %35 dolayında tespit edilmiştir. Dolayısıyla, IMF programlarının makroekonomik değişkenler 

üzerinde herhangi bir etkisinin olduğu sonucuna varılamaz. 

 

6.Sonuç 

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 1960’dan sonra kaynak gereksiniminin artması nedeni ile, IMF’nin üstelenmiş olduğu 

rol de artmaktadır. Kaynak gereksiniminde artış olan ülkelerin IMF kaynaklarından faydalanmak, yeni krediler temin edebilmek 

ve borçlarını sonraki zamana alabilmek için IMF’ye başvurmaları IMF’nin uluslararası finans piyasaları ve üye ülkelerdeki 

kontrolünü artırmaktadır. 1980’de ise IMF’nin kuruluş amacının dışına çıktığı ve amacının dışında olan konular ile ilgilenmeye 

başladığı yönündeki tartışmalar ortaya çıkmaktadır. IMF’nin görevi yalnızca ödemeler dengesindeki sorunlara çözüm üretmek 

için kredi vermekle sınırlı kalmamıştır. Maddi anlamda zor durumda kalan ülkelere ‘kolaylık’ temin eden bir kuruluş olmaktan 

ziyade başvuru yapan ülkelere ekonomi politikalarına da yön veren bir kurum haline gelmektedir. 

IMF’ye yönelik yapılan temel eleştirilerden biri istikrar programlarının tutarsız olduğudur. Önceki bölümlerde bahsedildiği gibi, 

IMF, finansal problemleri olan ülkelere genel olarak Ortodoks istikrar programları uygulaması yönünde tavsiye vermektedir. 

Söz konusu programlar ülke şartları değerlendirilmeden uygulanan sabit daraltıcı para ve maliye politikalarından oluşmaktadır. 

Aslında her ülkenin kendine özgü toplumsal, sosyal, siyasi, kültürel, coğrafi ve en önemlisi ekonomik özellikleri vardır. Bu 

nedenle her ülkenin bu özellikleri göz önüne alınarak ülkenin yapısına göre program hazırlanması gerektiğinin gündeme gelmesi 

önerilmektedir. IMF programları, uygulanmış olduğu ülkelerde sonuçları değerlendirebilmek için, özellikle yapısal reformlar 

üzerinde devam ettirilen pazarlıklar ve bunların gerçekleştirilmesi için katlanılan maliyetler göz önünde tutulursa önem 

kazanmaktadır. IMF programlarının başarısı üzerine değerlendirme yapabilmek için programların uygulanması neticesinde 

önemli makroekonomik değişkenlerde oluşan iyileşmeleri bir gösterge olarak nitelendirilebilmektedir. Fakat makroekonomik 

değişkenlerde oluşan değişmelerin temel nedeni, IMF programları olabileceği gibi, ülkedeki diğer nedenler ve gözlemlenemeyen 

raslantı sonucu oluşan şoklarda olabilmektedir. 

Bu sonuçlara göre, IMF kurumu kuruluşundan günümüze kadar uygulanmaya çalışılan ve daha çok Batı bölgesinin kalkınmış ve 

demokratikleşme aşamalarını tamamlamış ülkelerin sosyal ve ekonomik değerlerini gösteren IMF politikalarının genel bir 

“reçete” olarak uygulanmasının bazı sorunlar oluşturduğu düşünülmektedir. Özellikle çalışmadaki ana çerçevenin oluşturduğu 

ülke bazında ele alınan sonuçların karşılaştırılması bu gerçeğin altını çizmektedir. IMF kurumunun bu konu ile alakalı kapsamlı 

yeni çalışmalar yapması gerektiğini ortaya koymaktadır. 
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https://www.imf.org/external/country/tur/rr/2011/overview.pdf
http://www.reitix.com/Makaleler/Uluslararasi-Para-Sistemi/ID=124
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ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNİN BİR PARÇASI: ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 

Menekşe ESKİCİ1 

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, öğretmen yetiştirme sürecinde öğretmen adaylarının öğrendiği teorik bilgileri uygulama fırsatı buldukları 

öğretmenlik uygulaması dersinin yürütülmesine yönelik öğretmen adaylaırnın değerlendirmelerini ortaya koymaktır. Bu amaç 

doğrultusunda dersi almış olan 8 (4 kadın 4 erkek) öğretmen adayı ile çalışılmıştır. Bu kapsamda öğretmen adayları ile görüşme 

yapılmıştır. Bu kapsamda öğretmen adaylarına 3 soru sorulmuştur. 1. Öğretmenlik uygulaması dersi kapsamındaki kazanımlarınız neler? 

Kişisel ve kariyer anlamında neler öğrendiniz? 2. Öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında ne gibi sorunlar ve zorluklarla karşılaştınız? 3. 

Öğretmenlik uygulaması dersinin daha verimli olması için neler yapılabilir? Öğretmen adaylarının verdiği cevaplar içerik analizi ile 

değerlendirlmiştir. Analizler sonucunda öğretmen adayları öğretmenlik uygulamaı dersinin kişisel ve mesleki anlamda onlara çok 

şey kazandırdığını belirtmişlerdir. Öğretmen olmanın farkına varma, çekingenlik, ürkeklik, endişe, korku ve kaygıları aşma, 

mesleği yapabilme yönünde cesaret ve güven kazanma, mesleki bilgi yönünde eksiklerini görme, okul ortamını tanıyarak eğitime 

daha gerçekçi bakma, öğrencilerle sağlıklı ilişkiler kurma, onları eğitim ortamında görüp tanıma, okul yönetimi hakkında gerçek 

bilgileri alma, sınıfta disiplini sağlama, ilgiyi sürekli canlı tutabilmek için gerekli motivasyon tekniklerini gözlemleme, beden 

dilinin ders içinde nasıl daha etkili olarak kullanılabileceğini gözlemleme, değişik yöntem, teknik ve araç gereç kullanmanın 

önemli ve etkili olduğunu anlama, çocukları sevme ve onlarla ilgilenmenin hem disiplin sorunlarını çözme hem de zevkli ders 

yapma açısından etkili olduğunu görme gibi kazanımlar elde ettiklerini vurgulamışlardır. Bu dersin yürütülmesi kapsmında 

deneyimsizlikler yaşadıkları en büyük sorunlar olarak belirtilmiştir. Öğretmen adayları dersin veriminin arttırılması için önerilerde 

bulunmuşlardır.  Öğretmenlik uygulaması dersinin daha verimli olması için öğretmen adayının fakültedeki ders yoğunluğu 

azaltılabilir. Böylece haftada 1 kez gitmek yerine daha çok uygulama okulunda eğitim öğretim yapabilir.   

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik Uygulaması, Öğretmen Yetiştirme, Öğretmen Adayı 

 

GİRİŞ 

Öğretmenlik uygulaması dersinde öğretmen adayları öğrendikleri teorik bilgileri uygulama fırsatı bulurlar. Öğretmen yetiştirme 

sürecinde öğretmen adaylarının aldıkları derslerin anlam kazanması uygulama sürecindeki deneyimleri ile mümkündür. 

Öğretmenlik mesleğinin icra edilmesi sürecinde bilinmesi gereken detaylar ve uygulama şekilleri ancak o ortamın bizzat 

yaşanması ile kazanılabilir. Bu bağlamda öğretmenlik uygulaması dersi öğretmen yetiştirme sürecinin en önemli adımlarından 

birisi olarak görülebilir. 

Öğretmenlik uygulaması dersini alan öğretmen adaylarının, gerçek bir eğitim öğretim ortamında öğretmen olarak öğretim 

sürecine dahil olabilecek yeterliliğe sahip oldukları kabul edilmektedir (Peker, 2008). Öğretmenlik uygulaması dersi öğretmen 

yetiştirme sürecinde önemli bir değerlendirme sağlamaktadır. Öğretmen adayları yetersiz olduğu konuları, geliştirmeleri gereken 

yöneleri görürler. Öğretmen yetiştiren fakültelerde görev yapan öğretim elemanları ise öğretmen adaylarının eksikliklerinin 

giderilmesinde nasıl bir yol izleyecekleri konusunda fikir sahibi olurlar. Öğretmen olarak atanmadan önce adayların çalışacakları 

kurumları ve mesleklerini tanımaları açısından öğretmenlik uygulamasının önemi tartışılmaz düzeydedir (Akpınar, Çolak ve Yiğit, 

2012; Ünver, 2003). Bu önem öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitimlerinde kişisel ve mesleki olarak iyi yetişmesini 

etkilemesinden kaynaklanmaktadır. 

Usta çırak ilişkisi her mesleğin inceliklerinin kazanılmasında kilit role sahiptir. Öğretmenlik uygulaması dersi ile eğitim 

sektörünün neferleri olan öğretmenlerin yetişmedinde aynı şekilde etkilidir. Okul deneyimi dersi ile öğretmen adayları, dersi 

planlamayı, planı uygulamayı ve değerlendirmeyi,  zaman kontrolü yapmayı, öğretmenmenlerin okulllardaki misyonlarını, eğitim 

sisteminin yapısını, öğrencilerle nasıl iletişim kurulacağını gözlem yoluyla öğrenmektedirler (YÖK, 1998). Öğretmen adayları 

öğretmenlik uygulaması deneyimleri ile sadece mesleki olarak değil kişisel olarak da kendilerini geliştirmektedirler ( Çiçek ve 

İnce, 2005). Öğretmen yetiştirme sürecinin bir parçası olan öğretmenlik uygulamasının etkisi başarılı bir eğitim için oldukça 

büyüktür. Bu nedenle bu araştırmada öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşlerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmada üç araştırma sorusuna cevap aranmıştır:  

1.Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi kapsamındaki kazanımları nelerdir? Kişisel ve kariyer anlamında neler öğrendiler?  

2.Öğretmen adayları öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında ne gibi sorunlar ve zorluklarla karşılaştılar?  

3.Öğretmen adaylarının görülerine göre öğretmenlik uygulaması dersinin daha verimli olması için neler yapılabilir? 

YÖNTEM 

Bu araştırma nitel desenli bir araştırmadır. 

 
1 Dr. Öğr. Üyesi, Kırklareli Üniversitesi, menekeskici@hotmail.com 
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Çalışma grubu 

Bu araştırmada Öğretmenlik Uygulamadı dersini almış olan 8 (4 kadın 4 erkek) öğretmen adayı ile çalışılmıştır. 

Verilerin toplanması 

Bu kapsamda öğretmen adayları ile görüşme yapılmıştır. Bu kapsamda öğretmen adaylarına 3 soru sorulmuştur. 1. Öğretmenlik 

uygulaması dersi kapsamındaki kazanımlarınız neler? Kişisel ve kariyer anlamında neler öğrendiniz? 2. Öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında 

ne gibi sorunlar ve zorluklarla karşılaştınız? 3. Öğretmenlik uygulaması dersinin daha verimli olması için neler yapılabilir? 

Verilerin analizi 

Öğretmen adaylarının verdiği cevaplar içerik analizi ile değerlendirlmiştir. Bu bağlamda öğretmen adaylarına sorulan soruların 

her biri bir tema olarak kabul edilmiştir. Temaların altında kodlar belirlenmiş ve frekanslarına yer verilmiştir. Ayrıca öğretmen 

adaylarının verdiği cevaplardan doğrudan alıntılar yapılma yoluna gidilmiştir. 

BULGULAR 

Bu bölümünde araştırmanın bulgularına yer verilmiştir. 

1. Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi kapsamındaki kazanımlarına ilişkin bulgular Tablo 1’de 

sunulmaktadır. 

 

Tablo1. Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi kapsamındaki kazanımları 

Tema: Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi kapsamındaki kazanımları  

Kod  f 

İletişim becirisi kazanma 7 

Uygulama fırsatı bulma  6 

Tecrübe edinme  6 

Sorun çözme becerisi kazanma 5 

Eksiklerimi görme 4 

Sınıf yönetimini sağlama 4 

Öğretmenlik mesleğinin saygın ve kutsal bir meslek olduğunun farkına varma 3 

Değişik yöntem, teknik ve araç gereç kullanmanın önemli ve etkili olduğunu anlama 3 

İlgiyi sürekli canlı tutabilmek için gerekli motivasyon tekniklerini gözlemleme 3 

Öğrencilerin etkin katılımı için etkinlikler düzenleme 2 

Her zaman öğretmen ve öğrenci arasında bir mesafe olması gerekliliğini  anlama 2 

Eğitim ortamını görüp tanıma 2 

Ders planı hazırlamayı öğrenme 1 

Derste zamanı iyi kullanabilme becerisi kazanma  1 

Ses tonumu etkili biçimde kullanmayı öğrenme 1 

Okul yönetimi hakkında gerçek bilgileri alma 1 

Çekingenlik, ürkeklik, endişe, korku ve kaygıları aşma, 1 

Cesaret ve güven kazanma 1 

Tablo 1 incelendiği zaman öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi kapsamındaki kazanımlarının sırasıyla, iletişim 

becerisi kazanma (7), uygulama fırsatı bulma (6), tecrübe edinme (6), sorun çözme becerisi kazanma (5), eksiklerimi görme (4), 

sınıf yönetimini sağlama (4), öğretmenlik mesleğinin saygın ve kutsal bir meslek olduğunun farkına varma (3), değişik yöntem, 

teknik ve araç gereç kullanmanın önemli ve etkili olduğunu anlama (3), ilgisi sürekli canlı tutabilmek için gerekli motivasyon 

tekniklerini gözlemleme (3), öğrencilerin etkin katılımı için etkinlik düzenleme (2), her zaman öğretmen ve öğrenci arasında bir 

mesafe olması gerekliliğini anlama (2), eğitim ortamını görüp tanıma (2), ders planı hazırlamayı öğreme (1), derste zamanı iy i 

kullanabilme becerisi kazanma (1), ses tonumu etkili biçimde kullanmayı öğrenme (1), okul yönetimi hakkında gerçek bilgileri 

alma (1), çekingenlik, ürkeklik endişe, korku ve kaygıları aşma (1), cesaret ve güven kazanma (1) şeklinde olduğu görülmektedir. 

Temaların altında ortaya çıkan kodların daha iyi açıklanabilmesi için doğrudan alıntılara da yer verilmiştir. 

 E2  “Staj dönemim boyunca çocuklarla daha verimli ve etkili iletişimin nasıl kurulabileceğini deneyimlemiş oldum.” 

 E4 “Öğretmenler odasında bulunan öğretmenlerle olan diyaloglar, sınıflarda veya okul koridorlarında öğrencilerle olan diyaloglar 

öğretmenlik mesleğinin ne kadar kutsal olduğunu bir kere daha bizlere göstermiş oldu.” 

 K3 “Ders işlerken mutlaka etkili bir öğrenim için özel öğretim yöntem ve teknikleri kullanmak gerektiğini öğrendim.” 

2. Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında karşılaştıkları sorunlar ve zorluklar Tablo 2’de 

sunulmaktadır.  

 



VI. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
VI. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

25 – 29 Ekim/October 2019 – Antalya/Türkiye 
 

 

538 

  

Tablo 2. Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında karşılaştıkları sorunlar ve zorluklar 

Tema: Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında karşılaştıkları sorunlar ve zorluklar 

 

Kod f 

Heyecanımı yenmek 5 

İlgisiz öğrencilerle uğraşmak 4 

Teoride öğrendiklerimi uygulamak 3 

Öğrenciler tarafından öğretmen olarak görülmemek 3 

Sınıfta hakimiyet kurmak 2 

Zamanı etkili kullanmak 1 

Vücut dilini kullanmak 1 

Hiçbir şey 1 

Tablo 2 incelendiği zaman öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında karşılaştıkları sorunların ve 

zorlukların sırasıyla heyecanımı yenmek (5), ilgisiz öğrencilerle uğraşmak (4), teoride öğrendiklerimi uygulamak (3), öğrenciler 

tarafından öğretmen olarak görülmemek (3), sınıfta hakimiyet kurmak (2), zamanı etkili kullanmak (1), vücut dilini kullanmak 

(1) ve hiçbirşey olarak sıralandığı görülmektedir. 

Temaların altında ortaya çıkan kodların daha iyi açıklanabilmesi için doğrudan alıntılara da yer verilmiştir. 

 K1 “Karşılaştığım sorunlardan ilki ilk ders anlatımında çok heyecanlıydım. İlk başta sınıfa hâkimiyete başta kuramadım. Daha sonra 

heyecanımı biraz azalttıkça hâkimiyeti kurmaya başladım.” 

 K3 “İlk de öğretmen adaylarını bir öğretmen gibi görmemeleri bir abla olarak görmeleri. Daha sonra uyarmalarımız sonucunda doğru bir 

şekilde hitap ettiler.”  

 E4 “Benim bu dersi aldığım dönemle ilgili olsa gerek aynı günde hem ders hem de staj oluyordu bu artı yorgunluk oluyordu”  

 

3. Öğretmen adaylarının görülerine göre öğretmenlik uygulaması dersinin daha verimli olması içinyapılacaklara Tablo 3’te 

yer verilmiştir. 

 

 

Tablo 3. Öğretmen adaylarının görülerine göre öğretmenlik uygulaması dersinin daha verimli olması için yapılacaklar 

Tema: Öğretmen adaylarının görülerine göre öğretmenlik uygulaması dersinin daha verimli olması için yapılacaklar 

 

Kod f 

Öğretmenlik uygulamasının arttrılıması 8 

Ünivesitedeki derslerin azaltılması 7 

Üniversitede daha fazla uygulama fırsatı yaratılması 7 

Uygulama okulunda yetkilerimizin arttrılması 6 

Daha fazla ders anlatmak 5 

Uygulama süreci ile ilgili daha fazla bilgilendirilmeliyiz 2 

Ders ve staj günlerinin çakıştırılmaması 1 

 

Tablo 3 incelendiği zaman öğretmen adaylarının görüşlerine göre öğretmenlik uygulaması dersinin daha verimli olması için 

yapılacakların öğretmenlik uygulamasının arttırılması (8), üniversitedeki derslerin azaltılması (7), Üniversitede daha fazla 

uygulama fırsatı yaratılması (7), uygulama okulundaki yetkilerimizin arttırılması (6), daha fazla ders anlatmak (5), uygulama süreci 

ile ilgili daha fazla bilgilendirilmeliyiz (2), ders ve staj günlerinin çakıştırılmaması (1) şeklinde sıralandığı görülmektedir. 

Temaların altında ortaya çıkan kodların daha iyi açıklanabilmesi için doğrudan alıntılara da yer verilmiştir. 

 E1 “Konu anlatımları yoğunlaştırılabilirse pratik yapma şansı ve deneyim düzeyi de artar.” 

 K4 “Öğretmenlik uygulaması dersinin daha fazla olması için öğretmen adayının fakültedeki ders yoğunluğu azaltılabilir.” 

 E3 “Okul içinde sorumluluklarımızı ve yetkilerimi  öğrenmek” 

TARTIŞMA 

Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin genel görüşlerinin ortaya konmasının amaçlandığı bu araştırmada 

öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinden önemli kazanımlar elde ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen 

adayları bu ders sayesinde öğrencilerle iletişim becerisi kurma, uygulama fırsatı bulma, tecrübe edinme, sorun çözme becerisi 
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kazanma, eksiklerini görmek gibi kazanımlar elde etiklerini belirtmektedirler. Eraslan (2009) tarafından yapılan araştırmada da 

ortaya konan matematik öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinden çok faydalandıkları bulgusu ile örtüşmektedir. 

Benzer şekilde Görgen, Çokçalışkan ve Korkut (2012) tarafından yapılan araştırmada öğretmenlik uygulaması dersi meslek 

yeterliliklerini kazandırması açısından öğretmen adayları tarafından “orta”, uygulama öğretmenleri tarafından “yüksek”, öğretim 

üyeleri tarafından “orta” düzeyde işlevsel olarak görüldüğü tespit edilmiştir. Karasu Avcı ve Ünal İbret (2016) tarafından yapılan 

araştırmada öğretmenlik uygulaması-II dersinin katkılarını okul öncesi öğretmen adayları uygulama/pratik yapma fırsatı vermesi 

ve öğretmenlik mesleği ile ilgili tecrübe kazandırması olarak belirtmişlerdir. Özdaş ve Çakmak (2018) tarafından öğretmen 

adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik metaforik algılarını belirlemek amacıyla yapılan araştırmada öğretmen 

adaylarının en çok tecrübe metaforunu tercih ettiklerinin ortaya konması bu araştırmada öğretmen adaylarının öğretmenlik 

uygulaması dersinde tecrbe kazandıklarını belitmeleri ile paralellik göstermektedir. Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen 

adayları için olmazsa olmaz ölçüde kazanımların olduğu bir ders olduğu alanyazındaki pek çok araştırma (Aslan ve Sağlam, 2018; 

Baran, Yaşar ve Maskan, 2015) ile vurgulanmakatdır. Kuter (2016) tarafından yapılan araştırmada öğretmenlik uygulaması 

dersinden mentorluğun öneminden bahsedilmektedir. 

Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinde karşılaştıkları zorluklar incelendiği zaman heyecanımı yenmek, ilgisiz 

öğrencilerle uğraşmak, teoride öğrendiklerimi uygulamak, öğrenciler tarafından öğretmen olarak görülmemek kavramları 

üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu araştırmanın bulgularını destekler nitelikte Karasu Avcı ve Ünal İbret (2016) tarafından 

yapılan araştırmada öğretmen adayları, öğretmenlik uygulaması-II dersinde karşılaştıkları problemleri uygulama öğretmenlerinin 

öğretmen adaylarını öğretmen gibi görmemesi ve çocukların öğretmen adaylarını bir otorite olarak görmemesi olarak 

belirtmektedirler. Bektaş ve Ayvaz Can (2019) tarafından yapılan araştırmada öğretmenlik uygulaması dersini yürüten uygulama 

öğretmenlerinin konu ile ilgili geliştirilmeye ihtiyaçları olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca bu araştırmada öğretmen adayları teoride 

öğrendiklerini uygulamada sıkıntı yaşadıklarını belirtmişlerdir. Elde edilen bu bulgu Girmen, Kılıç ve Kaya (2016) tarafından 

yapılan araştırmada elde edilen öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamsı dersi deneyimlerinde öğretim yöntem ve tekniklerini 

uygulamakta hatalar yaptıkları bulgusu ile örtüşmektedir. 

Bu araştırmada öğretmen adaylarının görüşlerine göre öğretmenlik uygulaması dersinin daha verimli olması için öğretmenlik 

uygulamasının arttırılması araştırmaya katılan bütün öğretmenleri tarafından vurgulanmıştır. Konu ile ilgili yapılan araştırmaların 

pek çoğunda aynı önerinin yer aldığı görülmektedir. Şimşek, Alkan ve Erdem (2013) tarafından yaplan araştırmada öğretmenlik 

uygulamasının bir güne sıkıştırılmaması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca aynı araştırmada üniversite ile uygulama okulunun 

işbirliğinin kuvvetlendirilmesi önerilmesi bu araştırmada öğretmen adaylarının “üniversitedeki derslerin azaltılması”, 

“üniversitede daha fazla uygulama fırsatı yaratılması” şeklinde görüş belirtmeleri ile paralellik göstermektedir. 

SONUÇ 

Analizler sonucunda öğretmen adayları öğretmenlik uygulamaı dersinin kişisel ve mesleki anlamda onlara çok şey kazandırdığını 

belirtmişlerdir. Öğretmen olmanın farkına varma, çekingenlik, ürkeklik, endişe, korku ve kaygıları aşma, mesleği yapabilme 

yönünde cesaret ve güven kazanma, mesleki bilgi yönünde eksiklerini görme, okul ortamını tanıyarak eğitime daha gerçekçi 

bakma, öğrencilerle sağlıklı ilişkiler kurma, onları eğitim ortamında görüp tanıma, okul yönetimi hakkında gerçek bilgileri alma, 

sınıfta disiplini sağlama, ilgiyi sürekli canlı tutabilmek için gerekli motivasyon tekniklerini gözlemleme, beden dilinin ders içinde 

nasıl daha etkili olarak kullanılabileceğini gözlemleme, değişik yöntem, teknik ve araç gereç kullanmanın önemli ve etkili 

olduğunu anlama, çocukları sevme ve onlarla ilgilenmenin hem disiplin sorunlarını çözme hem de zevkli ders yapma açısından 

etkili olduğunu görme gibi kazanımlar elde ettiklerini vurgulamışlardır. Bu dersin yürütülmesi kapsmında deneyimsizlikler 

yaşadıkları en büyük sorunlar olarak belirtilmiştir. Öğretmen adayları dersin veriminin arttırılması için önerilerde bulunmuşlardır.  

Öğretmenlik uygulaması dersinin daha verimli olması için öğretmen adayının fakültedeki ders yoğunluğu azaltılabilir. Böylece 

haftada 1 kez gitmek yerine daha çok uygulama okulunda eğitim öğretim yapabilir.   

ÖNERİLER 

Bu araştırmadadan elde edilen bulgulara dayanarak öğretmenlik uygulaması dersinin saatlerinin arttırılarak öğretmen adaylarının 

gerçek eğitim öğretim ortamında daha fazla vakit geçirmeleri ve deneyim kazanmaları sağlanmalıdır. Ayrıca Üniversite-okul 

işbiliğinin etkin şekilde işlemesi sağlanmalıdır. Öğretmen adayları uygulama okullarına daha fazla zaman ayırabilmeleri için 

üniversitedeki derslerin saatlerinin azaltılması bunun yanı sıra öğretmen adaylarının uygulama okullarında öğretmen olarak kabul 

edilmeleri sağlanmalıdır. 
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OPSİYON STRATEJİLERİ İLE RİSKTEN KORUNMA 

Dr. Öğr. Üyesi Umut Burak GEYİKÇİ 

 

Özet 

Teknoloji ve internetin tüm dünyayı sarması finans alanında da önemli bir değişime neden olmuştur. Yaklaşık yüz yıldır kullanılan 

türev ürünler gittikçe yaygınlaşmaya başlamıştır. 2018 yılı içerisinde dünyada toplam türev ürün işlem miktarı 547 trilyon dolar 

olmuştur. Türev işlemlerin bu derece yaygınlaşmasının altında geleceğe ilişkin riskler ve bu riskleri yok etme isteği yatmaktadır. 

Türev ürünlerin en önemlilerinden biri olan opsiyon sözleşmeleri de finansal risklerin yok edilmesinde önemli birer araçtır. Peşin 

ödenecek bir miktar prim sayesinde gerçekleşmesi beklenen riske karşı önemli bir alım veya satım hakkı elde edilmektedir. 

Dahası bu hakkın kullanım zorunluluğu da bulunmamaktadır. Bu çalışma ile riskleri hedge etmek için uygulanabilecek opsiyon 

stratejileri ortaya konmuştur. Opsiyon stratejileri ile riskten korunma yöntemleri Türkiye’de henüz çok yenidir. Bu nedenle 

riskten korunmak için kullanılabilecek opsiyon stratejilerinin doğru anlaşılıp kullanılması için bu çalışma ile kavramsal çerçevede 

literatüre katkı sağlaması amaçlamıştır.  

 

Hedging With Option Strategies 

Abstract 

The fact that technology and the Internet have spread all over the world has also led to a significant change in the finance area. 

Derivatives, which have been used for nearly a hundred years, have become increasingly common. In 2018, the total amount 

of derivative transactions in the world was USD 547 trillion. Underlying this widespread of derivative transactions lies future 

risks and desire to eliminate these risks. Options contracts, which are one of the most important derivative instruments, are 

also important tools for eliminating financial risks. A number of premiums to be paid in advance provides an important right 

to buy or sell against the expected risk. Moreover, there is no obligation to exercise this right. In this study, options strategies 

can be used to hedge risk, are expressed. Hedging by options strategies in Turkey is still very new. For this reason, in order to 

understand and use options strategies that can be used to protect from risk, this study aims to contribute to the literature in a 

conceptual framework. 

 

Giriş 

Finans yazınında son dönemde sıklıkla kullanılmaya başlanan Türev ürünler, vadeli işlem sözleşmelerinin bir kısmını 

oluşturmaktadırlar. Türev ürünler dendiğinde forward, futures, swaplar ve opsiyonlar anlaşılmaktadır. Bunların her biri finansal 

piyasa oyuncuları için farklı şekillerde kullanım özellikleri olan ürünlerdir. Bu ürünler arasında opsiyonlar primi ödeyen tarafa 

sözleşmeden yararlanma hakkı verip zorunluluk getirmemesi açısından diğerlerinden ayrılmaktadır. Opsiyon iki taraf arasında 

gerçekleştirilen, taraflardan birine ödeyeceği pirim karşılığında alma veya satma hakkı verip yükümlülük getirmeyen 

sözleşmelerdir. Opsiyonlar alım (call) veya satım (put) opsiyonu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Alım opsiyonuna sahip olan 

taraf ödeyeceği prim sayesinde sözleşmede belirtilmiş olan döviz, faiz oranı, emtia gibi bir varlığı belirlenen şartlarda alma hakkı 

vadır ancak istemezse almak zorunda değildir. Benzer şekilde satma opsiyonuna sahip tarafında belirlenmiş olan varlığı belirlenen 

koşullarda satma hakkı vardır ancak o da istemezse satmak zorunda değildir.  Burada temel belirleyici risk faktörüdür. Opsiyon 

sözleşmeleri gelecekte oluşması muhtemel riskleri azaltmak ve hatta  ortadan kaldırmak için yapılan sözleşmelerdir. Finans 

literatüründe risk kavramı ikiye ayrılır. Sistematik risk ve sistematik olmayan risk olmak üzere sistematik risk piyasa, politika, 

ekonomi gibi kontrol edilemeyen riskleri ifade eder. Sistematik olmayan risk ise finansal risk yönetimi çalışmalarının temelini 

oluşturan ve alınacak önlemlerle kaçınılabilecek riskleri ifade eder. Sistematik olmayan risk portföy çeşitlendirmesi vasıtasıyla 

bertaraf edilebilir. Opsiyon stratejileri de sistematik olmayan riske karşı finansal piyasa katılımcılarının kendilerini güvenceye 

almak için kullandıkları önemli bir yöntemdir. Opsiyonlar döviz, faiz, emtia gibi pek çok varlık üzerine gerçekleştirilebilir. 

Uzunca bir geçmişe sahip olmakla birlikte opsiyon fiyatlama teorisi, 1973 yılında Amerikan menkul kıymetler piyasasında 

listelenmeye başlamasıyla günümüzdeki halini almıştır. Aynı yıl (Black & Scholes, 1973) çalışmaları ile ilk tamamen tatmin edici 

opsiyon fiyatlama modelini sundular.  Makale sonraki yıllarda yayımlanan makaleler için temel oluşturmakla birlikte ileri düzey 

matematiksel formüller içermesi nedeniyle temel ekonomiyi gizlemeye meyilli olduğu için sonuçları (Sharpe, 1978)’de ilkokul 

matematiği ile elde etmenin mümkün olduğunu belirtmiştir (Cox, Ross, & Rubinstein, 1979). Black and Scholes modelinin 

literatüre kazandırılmasından bu tarafa opsiyon fiyatlama literatüründe çok daha gerçekçi ve karmaşık modeller önerilmiştir (An 

& Suo, 2009). Black Sholes modeli (Merton R. M., 1973) tarafından genişletilerek temettü getirileri eklenmiştir. Sonrasında 

model (Merton & Turnbull, 1976) tarafından geliştirilmiş ve hisse senetlerindeki beklenmeyen ani yükselmeleri de kapsayan 

sıçramalı yayılma modelini (jump-diffusion models) ortaya koymuştur (İzgi, 2015).  Black Sholse’in temelini attığı model (Black 

F. , 1976) tarafından forward ve futures işlemleri için geliştirilmiştir.  Diğer bir çalışmada ise (Bates, 1991), salt sıçrama modelini 

(püre jump model) ortaya koymuştur. Sıçramalı yayılma modeli ile ilgili başka çalışmalarda olmuştur bunlardan birkaçı; (Kou, 
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2002), (Dimitris & Dotsis, 2010). Hisse senedi opsiyon fiyatlamasında stokastik oynaklık modelini (Stein & Stein, 1991), 

(Fonseca, Gnoatto, & Grasselli, 2015) gibi yazarlar farklı şekillerde geliştirmişlerdir.  

Listeyi uzatmak mümkündür. Ancak opsiyon fiyatlama modelleri üzerine gerçekleştirilen pek çok çalışmadan önemli görülen 

diğer bir kaçı şunlardır; (Christoffersen & Jacob, 2004), (Galai, 1983), (Xiaoguan, Cao, Ma, & Shen, 2019), (Cheng-Few, Chen, 

& Lee, 2016), (Costabile, Leccadito, Massabo, & Russo, 2014), (Chien-Hsin, Lin, & Wu, 2015), (Qi & Weidong, 2015), (Chen, 

2018). Bu liste içerisindeki alternatifler arasından seçim yapmak oldukça zordur. Hatta opsiyon fiyatlama modellerinin sayısı 

sonsuz denecek kadar fazladır. Aslında her bir opsiyon fiyatlama modeli üç temel varsayım yapmak zorundadır  (Bakshi, Cao, 

& Chen, 1997); bunlar, dayanak fiyat süreci (dağıtım varsayımı), faiz oranı süreci, ve faktör risklerinin piyasa fiyatı. Bahsi geçen 

faktörlerden her biri ile ilgili yine sonsuz sayıda fiyatlama modeli kurmak imkanına sahibiz. Bu sonsuz sayıda opsiyon fiyatlama 

modelleri arasında bir seçim yapmak istediğimizde bizi risklerden en iyi koruyacak, en az maliyetli ve en kazançlı modelin 

seçilmesi temel hedef olarak önümüze çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı alternatif opsiyon modelleri vasıtasıyla riskten korunma 

için en avantajlı olabilecek modelleri fiyatlamaları ile birlikte tespit edip kavramsal bir çalışma yapmaktır. Bu çalışmayı 

gerçekleştirirken etkin bir piyasa hipotezi altında piyasa oyuncularının hiç birinin piyasanın yönü konusunda diğerlerinden üstün 

bilgisi olmadığı varsayılmıştır. Ayrıca opsiyonların sözleşme tarihinin sonuna kadar el değiştirmedikleri varsayılmıştır. Opsiyon 

stratejilerini kıyaslayabilmek maksadıyla literatür incelenerek uygun olanlar tespit edilmiştir. Çalışmanın bundan sonraki 

bölümlerinde materyal, yöntem ve bulgularda tespit edilen modeller ile ilgili bilgi verilerek fiyatlama formülasyonu verilerek, 

verilen formülasyonlar örnek uygulamalarla test edilecek sonrasında da sonuçlar yer alacaktır. 

 

Materyal, Yöntem ve Bulgular 

Çalışmada opsiyon stratejileri kapsamında uygulanan fiyatlama modelleri incelenmiştir.  

Opsiyonlar, peşin ödeme gerektiren ve dayanak varlık fiyatlarının bir tarafa doğru hareketlerinden kazanç elde ederken diğer 

yana doğru hareketlerinden kaynaklanacak zararı üstlenmemeleri imkanı sunan türev ürünlerdir. Opsiyon kullanıcılarının 

beklentilerinin oluşmaması durumunda teoride ve uygulamada pek çok opsiyon stratejisi olmakla birlikte gerçekleştirilen literatür 

taramasında risklerin hedge edilmesi için kullanılan stratejilerden en önemlileri şunlardır.  

 

Covered call (korunmalı alım opsiyonu), Korunmalı alım opsiyonununda dayanak varlık fiyatının yükseleceğini ancak belirli 

bir seviyeyi geçmeyeceğini düşünen yatırımcılar tarafından tercih edilen çok popüler bir stratejidir çünkü bir yandan gelir 

üretirken diğer yandan tek bir hisseye uzun süre bağlı kalma riskini de azaltır. Covered call opsiyonu farklı amaçlar için 

kullanılabilen bir opsiyon türüdür. Bunlardan bazıları, eldeki bir hisse senedini piyasa fiyatının üzerinde satmak, hisse fiyatının 

düşmesi durumunda küçük oranlı bir düşüş koruması almak veya hisse fiyatının yükseleceği tahmini varsa nakit elde etmektir. 

Bu stratejinin uygulanmasında long stock ve short call durumu gerçekleştirilebilir yani 100 adet hisse alındığında bir call (alım 

opsiyonu) satılır. Satılan alım opsiyonu karşılığında pirim alınır. Hissede belirli bir seviyeye kadar yükselme olduğu durumda 

pirim kar hanesine yazılır. Mesela spottan BİST 100 endeksi alınır ve alınan miktar kadar BİST 100 alım opsiyonu satılır. İşlemin 

yapılma amacı endeksin belirli bir seviyeyi (bu seviye de başabaş noktası, BİST 100 değeri – pirim tutarıdır) geçmeyeceği 

öngörüsüdür. 

Konuyu Örnekle açıklayacak olursak; 

Hisse başına prim 3,5 TL ve kullanım fiyatı – hisse fiyatı da hisse başına 100 – 98 = 2 TL. Bu hesaplama ile hisse başına 

maksimum kar 3,5+2=5,5 TL’dir. Bu kar ancak alım gerçekleşir ve hisse satılırsa olur. Alımlar genellikle hisse fiyatının kullanım 

fiyatının üzerine çıktığı durumda vade tarihinde gerçekleştirilir. Ancak erken kullanım durumu da söz konusu olabilmektedir. 

Grafik 1.’de hisse fiyatı – alınan prim, 98 – 3,5 = 94,5 TL’dir. Grafikte kar/zarar gösterilmektedir. 100 hisse için 98 TL’den uzun 

pozisyon ve 1/100 hisse için kısa çağrı 3,5 TL. Grafikte Mavi çizgi vadedeki korumalı alım opsiyonunu gösterirken, kesikli çizgi 

vade öncesi korumalı  alım opsiyonunu göstermektedir.  

Grafikten de anlaşılacağı gibi vade tarihinde hisse fiyatı  105 TL’ye çıkarsa uzun posizyon karı 7 TL, kısa posizyon zararı 1,5 TL 

ve korumalı alım karı 5,5 TL olacaktır. Vade tarihindeki fiyatın 100 TL olması durumunda uzun pozisyon karı 2 TL, kısa 

pozisyon karı 3,5 TL ve korumalı alım karı da 5,5 TL olacaktır. Vade tarihindeki fiyatın 93 TL olması durumunda uzun pozisyon 

zararı 5 TL, kısa pozisyon karı 3,5 TL ve korumalı alım zararı da 1,50 TL olacaktır.  
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Grafik 1. Covered Call Opsiyonu (Korumalı alım opsiyonu) 

Korumalı alım opsiyonunu formülasyonu aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmektedir; 

Korumalı alım değeri = PT – maks [0, PT – X] 

Vade tarihindeki korumalı alım karı formülü de şu şekilde hesaplanır; 

Korumalı Alım Karı = PT –P0 - maks [0, PT – X] + prim 

Denklemde 

PT = Yürürlük tarihindeki dayanak varlık fiyatı 

P0 = Strateji başlangıcındaki dayanak varlık fiyatı 

X = Yürürlük fiyatı 

Örneğin; AAA yatırım firması Arçelik hisse senetleri üzerine hisse fiyatı 15,5 TL iken 100 adet alım opsiyonu yazmıştır. Firma 

her bir opsiyon için 16 TL’lik kullanım fiyatından 1 TL pirim almıştır. Kullanım fiyatının 22 TL, 16 TL ve 13 TL olması 

durumlarında oluşacak kar/zarar aşağıdaki gibi hesaplanır. 

Fiyat 22 TL olursa; alım opsiyonu fiyatı 22-16 = 6 TL (=22-16) olacak ve opsiyon sahibi opsiyonunu kullanacaktır çünkü AAA 

yatırım firması hisseleri 16 TL’den satmak zorundadır. AAA firmasının posizyondan elde ettiği toplam karı 150 TL olacaktır ve 

şu şekilde hesaplanır; 

Dayanak varlığın 22 TL olması durumunda 

= 100 x (22TL – 15,5TL - maks[0, 22TL – 16TL] + 1TL) 

Elde ettiği kar 150 TL 

Dayanak varlığın 16 TL olması durumunda 

=100 x (16TL-15,5TL – maks [0, 16TL-16TL]+1TL) 

Elde ettiği kar 150 TL olacaktır. 

Dayanak varlığın 13 TL olması durumunda  

=100 x (13 TL - 15,5 TL – maks[0, 13TL – 16TL]+1TL) 

Elde ettiği zarar 150 TL olacaktır. 

 

Protective Put Options – Married Put (Korumalı Satım Opsiyonu); Mevcut hisse senedinin yükselme eğiliminde olduğu 

ancak yatırımcının düşme riskini de göz önünde bulundurduğu opsiyon stratejisinde kullanılan bir yöntemdir. Yöntemde 

yatırımcı elinde long pozisyon varken bir de put opsiyonu (satım opsiyonu) alır. En çok kullanılan opsiyon stratejilerindendir. 

Burada yatırımcı elinde bulunan hisse senedinin fiyatının kullanım fiyatının altına düşmesi durumunda, put opsiyonunu 

kullanarak spot fiyata göre daha yüksek fiyattan hisseleri satarak kar elde etmiş olur, hisseye ait spot fiyat opsiyon fiyatının 

üzerine çıkarsa opsiyonu kullanmaz ancak zaten hisse fiyatları yükseldiği için kar elde edecektir. Bu opsiyon türü yatırımcısına 

sınırsız kar fırsatı da sunmaktadır. Hisse senedi sigortası olarak da adlandırılan bu opsiyon türü bir çeşit sentetik long call 

niteliğindedir. Covered call stratejisi ile protective put stratejisi zaman zaman birbirlerine karıştırılmaktadırlar. Oysa iki strateji 

amaçları yönüyle birbirlerinden tamamen farklılık göstermektedirler (Option Trading Guide, 2019). Covered call, esas olarak 

fiyat değişimleri fazla olmayan hisselerden aylık gelir elde etmek için kullanılırken, protective put ise yükseliş gösteren hisse 

senetlerinin olası düşüşlerinde koruma bir nevi sigorta sağlamak için kullanılır.  

Konuyu bir örnekle açıklayacak olursak; 



VI. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
VI. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

25 – 29 Ekim/October 2019 – Antalya/Türkiye 
 

 

544 

  

AAA yatırım firmasının 100 adet Arçelik hissesi olduğunu düşünelim. Her bir hissenin değeri de 100 TL olsun. Hisseler iyi bir 

performansa sahip ve yükseliş eğiliminde ancak olası bir fiyat düşüşü de firmayı kaygılandırıyor. Bunun zerine AAA yatırım 

firması hisseler üzerinden 100TL lik kullanım fiyatından bir satım opsiyonu almak istiyor (bir satım opsiyonu 100 hisseyi 

içermektedir) ve satım opsiyon primi ise 5 TL’dir. Grafik ‘.’de belirtilmiş olan protective put opsiyon sözleşmesinde hisse fiyatları 

105 TL’ye çıkarsa 100TL’lik uygulama fiyatının altında kalacağı için opsiyon uygulanmaz ancak fiyat 100 TL’nin altına inerse o 

taktirde opsiyon kullanılır ve 100 TL’nin altında olan spot fiyattan daha yüksek olan 100TL lik fiyat üzerinden hisseler satılır.  

 

Grafik 2. Protective Put Opsiyonu 

Protective Put opsiyonunun formülasyonu şu şekilde gerçekleştirilir; 

Protective put opsiyonunun değeri = PT + maks[0, X-PT] 

Protective put opsiyonundan vade tarihinde elde edilecek kar, dayanak varlığın vade tarihindeki değeri ile sözleşme tarihindeki 

fiyatı arasındaki farktan ödenen primin çıkarılması sonucu elde edilecek değedir. Şu şekilde formülize edilir; 

Protective put opsiyon ödemesi = PT – P0 +maks[0, X-PT] – prim 

Denklemde 

PT = dayanak varlığın uygulama tarihindeki fiyatı, 

P0 = dayanak varlığın sözleşme başlangıcındaki fiyatı 

X = Uygulama fiyatı 

Örneğin, AAA yatırım firması Arçelik’e ait 100 adet hisseyin 30 TL’den satın aldığını düşünellim. Hisselerin değeri bugün 50 

TL’ye ulaştı. AAA yatırım firması hisselerin daha da değerleneceğini düşünüyor fakat olası bir düşme ihtimalini de gözardı etmek 

istemiyor. Bu nedenle her biri 50’şer TL’lik satım opsiyonlarından 100 adet alıyor. Her bir opisyon için 5 TL prim ödüyor. Hisse 

fiyatının 100 TL, 50 TL ve 20 TL olması durumlarında AAA yatırım şirketinin elde edeceği karı hesaplayınız. 

Hisse fiyatının 100 TL’ye çıkması durumunda; 

= 100 x (100 TL – 50 TL + maks[0, 50TL – 100 TL]] – 5TL) 

= -4500TL 

Hisse fiyatının 50 TL olarak kalması durumunda 

=100 x (50 TL – 50 TL +maks[50TL – 50TL] – 5TL) 

= - 500TL 

Hisse fiyatının 20 TL’ye düşmesi durumunda 

= 100 x (20TL – 50 TL + mkas[0, 50TL – 20TL]-5TL) 

= -500 TL 
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Sonuçlar ve Tartışma 

Özellikle gelişmekte olan sığ piyasalı ülkelerde bu tür opsiyon kullanımlarının artması bir yandan risklerin hedge edilmesi imkanı 

sağlarken diğer yandan zaten kısıtlı olan sermaye birikiminin de elde tutulmasına katkı sağlayacaktır. Sermaye piyasalarının 

gelişmesi hisse senedi piyasalarından başladığı için opsiyon türleri içerisinden hisse senetleri için en uygun opsiyon türleri olan 

korumalı alım ve korumalı satım opsiyonları seçilmiştir.  

Korumalı alım opsiyonu eldeki bir hisse senedini piyasa fiyatının üzerinde satmak, hisse fiyatının düşmesi durumunda küçük 

oranlı bir düşüş koruması almak veya hisse fiyatının yükseleceği tahmini varsa nakit elde etmek gibi amaçlarla kullanılabilecektir. 

Bu nedenle özellikle küçük yatırımcılar için sermayelerini koruyucu ve teşvik edici bir özellik taşımaktadır. 

Korumalı satım opsiyonu da Burada yatırımcı elinde bulunan hisse senedinin fiyatının kullanım fiyatının altına düşmesi 

durumunda, put opsiyonunu kullanarak spot fiyata göre daha yüksek fiyattan hisseleri satarak kar elde etmiş olur, hisseye ait 

spot fiyat opsiyon fiyatının üzerine çıkarsa opsiyonu kullanmaz ancak zaten hisse fiyatları yükseldiği için kar elde edecektir. Bu 

opsiyon türü yatırımcısına sınırsız kar fırsatı da sunmaktadır. Bu opsiyon türü sigorta opsiyon olarak anıldığı için yatırımcılar 

açısından son derece önemli bir hedging aracı olarak kullanılabilecektir. 

Bu çalışma ile opsiyon stratejileri içerisinden en fazla yarar sağladığı düşünülen hisse senedi korumalı opsiyon türleri seçilmeye 

çalışılmıştır. Bundan sonraki çalışmalarda farklı yatırım enstrümanları için uygun olabiecek ve sermaye birikimine katkı sağlamayı 

kolaylaştırarak küçük yatırımcıları koruma özelliğine sahip opsiyon stratejileri üzerinde yoğunlaşılması önerilmektedir.   
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ENDÜSTRİ 4.0 AÇISINDAN İSTATİSTİKİ MAKİNE ÖĞRENMESİ VE BÜYÜK VERİNİN 
FİRMALARIN REKABET GÜCÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER1 

Özet 

Endüstri 4.0'ın nihai amacı, makinelere, bileşenlere ve devam eden çalışmalara yerleştirilmiş her zaman bağlı sensörlerin ağ 

tabanlı bilgi teknolojisi sistemlerine gerçek zamanlı veri iletmesidir. Bunlar da, bu büyük verilerden analiz etmek ve bilgi edinmek 

ve süreçleri gerektiği gibi otomatik olarak ayarlamak için makine öğrenimi ve yapay zekâ algoritmalarını kullanılır. İstatistiki 

makine öğrenmesi teknikleri, mevcut verilerden bilgi elde etmek için tasarlanmıştır. İstatistiki makine öğrenmesi önemli bir 

ölçüde istatistiki optimizasyon ve tahmin tekniklerinden temel ala gelmektedir. Çağımızda özellikle istatistiki tekniklerle toplanan 

büyük verinin istatistiki makine öğrenme yöntemleriyle analizi sonucunda bu yeni teknik ve yöntemleri kullanan gerek imalatçı 

gerekse hizmet sektöründeki firmalar bu yeni tekniklere adapte olamayan firmalara göre yüksek rekabet gücü elde etmektedir. 

Bu çalışmada Endüstri 4.0 açısından istatistiki makine öğrenmesi ve Büyük Verinin Firmaların Rekabet Gücüne Etkisi 

incelenilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, istatistiki makine öğrenmesi, Büyük Veri, Rekabet, inovasyon, innovatif çözümler  

 

Statistical machine learning in terms of Industry 4.0 and Investigation of the Impact of Big Data on the 

Competitiveness of Firms. 

Abstracts 

The ultimate goal of Industry 4.0 is to deliver real-time data to network-based information technology systems, which are always 

connected to machines, components and ongoing work. They use machine learning and artificial intelligence algorithms to 

analyze and obtain information from these big data and adjust processes automatically as needed. Statistical machine learning 

techniques are designed to extract information from existing data. Statistical machine learning is largely based on statistical 

optimization and forecasting techniques. As a result of the analysis of big data gathered by statistical techniques with statistical 

machine learning methods, both manufacturers and service sector companies using these new techniques and methods have 

higher competitive power compared to companies that cannot adapt to these new techniques. In this study, statistical machine 

learning in terms of Industry 4.0 and the effect of big data on the competitiveness of firms have been investigated. 

Keywords: Industry 4.0, statistical machine learning, Big Data, Competition, innovation, innovative solutions 

 

Giriş 

18. yüzyılın ikinci yarısını ve 19. yüzyılın ilk yarısını barındıran orijinal Endüstri Devrimi, dünyayı mekanik, motorlu üretim 

süreçleri ve araçların manuel yöntemlerin yerine dönüştürdüğü bir yapıya dönüştürdü. Daha iyisi ya da kötüsü için, ilk Sanayi 

Devrimi fabrika sistemine ve seri üretime yol açtı. 

İki yüz yıl kadar hızlı ileri ve 21. yüzyıl imalatçıları şimdi sanayi dördüncü sanayi devrimi tarafından ele geçirildi - Endüstri 4.0. 

Üst düzey tedarik zinciri süreçleri de dahil olmak üzere üretimi optimize etmek ve otomatikleştirmek için en yeni dijital 

teknolojiler kullanılmaktadır. Endüstri 4.0'ın nihai amacı, makinelere, bileşenlere ve devam eden çalışmalara yerleştirilmiş her 

zaman bağlı sensörlerin ağ tabanlı BT sistemlerine gerçek zamanlı veri iletmesidir. Bunlar da, bu büyük verilerden analiz etmek 

ve bilgi edinmek ve süreçleri gerektiği gibi otomatik olarak ayarlamak için makine öğrenimi ve yapay zeka algoritmalarını kullanır. 

Günümüzde modern üretim sistemlerinin zorlukları; artan karmaşıklık, dinamik, yüksek boyutluluk ve kaotik yapılar haline 

gelmiş durumdadır.  Algoritmalar alanındaki hızlı tempolu gelişmeler ve verilerin kullanılabilirliğinin arttırılması (örneğin düşük 

maliyetli sensörler ve akıllı üretime geçiş nedeniyle) ve hesaplama gücünün artmasıyla, özellikle imalatta makine öğrenmesi için 

yapılan uygulamalar hızlı bir şekilde artmaktadır. Günümüzde denetlenen algoritmalar üretim alanındaki çoğu uygulamada 

üstünlük sağlamaktadır.  Bununla birlikte, mevcut verilerdeki hızlı artış, daha fazla ve daha iyi sensör teknolojileri ve artan 

farkındalık sayesinde, denetlenene ve öğrenen yöntemler önemini hızla arttırmaktadır. Günümüzün teknolojisinde dahi hibrid 

yaklaşımlar aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.  Bu, son yıllarda Büyük Veri gelişmelerinin dikkate alınmasını ve her alanda 

yaygın olarak kullanılmasını da bir zorunluluk haline getirmiş durumdadır.  Akıllı üretim sistemleri ve akıllı üretim alanındaki 

birçok uygulama için makine öğrenmesi ve büyük veri teknikleri güçlü bir araçtır ve bunun gelecekteki önemi de daha da 

artacaktır. Makine öğrenmesi ve büyük veri teknikleri disiplinler arası doğası ile de rekabet gücündeki yeni gelişmelere büyük bir 

fırsatlar sunmaktadır. Fakat bu disiplinler arası karakter aynı zamanda günümüz firmalarının karşısında eş zamanlı olarak 

Bilgisayar Bilimleri, Endüstri Mühendisliği, Matematik, istatistik ve Elektrik Mühendisliği gibi farklı disiplinler arasındaki 

işbirliğinin geliştirilmesinin ön şart olduğu önemli bir risk faktörü halinde önemini korumaktadır.  

 
1 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü, kutluk@istanbul.edu.tr 
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Günümüzde imalat sanayii, mevcut verilerde daha önce hiç görülmemiş bir artış yaşamaktadır. Bu veriler anlam bilimden, 

kaliteden, örneğin; üretim hattından sensor verileri, çevresel veriler, takım tezgâhı parametreleri gibi çeşitli biçimlerden ham 

olarak toplanmaktadır. Bu görüngü için farklı isimler kullanılabilmektedir, örneğin Industrie 4.0 (Almanya), Akıllı Üretim (ABD) 

ve Akıllı Fabrika (Güney Kore). Bu büyük miktarlarda veri artışı ve bulunabilirliği genellikle Büyük Veri olarak 

adlandırılmaktadır. Genel olarak, güvenli bir şekilde sonuçlandırılabilir, imalat sanayii, artan veri kullanılabilirliğinden 

yararlanmak için, örneğin; kalite iyileştirme girişimleri, üretim maliyeti tahmini ve / veya süreç optimizasyonu, müşterinin 

gereksinimlerinin daha iyi anlaşılması vb. için ilgili yüksek boyutluluk, karmaşıklık ve dinamikleri ele almak için desteği de gerekli 

hale getirmektedir. 

Matematik ve bilgisayar bilimi (örneğin istatistiksel öğrenme) ve kullanımı kolay, genellikle serbestçe kullanılabilen (yazılım) 

araçların bulunması gibi bazı alanlarda yeni gelişmeler, üretim alanını ve bunların artan üretim veri depolarını sürdürülebilir bir 

şekilde kavramasını sağlama konusunda büyük bir potansiyel sunmaktadır. En heyecan verici gelişmelerden biri, makine 

öğrenmesi (veri madenciliği (Data Mining), yapay zeka (Artifical Intelligent), veri tabanlarından bilgi keşfi vb.) Alanındadır. 

Bununla birlikte, makine öğrenmesi alanı çok çeşitlidir ve birçok farklı algoritma, teori ve yöntem mevcuttur. Birçok imalat 

uygulayıcısı için bu, bu güçlü araçların benimsenmesine yönelik bir engel teşkil etmekte ve bu sebeple de giderek artan miktarda 

mevcut olan verilerin kullanılmasını engelleyebilmektedir.  

 

Birçok olgun ekonomide son on yılda üretimin GSYH'ye katkısının düşmesi önemli bir sorun haline gelmiş durumdadır Özellikle 

son yıllarda imalat sektörünü yenilemek için birkaç önemli girişimin başlatıldığı da bilinmektedir. ABD’de “Amerika’da İleri 

İmalatı Güçlendirmek İçin Yürütme Eylemleri” başlığı altında Başkan Obama 2014 yılında ABD imalatını daha da güçlendirmek 

için yeni eylem planları ilan etmesi bu girişimlerin bir örneğidir. Yine Avrupa Birliği 2016 da “Geleceğin Fabrikaları girişimi”  

başlığı altında bu girişimlere bir başka örnektir. Günümüzde üretimin karşılaştığı zorluklar geçmişte yaşanan zorluklardan çok 

farklıdır.  

Küresel düzeyde üretimin kilit zorluklarını öneren çok sayıda çalışma vardır. Araştırmacıların çoğunun üzerinde durduğu kilit 

zorlukları aşağıdaki başlıklar altında toplamak mümkündür:  

 

• İleri üretim teknolojilerinin benimsenmesi. 

• Katma değeri yüksek ürünlerin imalatının artan önemi. 

• Gelişmiş bilgi, bilgi yönetimi ve Yapay Zeka sistemlerini kullanmak. 

• Sürdürülebilir üretim (süreçler) ve ürünler. 

• Çevik ve esnek kurumsal yetenekler ve tedarik zincirleri. 

• Ürünlerde, hizmetlerde ve süreçlerde yenilik. 

• Yeni teknolojilerin benimsenmesi için endüstri ile araştırma arasında yakın işbirliği. 

• Yeni üretim yönetimi paradigmaları. 

 

Bu kilit zorluklar, üretim alanının daha karmaşık ve dinamik olma eğilimini vurgulamaktadır. Görünen karmaşıklık yalnızca 

üretim programlarının kendisinde değil, aynı zamanda üretilecek üründe olduğu gibi şirketlerin ve işbirlikçi ağların (iş) 

süreçlerinde de artmaktadır. İmalatta karmaşıklığın yönetimi ve kontrolü zorluğun da eklenmesi, günümüzün imalatçı 

firmalarının dinamik iş ortamının belirsizliğini daha da arttırmaktadır. 

Yapay Zeka ve makine öğrenim teknikleri, karmaşıklığı, üretim değişikliklerini ve belirsizlikleri yönetme tekniklerinin 

kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Özellikle, optimize edilme olasılığı en yüksek alanlara, örneğin; İzleme ve kontrol, 

programlama ve teşhis, verilerin kullanılabilirliğinin artmasının başka bir zorluk eklediği açıkça ortaya çıkmaktadır. Büyük 

miktarda mevcut verinin yanı sıra (örneğin sensör verileri), yüksek boyutsallık ve çeşitlilik (örneğin farklı sensörler veya bağlı 

işlemler nedeniyle) Verilerin yanı sıra üretim optimizasyon problemlerinin tamamlayıcısı niteliği denetimli makine öğrenmesi 

kullanılarak üretim sistemlerinde ürün ve işlem durumu sürücülerinin belirlenmesi ise bu konudaki yeni gelişmeler 

olagelmektedir. Günümüzün karmaşık üretim sistemlerinin bazı zorluklarının üstesinden gelmek için geçerli aday yöntemler 

makine öğrenme teknikleridir. Bu veri odaklı yaklaşımlar, farklı tip ve kaynaklardaki verilerde oldukça karmaşık ve doğrusal 

olmayan modeller bulabilir ve ham verileri daha sonra tahmin, tespit, sınıflandırma, regresyon veya tahmin yöntemiyle 

çalışmaktadır. 
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1. BÜYÜK VERİ 

Çoğu şirket büyük miktarda bilgi depolamakta ve kullanmaktadır. Günümüzde özellikle bilgi teknolojisi alanında görülebilen 

teknik ilerleme ile birlikte, bilgilerin depolanması, analiz edilmesi ve işlenmesi konusundaki gereksinimler ve vurgu önemli ölçüde 

artmıştır. IBM’e göre, her gün 2,5 milyon dolar (2,5 x 1018) bayt veri üretiyoruz ve bu nedenle dünyadaki verilerin% 90’ı son 

iki yılda oluşturulmuştur. Mesajlardan, sosyal medya yayınlarından, faturalardan, sensörlerden, dijital resimlerden, videolardan 

ve diğerlerinden kaynaklanır. Hepsi Büyük Veri kavramını temsil eder (IBM, 2013). 

Büyük Veri terimini tanımlamadan önce, bu konuyla yakından  Büyük Veri terimlerini tanımlamak ve açıklamak istiyoruz. Büyük 

Veri teriminin tam ve homojen tanımını bulmak neredeyse imkansızdır. Bu kavram resmileştirilmemiştir veya birleştirilmemiştir. 

Daha iyi anlaşılması için, Büyük Veri'nin birkaç tanınmış tanımını sunmaya çalışacağız. 

Geleneksel ve oldukça popüler olanlardan biri, McKinsey Global Institute tarafından oluşturulan tanımdır (McKinsey Global 

Institute, 2011): “Büyük Veri, boyutu tipik veritabanı yazılımı araçlarının yakalama, saklama, yönetme ve analiz etme yeteneğinin 

ötesinde veri kümelerini ifade eder.” tanımıdır. Bu tanım, şirketler için Büyük Veriye neden olan soruna işaret etmektedir. Bu 

verilerin miktarı ve türü o kadar büyük ve çeşitlidir ki, geleneksel yöntemlerle ve şirketlerin alışkın olduğu geleneksel araçlarla 

çalışmak mümkün değildir. 

John Gantz, “Büyük Veri” başlıklı makalesinde şöyle açıklamıştır (Reinsel - Gantz, 2011): “Büyük Veri teknolojileri, çok çeşitli 

verilerden elde edilen verileri ekonomik olarak elde etmek için tasarlanan yeni nesil teknolojiler ve mimarileri anlatıyor. yüksek 

hızlı yakalama, keşif ve / veya analizi. “ Bu tanım daha çok Büyük Verileri, bir şirketin işleyişi ve gelişimi için önemli olan 

yapılandırılmamış verileri yönetmeyi ve analiz etmeyi amaçlayan devasa ve karmaşık teknoloji kümeleri için küresel bir terim 

olarak tanımlanmaktadır. Douglas Beyer'in tanımladığı bütün kavramın bir yönü (Laney - Beyer, 2012): “Büyük veri, gelişmiş 

karar alma, içgörü keşfi ve süreç optimizasyonu için yeni işlem biçimlerini gerektiren yüksek hacimli, yüksek hız ve / veya yüksek 

çeşitlilikteki bilgi varlıklarıdır. “ Bu dikkate alındığında, Büyük Veri, düzenli teknolojiler ve araçlarla depolanamayan veya 

işlenemeyen veri kümelerini temsil eder; bu, bir yerde saklanmaları mümkün olmadığından, işlenmeleri zor olduğu anlamına 

gelir, ancak bunların dağıtılması gerekir.  

Büyük verinin temel özellikleri 

Büyük Veri tanımlarının tutarlı olmadığı gerçeğine rağmen, hepsi, onları normal verilerden ayıran üç ana unsur (3'lü Büyük Veri) 

noktasına değinmektedir. Birincisi, verinin hacmidir, daha sonra yeni veri üretme sıklığı ve son olarak verinin biçimi olarak 

çeşitlilik olan hızdır. Büyük Verileri tanıma süreci daha başlangıçta olduğundan daha fazla özellik eklenebilir. 

Hacim veya başka bir deyişle veri miktarı, Büyük Veri'nin birincil niteliğidir. Kendisinin kullanıldığı fiziksel kapasite olarak 

tanımlanabilir (Temel tanımlarda, bu kapasite terabayt ile petabayt arasında ölçülür) veya kayıt sayısı, işlem, tablo veya dosya 

sayısı ile ölçülebilir. 

Şirketler verileri bir varlık olarak görmeye odaklandıkça, verilerden kurtulma ve boyutlarını küçültme isteksizliği artar. Bu konu 

aynı zamanda, her bir ek baytın nispi değerinin kaybı ile de ilgilidir; bunun tersi, verilerin korunması için gereken her ek veri 

depolama biriminin nispi değerinin büyümesi ile bağlantılıdır. 

Velosity, Big Data'nın üretilme hızı olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte, verilerin alındığı andan analiz edilen ana kadar verinin 

aktarılması ve kararın kendi başına verilmesine kadar geçen bir zaman olarak anlaşılabilir.  

Hız hala önemini artıran bir özellik olarak düşünülebilir, ancak diğerlerinden en önemlisi olacağı varsayılabilir. Bu, verileri gerçek 

zamanlı olarak işlemesi ve bu verilere dayanarak kararları neredeyse alması gereken bazı alanların olması gerçeğiyle 

desteklenebilir. 

Büyük Veri'nin kilit faktörü bilgi çeşitliliğidir. Yapı vermiş olan geleneksel veriler - genellikle yapılandırılmış veri olarak 

adlandırılır. Bu verinin tipik bir örneği, veritabanlarındaki depolama yapılarına kaydedilen verilerdir. Ancak son yıllarda, daha 

fazla yapılandırılmamış içerik ve yarı yapılandırılmış içerik olarak sınıflandırılmaktadır. 

Yapılandırılmamış içerik birçok forma sahip olabilir ve bunları ayrıntılı şekilde tanımlamak zordur. Bu kategori, görüntü ve ses 

verilerini, sosyal ağlardan raporları, blogları ve coğrafi konumla ilgili bilgileri, web tıklamalarının kayıtlarını, internette mevcut 

olan verileri ve diğerlerini içeren modern formatların çoğunu içerir. 

Büyük Veri'nin amacı, tüm bu verileri benimsemek ve bunları daha fazla iş işleme için uygun forma entegre etmek, birleştirmek, 

entegre etmektir.  

Şirketin rekabet avantajı için büyük verilerin kullanılması 

Peki, Büyük Veri veya Büyük Veri teknolojisi şirketler için neden bu kadar önemli? Öncelikle, anlamayı anlamak ve dünyadaki 

tüm bilgi alanından anlam çıkarmaya yardımcı olurlar. Şirketler ve kuruluşlar, her işlemin parçası olan verileri topladı ve sakladı. 

Bu bilgi öncelikle geleceği izlemek veya tahmin etmek için kullanıldı. Bugün bu veriler patlıyor. Her konuda bilgi toplamak 

mümkündür. 

Web sitenizi ziyaret eden müşteri. Böylece pazarlamacılar onların ürünü veya markası ile ilgilenen her müşterinin hakkında 

konuşması hakkında bilgi toplayabilir. 
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Bu kaynaklar şirketler için hazinedir, çünkü müşterinin kafasına bir bakış sağlayabilir. Ancak bu, Büyük Veri adı verilen yeni 

süreçler, teknolojiler ve mekanizmaların uygulanmasını gerektirir. Veriler burada ve değerli bilgileri gizliyor, sadece nasıl 

yapılacağını araştırmak için bir yol bulması gerekmektedir. 

Son yıllarda çok gerçek olan karşılaştırmanın kullanılması uygundur. Ve bu, Dünya'nın kirlenmesindeki sıkıntıları göz önüne 

alırsak, verilerin olduğu kadar çöplerin de toplandığı yerdir. Çöpleri yere bırakıp toplayarak bırakırsak ve gezegeni daha sonra 

kirletmelerine izin verirsek, ya da onları alıp geri dönüştürürsek, bize kalmış. Aynı sorun Büyük Veri ile ilgili, şirketlerdeki bilgiler 

çöplerle aynı ve biriken yalanlarla aynı, hiç kimse onları kullanmıyor ve sadece bilgisayarı “kirletiyor”. Bu verileri kendi yararımız 

için kullanmalıyız. Etrafımıza baktığımız her yerde etrafımız sarılıyor. Eğer bu “çöp” biz gerekli forma alır ve sıralarsak, onu 

kullanabilecek ve gelecekte değerini artırabiliriz. 

Büyük Veri çözümleri ham yapılandırılmış verileri analiz etmek için değil, aynı zamanda önceki bölümde  açıklanan tüm 

kaynaklardan yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri analiz etmek için idealdir. Büyük Veri çözümleri aynı zamanda 

verilerin tamamının veya çoğunluğunun analiz edilmesi gerektiğinde veya verilerin örneklemesinin daha büyük bir veri kümesi 

kadar etkili olmadığı durumlarda da idealdir. 

Mckinsey Global Institute'a göre, Big Data'nın değer yaratmasının 5 yolu var (McKinsey Global Institute, 2011):  

• Yeni potansiyele daha yaygın olarak ulaşılabilir olmasıyla şeffaflık yaratabilir. 

• Şirketlerin deney yapmalarını sağlar. Örneğin süreç değişiklikleriyle ilgili deneyler yapabilir ve olası performans 

iyileştirmelerini belirlemek için bu deneylerden elde edilen büyük miktardaki verileri analiz edebilirler. 

• Veri İşlemleri özelleştirmek ve belirli hizmetleri hazırlamak için müşterilerin daha ayrıntılı bir bölümlendirmesini 

oluşturmak için Büyük Veri kullanılabilir. 

• Büyük Verilerin Analizi, gizli korelasyonları veya bazı gizli riskleri işaret ederek insan karar vermesini destekleyebilir. 

Örnek olarak, sigorta şirketleri için risk veya sahtekarlık analiz motorları olabilir. Düşük karar verme, bazı durumlarda 

bu motorlara otomatikleştirilebilir. 

• Veriler ayrıca yeni iş modellerini, ürünleri ve hizmetleri sağlayabilir veya mevcutları iyileştirebilir. Ürünlerin ve 

hizmetlerin nasıl kullanıldığı hakkındaki veriler, ürünün yeni sürümlerini geliştirmek ve iyileştirmek için kullanılabilir. 

Büyük Veri kullanarak ve faydalarını kullanarak şirketler büyük rekabet avantajı elde edebilir ve rakiplerinin önüne geçebilirler. 

Büyük Veri, daha az anlaşılmış olmasına rağmen işletmelere geleneksel teknolojilerden çok daha büyük bir büyüme potansiyeli 

sunuyor. Bu konseptten daha ileri düzeyde olan şirketler, Büyük Veri'nin daha hızlı önemini anlayan rekabetlerinin pazarda öncü 

bir konum kazanmasını sağlayabilir. Örgütler bu kavramın önemini küçümsememelidir. 

Endüstri 4.0 ve Büyük Veri: 

Daha önce de söylediğimiz gibi üreticiler, bir süredir birçok gerçek zamanlı üretim ve kalite verisi üretmektedirler. Bununla 

birlikte, bu çeşitli veri kaynaklarının gerçekten tükenmesine neden olan ve kaliteyi, üretkenliği ve benzeri şeyleri geliştirmek için 

geniş kapsamlı iç görüler ortaya koyan platformların eksikliğinden dolayı bu atık veri göllerinin “israf edilmesine” alışı lması 

normal değildir. Başka bir deyişle, acı noktası veri üretme ve toplama değil, ondan etkin bir şekilde değer elde edebilmedir. 

 

Source: The Industrial Internet of Things Volume G1: Reference Architecture, Industrial Internet Consortium 
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Endüstri 4.0 büyük verileri birçok ve çeşitli kaynaklardan gelmektedir: 

• Eşik özellikleri gibi ürün ve / veya makine tasarım verileri 

• Kontrol sistemlerinden makina işlem verileri 

• Ürün ve süreç kalitesi verileri 

• Personel tarafından gerçekleştirilen manuel işlem kayıtları 

• İmalat yürütme sistemleri 

• Üretim ve işletme maliyetleri hakkında bilgi 

• Arıza tespiti ve diğer sistem izleme kurulumları 

• Üçüncü taraf lojistiği de dahil olmak üzere lojistik bilgileri 

• Ürün kullanımı, geri bildirim ve daha fazlası hakkında müşteri bilgileri 

Bu veri kaynaklarından bazıları daha önce de arz ettiğimiz üzere yapılandırılmıştır (sensör sinyalleri gibi), bazıları yarı 

yapılandırılmıştır (manuel işlem kayıtları gibi) ve bazıları tamamen yapılandırılmamıştır (görüntü dosyaları gibi). Bununla birlikte, 

her durumda verinin çoğu kullanılmaz veya yalnızca çok özel, taktiksel amaçlar için kullanılır. Endüstri 4.0 büyük verilerinin 

neden genellikle stratejik olarak yararlanılmadığının bir anahtar faktörü, uyumsuz teknolojiler, sistemler ve veri türleri arasında 

zayıf birlikte çalışabilirliktir; ikinci bir kilit faktör, geleneksel BT sistemlerinin bu kadar büyük hacimli verilerin yüksek hızlarda 

depolanmaması, manipüle edilmemesi ve yönetilmemesidir. 

 

Bu nedenle, şirketlerin ihtiyaç duyduğu şey, makine öğrenmesi, yapay zeka ve tahmine dayalı analitik kullanarak büyük verilerin 

üretiminin değerini tam olarak kaldırabilen son teknoloji platformlardır. 

 

Günümüzde üreticiler, tüm temel fonksiyonel alanlarda veri toplayarak, analiz ederek ve paylaşarak gerçek iş zekasını elde etmeye 

çalışmaktadır. Bu mimaride, üretim sistemleri sadece daha verimli olmakla kalmaz, aynı zamanda ortaklardan ve müşterilerden 

gelen sinyaller de dahil olmak üzere değişen iş ihtiyaçlarına zamanında yanıt verebilir. 

 

Aşağıdaki şekildeki model, daha çok tesis ve fabrika seviyelerindeki büyük veri ve analitik akışına odaklanmaktadır. 

Düşük (turuncu) yığınlar hızlı ve ölçeklenebilir bir şekilde üretim alanından akış verilerini toplar, işler ve analiz eder. Üst (mavi) 

yığınlar, büyük olasılıkla bulut tabanlı Büyük Veri çerçevelerinde uygulanan büyük ölçekli ve yoğun parti analitiği içindir. Toplu 

analitik yığınının ayrıca depolanmış tesis / fabrika büyük verilerini bir girdi olarak aldığını unutmayın. Hem akış hem de toplu 

analiz çıktıları, üretim işlemlerini ve uygulamalarını optimize etmek için bilgi olarak dağıtılır. 

 



VI. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
VI. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

25 – 29 Ekim/October 2019 – Antalya/Türkiye 
 

 

552 

  

 

Source:Shi-Wah Lin,  IIoT for Smart Manufacturing part 3 – A New Digitalization Architecture, October 16, 2017 

 

Endüstri 4.0 Büyük Veri Kullanım Örnekleri 

2016 yılında PwC, Havacılık, savunma ve güvenlik, otomotiv, elektronik ve endüstriyel imalat da dahil olmak üzere çok çeşitli 

endüstri sektörlerinde Endüstri 4.0'ın kabul edilme durumuna ilişkin küresel bir anket yürüttü. Ankete katılanlar, büyük veri 

analitiği de dahil olmak üzere 2020 Endüstri 4.0 uygulamalarının üretim ve işletme maliyetlerini% 3,6 azaltacağını ve bunun da 

421 milyar dolar kümülatif tasarruf sağlayacağını beklemekteydi. 

Aşağıdakiler, Endüstri 4.0 büyük veri vizyonunun üreticilere nasıl ölçülebilir bir değer katabileceğine dair bazı seçilmiş gerçek 

yaşam örnekleridir: 

Üretim kalitesini artırmak için kalite ve üretim verilerini birleştirme: Bir yarı iletken üreticisi, üretim sürecinin sonunda test 

aşamasında yakalanan tek yonga verilerini işlemin daha önce toplanan işlem verileriyle ilişkilendirmeye başladı. Üretici daha 

sonra hatalı talaşları erken teşhis edebilir ve üretim sürecinin kalitesini büyük ölçüde iyileştirebilir. 

Güçlendirilmiş müşteriler: Otomotiv endüstrisi, daha ekonomik ve dijital bağlantıya sahip otomobiller için tüketici beklentilerini 

maliyet etkin bir şekilde karşılamak amacıyla Endüstri 4.0'ı heyecanla kucaklıyor. Bağlantılı araçların üreteceği büyük verilerin 

çoğu kullanım durumları arasında, üreticiyle kesintisiz veri alışverişi bulunmaktadır. Bireysel araç sahibine satış sonrası hizmetin 

iyileştirilmesine ek olarak, araç performansıyla ilgili toplu bilgiler kalite süreçlerini ve gelecekteki tasarımları iyileştirmek için 

kullanılabilir. 

Azaltılmış duruş süresi: Birçok endüstriyel sektör için geçerli olan Endüstri 4.0 büyük veri analitiği, makine veya proses arızalarını 

oluşmadan önce tahmin eden kalıpları ortaya çıkarabilir. Makine denetçileri, proses veya makine performansını gerçek zamanlı 

olarak değerlendirebilir ve çoğu durumda planlanmamış aksama sürelerini önleyebilir. 

Endüstri 4.0, gelecekteki sektörde öngörülü üretimi önerir. Makineler ortak bir topluluk olarak bağlandı. Bu evrim, önceden 

tahmin araçlarının kullanılmasını gerektirir, böylece veriler sistematik olarak belirsizlikleri açıklayabilecek ve böylece daha 

“bilinçli” kararlar alabilecek bilgilere dönüştürülebilir. 

Bu, üreticilerin değer teklifini değiştiren imalat hizmetlerini ve üretim analitiklerini geçmiş yıllarda olduğundan daha önemli kılan 

endüstriyel büyük verileri içerir. Bu eğilimler altında devam edebilmek için, kendini tanıyan ve kendi kendine bakım yapan 

makineler için sistematik bir çerçeve önerilmektedir. Çerçeve siber-fiziksel sistem ve karar destek sistemi kavramlarını içerir.  

Özetlemek gerekirse, prognostik izleme sistemi akıllı üretim ve endüstriyel büyük veri ortamının bir eğilimidir. Dördüncü sanayi 

devriminin ortaya çıkmasında etkili olacağı öngörülen ve dört kilit etki alanının ortaya çıktığı birçok alan bulunmaktadır: 

• Makine sağlığı tahmini, makine duruş süresini azaltır ve prognostik bilgileri, üretim yönetimini, bakım zamanlamasını optimize 

etmek ve makine güvenliğini garanti etmek için ERP sistemini destekleyecektir. 
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• Üretim hattı, işletme yönetimi seviyesi ve tedarik zinciri yönetimi arasındaki bilgi akışı, endüstri yönetimini daha şeffaf ve 

düzenli hale getirir. 

• Yeni sanayi eğilimi işgücü maliyetlerini düşürecek ve daha iyi bir çalışma ortamı sağlayacaktır. 

• Sonunda, enerji tasarrufu, optimize edilmiş bakım çizelgesi ve tedarik zinciri yönetimi ile maliyeti düşürür. 

 

2. İSTATİSTİKİ MAKİNE ÖĞRENMESİ 

Çalışmanın bu kısmında önce makine öğrenimi uygulamalarının üretime ilişkin temel avantajları, zorlukları ve gereklilikleri 

gösterilmeye çalışılacaktır. Daha sonra makine öğrenmesi sanatının bugünkü durumu, yine imalat uygulamalarına odaklanarak 

sunulmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda, farklı makine öğrenme teknikleri ve algoritmaları yapılandırması geliştirilip sunulmaya 

çalışılacaktır. 

 

Makine öğrenimi uygulamasının günümüzün üretim zorlukları hususundaki avantajları:  

Makine öğrenimi genellikle akıllı üretim alanında ortaya çıkan doğanın birçok problemini ele alma kabiliyeti ile bilinir  

Akıllı üretime yumuşak hesaplama ve hibrit yapay zeka yaklaşımları sunar 

Makine öğrenmesi tekniklerinin uygulanması, son 20 yılda, çeşitli faktörlerden dolayı, örneğin; Şeffaflığı çok az olan büyük 

miktarda karmaşık verinin varlığı ve mevcut Makine öğrenmesi araçlarının artan kullanılabilirliği ve gücü sayesinde giderek 

artmıştır. 

Bununla birlikte, Makine öğrenmesinin ana tanımı, bilgisayarların problemleri özel olarak programlanmadan çözmelerine izin 

vermektedir. 

Günümüzde, makine öğrenmesi halihazırda farklı üretim alanlarında, örneğin; optimizasyon, kontrol ve sorun giderme gibi farklı 

uygulama imkanları sunmaktadır. 

Birçok makine öğrenmesi tekniği (örn. Support Vector Machine [SVM]), büyük miktarda veriyi analiz etmek ve yüksek 

boyutsallığı (> 1000) çok iyi idare edebilmek için tasarlanmıştır. 

Bununla birlikte, olası aşırı uydurma gibi eşlik eden hususlar dikkate alınmalıdır. Makine durumunu izleme ve hata teşhisinde 

vektör makinesini desteklemektedir. 

Eğer boyutluluk, algoritmaların gücünden kaynaklanma ihtimaline rağmen, bir sorun olarak ortaya çıkıyorsa, boyutları azaltmak 

için mevcut yöntemler vardır. Bunlar, boyutluluğun azaltılmasının beklenen sonuçlar üzerindeki etkisini azaltmaktadır. 

Makine öğrenmesi kullanmanın önemi, bu durumda SVM, boyutluluğun pratik bir sorun olmadığı ve bu nedenle boyutsallığı 

azaltma ihtiyacının azaldığıdır. Bu, belirli durumlarda alakalı olabileceği ortaya çıkacak imalat verilerinde mevcut görünüşte 

alakasız bilgileri içerme konusunda daha liberal olma olasılığını ifade eder. Bunun daha önce açıklanan mevcut bilgi boşluğu 

üzerinde doğrudan bir etkisi olabilmektedir. 

Üretimde makine öğrenmesinin uygulanması, sistemin gelecekteki davranışı ile ilgili yaklaşımların geliştirilmesine temel teşkil  

edebilecek mevcut veri setlerinden desen elde edilmesine neden olabilmektedir. 

Bu yeni bilgi (bilgi) süreç sahiplerini karar almalarında destekleyebilir veya sistemi doğrudan geliştirmek için otomatik olarak 

kullanılabilir. Sonunda, bazı makine öğrenmesi tekniklerinin amacı, ilişkileri tanımlayan belli kalıpları veya düzenleri saptamaktır.  

Hızlı değişen, dinamik bir üretim ortamı olan makine öğrenmesinin yapay zekânın bir parçası olması ve değişikliklerin öğrenme 

ve adapte olma yeteneğini devralma zorluğu göz önüne alındığında, 'sistem tasarımcısının olası tüm durumlar için çözüm 

sağlaması gerekmemektedir. 

Bu sebeple, makine öğrenmesi üretimdeki uygulamasının, uyarlana bilirlikle başa çıkabilmek için çoğu birinci prensip modelinin 

mücadelesi göz önüne alındığında faydalı olabileceği konusunda güçlü argümanlar sunmaktadır. Değişen ortamlardan otomatik 

olarak öğrenmek ve bunlara adapte olmak, makine öğrenmesinin büyük bir gücüdür. 

Makine öğrenmesi teknikleri, mevcut verilerden bilgi elde etmek için tasarlanmıştır. 

 

Saklanan verilerin yalnızca analiz edildiğinde ve örneğin tahminlerde bulunmak için kullanabileceğimiz bilgilere dönüştürüldüğü 

zaman faydalı olacağını” vurgulamaktadır (Alpaydin, 2010) 

 Bu, teknik, finansal ve bilgi kısıtlamaları ile yürütülen canlı bir üretim programı sırasında gerçek zamanlı veri elde etme 

mücadelesi verildiğinde, özellikle üretim için geçerlidir. Bu ayrıca süreç kontrol noktalarının konumlandırılması konusunda da 

etkili olabilir (Wuest, Liu, Lu ve Thoben, 2014) 

Hangi verilerin yararlı olduğuna bakılmaksızın kontrol noktalarının dikkatlice seçilmesi mantıklı olsa da, makine öğrenmesi 

tekniklerinin analitik gücü göz önüne alındığında, eskiden işe yaramaz verilerden bilgi elde edilmesi kullanılmayabilir. Bu, genel 
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üretim programı boyunca daha fazla durum belirleme, veri toplama yeteneğine neden olabilir. Bunun faydalı olup olmadığı 

araştırılması gereken açık bir sorudur. Makine öğrenmesinin yüksek boyutlu verileri ele alma kabiliyeti göz önüne alındığında, 

ek verileri analiz etmenin teknik tarafı sorun çıkarmaz. Bununla birlikte, veri yakalama açısından, özellikle veri toplama yeteneği 

hala bir problem olabilir. Veriler elde edildiğinde, çok yüksek boyutluluk durumlarında durum sürücülerinin belirlenmesi sorunlu 

kabul edilmez ve sık sık tekrarlanmaz. 

Aşağıdaki tabloda, makine öğrenmesi tekniklerinin üretim uygulamalarındaki (gereksinimler) ana zorluklara cevap verme 

konusundaki teorik yeteneklerinin bir özeti bulunmaktadır. (Tablo 1). 

 

Kaynak: Thorsten Wuest, Daniel Weimer, Christopher Irgens & Klaus-Dieter Thoben Machine learning in manufacturing: 

advantages, challenges, and applications,  Journal Production & Manufacturing Research ,Volume 4, 2016 - Issue 1 

 

Makine öğrenmesi tekniklerinin yapılandırılması ve algoritmalar 

Makine öğrenmesi son yıllarda geniş ve çeşitli araştırma ve uygulamalarla kullanıla gelmektedir.  Bu, çeşitli farklı alt alanlara, 

algoritmalara, teorilere ve uygulama alanlarına, vb. yol açmıştır. Farklı araştırmacılar alanı yapılandırmak için farklı yaklaşımlar 

seçmektedirler. Aşağıdaki şekiller (Şekil 1,2,3 bu algoritmaları ortaya koymaktadır. 
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Sonuç olarak makine öğrenmesi önemli bir ölçüde istatistiki optimizasyon ve tahmin tekniklerinden temel ala gelmektedir. 

Temel olarak bu teknikleri üç başlık altında toplamak mümkündür: 

 

1. Denetimsiz makine öğrenmesi: Tanımlama özelliği, denetimsiz öğrenim içinde, harici bir öğretmen / bilgili uzmandan geri 

bildirim olmamasıdır. Algoritmanın kendisinin, örn. niteliklerin kavramsal bütünlüğü örnekleri etiketlenmemişse (bilinen 

etiketler ve bunlara karşılık gelen doğru çıktılar yoksa) büyük olasılıkla denetimsiz öğrenme olduğu kuralını getirmiştir. Amaç, 

kümelenmeyle bilinmeyen nesne sınıflarını keşfetmektir. Özellikle Büyük Veri bağlamında, denetimsiz yöntemler giderek daha 

fazla önem kazanmaktadır. Bununla birlikte, üretim uygulamasında olduğu gibi, temel varsayım, bilgili uzmanların algoritmayı 

eğitmek amacıyla öğrenme kümesini tanımlamak için devletlerin sınıflandırılması konusunda geri bildirim sağlayabildikleridir. 

2. Takviye öğrenme: Çevre tarafından eğitim bilgilerinin sağlanmasıyla tanımlanır. Sistemin ilgili sırada ne kadar iyi performans 

gösterdiğine dair bilgi, sayısal bir güçlendirme sinyali ile sağlanır. Diğer bir tanımlayıcı karakteristik, öğrencinin, anlatılmak yerine 

deneyerek hangi eylemlerin en iyi sonuçları verdiğini (sayısal güçlendirme sinyali) ortaya çıkarması gerektiğidir. Bu, takviye 

öğrenmeyi diğer makine öğrenmesi yöntemlerinin çoğundan ayırır. Bununla birlikte, takviye öğrenme bazı araştırmacılar 

tarafından “denetimli öğrenmenin özel bir şekli” olarak görülmektedir  

3. Denetimli makine öğrenmesi: İmalat uygulamasında, denetlenen makine öğrenmesi teknikleri çoğunlukla problemlerin 

veri yönünden zengin ancak bilgi açısından az olması nedeniyle uygulanır. Ek olarak, denetlenen makine öğrenmesi, istatistiksel 

süreç kontrol amacıyla imalatta yer alan veri toplamadan faydalanabilir ve bu verilerin çoğunlukla etiketlenmiş olması temel 

olarak, denetlenen makine öğrenmesi bilgili bir dış denetçi tarafından sağlanan örneklerden öğrenme şeklindedir. Bir algoritma 

seçildikten sonra, eğitim veri seti kullanılarak eğitilir. Hedeflenen görevi yerine getirme yeteneğini değerlendirmek için, eğitilen 

algoritma değerlendirme verileri seti kullanılarak değerlendirilir. Değerlendirme algoritması ile eğitilmiş algoritmanın 
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performansına bağlı olarak, performansın zaten iyi olması durumunda performansı optimize etmek için parametreler 

ayarlanabilir. Performansın tatmin edici olmaması durumunda, fiili performansa bağlı olarak, sürecin daha erken bir aşamada 

başlatılması gerekir. 

Kural olarak, veri setinin% 70'inin bir eğitim veri seti,% 20'sinin bir değerlendirme veri seti olarak (parametreleri ayarlamak için 

- örneğin önyargı) ve% 10'unun bir test verisi olarak kullanılmasıdır.  

 

Conclusion 

Endüstri 4.0'ın nihai amacı, makinelere, bileşenlere ve devam eden çalışmalara yerleştirilmiş her zaman bağlı sensörlerin ağ 

tabanlı bilgi teknolojisi sistemlerine gerçek zamanlı veri iletmesidir. Bunlar da, bu büyük verilerden analiz etmek ve bilgi edinmek 

ve süreçleri gerektiği gibi otomatik olarak ayarlamak için makine öğrenimi ve yapay zekâ algoritmalarını kullanılır. İstatistiki 

makine öğrenmesi teknikleri, mevcut verilerden bilgi elde etmek için tasarlanmıştır. İstatistiki makine öğrenmesi önemli bir 

ölçüde istatistiki optimizasyon ve tahmin tekniklerinden temel ala gelmektedir. Çağımızda özellikle istatistiki tekniklerle toplanan 

büyük verinin istatistiki makine öğrenme yöntemleriyle analizi sonucunda bu yeni teknik ve yöntemleri kullanan gerek imalatçı 

gerekse hizmet sektöründeki firmalar bu yeni tekniklere adapte olamayan firmalara göre yüksek rekabet gücü elde etmektedir.  

Büyük Veri şirketlere şu avantajları getirmektedir. İçerideki bilgilerin daha fazla şeffaf olmasını sağlamaktadır. Daha geniş, daha 

derin ve daha doğru iç görü sağlamaktadır. Bu nedenle karar vermeyi de geliştirmektedir. Şirketlere müşterileri hakkında daha 

karmaşık ve eksiksiz imaj yaratma imkânı vermektedir ve bu sebeple daha doğru tasarlanmış ürünler ve hizmetler sunma imkânı 

vermektedir. 
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TURKISH ACADEMICS’ METAPHORIC PERCEPTIONS OF ACADEMIC PUBLICATION 

Dr. Öğr. Üyesi Reyhan AĞÇAM1 

 

Özet 

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında çalışmakta olan öğretim üyeleri, 2547 Sayılı Türk Yükseköğretim Kanununda da 

belirtildiği üzere, önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerinde dersleri yürütümenin yanı sıra bilimsel araştırma ve yayım yapmakla 

yükümlüdür. Ancak, gerek öğretim üyeleri gerekse bu kadrolarda çalışmak isteyen araştırmacılar, yapmış oldukları bilimsel 

çalışmalara ilişkin bulguları nitelikli bir dergide yayıma dönüştürme aşamasında genellikle uzun ve zorulu bir süreçten 

geçmektedir. Yapılan alan yazın araştırması sonucunda, bu konunun daha çok uluslararası yayın yapma sürecinde yaşanan 

zorluklar ile akademisyenler ve lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin akademik İngilizce yeterlikleri odağında ele alındığını 

göstermektedir (Buckingham, 2008; Burgess et al., 2013; Chen & Zhang, 2015; Jingmei & Dewen, 2014; Karakaş, 2012; Khamis 

et al., 2015; Solikhah, 2015). Akademisyenlerin akademik yayın yapma sürecine ilişkin metaforik algılarının daha önce 

incelenmemiş olması nedeniyle bu çalışmada, Türk akademisyenlerin akademik yayın sürecine ilişkin metaforik algılarının ortaya 

çıkarılarak ilgili araştırma boşluğunun giderilmesi amaçlanmıştır. Araştırma verileri, araştırmanın amacı doğrultusunda, iki devlet 

üniversitesinde çalışmakta olan ve amaçlı örneklem yöntemiyle belirlenen 47 akademisyenden, araştırmacı tarafından geliştirilen 

bir görüşme formu ile toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Çalışmanın bulguları, akademik yayın 

yapma sürecinin genellikle doğum yapma, çocuk büyütme, sanat eseri ortaya koyma ve fidan büyütme gibi sabır, zaman ve çaba gerektiren 

süreçleri çağrıştırdığını; uzun süren hakemlik süreçleri, aşırı ders yükü ve yorgunluk, akademik kayırmacılık ve çelişkili/ öznel hakem 

yorumlarının akademik yayın yapma sürecinde yaşanan en önemli sorunlar olduğunu ortaya çıkarmıştır. Çalışmanın bu bağlamda, 

bulguları ve uygulama önerileri ile ilgili alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar sözcükler : Akademik yayın, Metafor, Türk akademisyenler. 

 

Abstract 

As regulated by the Law on Higher Education (Act N. 2547), faculty members working at institutions of higher education in 

Turkey are required to make academic publications along with teaching cycle courses assigned to them. Quite often, these 

members and faculty member candidates have to go through a long and challenging process to publish their scientific research 

in a quality journal. Review of the existing literature shows that this issue has been mostly covered with a focus on the challenges 

of international publication and EAP competencies of academics and graduate students (Buckingham, 2008; Burgess et al., 

2013; Chen & Zhang, 2015; Jingmei & Dewen, 2014; Karakaş, 2012; Khamis et al., 2015; Solikhah, 2015). As their perceptions 

on academic publication have not been previously investigated through metaphors, this particular research was set out to bridge 

the research gap by exploring Turkish academics’ metaphoric perceptions on academic publication process. The research data 

were gathered from 47 academics working at two Turkish state universities, who were selected via the purposive sampling 

method based on the research objective and through an interview form developed by the researcher.  The elicited data were 

examined using content analysis. Findings of the study revelaed that academic publication process mostly evokes processes that 

require patience, time and effort such as giving a birth, childrearing, producing an artwork and dibbling, and that long-peer review processes, 

excessive course load and fatigue, academic nepotism and contradictory/ subjective reviewer comments are the mostly reported challenges in the 

academic publication process. The current research is hoped to contribute to the existing literature via its findings and practical 

implications. 

Keywords : Academic publication, Metaphor, Turkish academics. 

 

1. Introduction  

Academic publication is one of the key research activities that can be used to define the quality of research, which entails a 

strong culture of publishing research results in peer-reviewed journals (Smith, 2005). Hyland (2016) depicts it as ‘a long and 

difficult road which not only encompasses research skills and ability to craft an argument for a particular professional audience, 

but also comprises protracted, and sometimes bruising, interactions with gatekeepers’ (p. 1). He also informs that it requires 

‘convincing editors, reviewers and peers to accept a claim as interesting and valid’ and ‘engaging in local and international 

networks of support’ (p. 1).  It is one of the most challenging issues for those who are seeking academic employment and 

promotion, and Turkish academicians are no exception in this respect. As regulated by the Law on Higher Education (Act N. 

2547), those who are holding an academic position at institutions of higher education are required to make academic 

publications along with performing their primary job, namely teaching the assigned courses in the relevant curriculum, to be 
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promoted for a higher position. Quite often, they have to go through a long process to publish in a quality journal no matter 

how skilfully they conduct the research and report on significant findings.  

Review of the existing literature shows that academic publication has been mostly covered with a focus on the challenges of 

international publication and EAP competencies due to predominance of English in international academia (Buckingham, 2008; 

Burgess et al., 2013; Chen & Zhang, 2015; Jingmei & Dewen, 2014; Karakaş, 2012; Khamis et al., 2015; Solikhah, 2015). 

Buckingham (2008) analysed development of English academic writing competence of Turkish scholars working at a private 

university in Turkey and informed that they encounter difficulties in writing English due to ‘the greater amount of time that 

composition requires in English (as opposed to NS), the perceived lack of sophistication did not perceive any influence of L1 

norms, with the majority professing not to be aware of either the characteristics of scholarly writing in Turkish or the existence 

of differences’ (p. 5). In a comparative research, Burgess et al. (2013) examined language choices of Spanish historians and 

psychologists in order to identify the needs of Spanish researchers in terms of research publishing skills in English and Spanish, 

to learn about their attitudes, motivations and experiences of research publication and of writing training. The researchers 

reported that historians are less positive than the psychologists about publishing in English and many of them are resentful of 

a research evaluation policy that privileges English; nonetheless, they favour publication in their L1 and other languages ‘while 

making astute strategic use of resources that allow them to publish in English they find necessary and desirable’ (p. 81). The 

researchers conclude that ‘multilingual scholars are required to devote far more of their resources and much more of their time 

to the publishing process when the language of publication is not their L1’ (p. 81). In a needs analysis survey, Chen and Zhang 

(2015) aimed to discover Chinese graduate students’ needs, difficulties, and study habits in English learning, contents and skill 

instructions to be integrated in an online EAP course and to offer practical implications for designers and instructors. They 

proposed that EAP course with strong emphasis on speaking, listening, and writing skills might be more beneficial than reading 

or foreign culture related course. Investigating ESL educators’ belief on EAP teaching at Malaysian technical universities, 

Khamis et al. (2015) highlighted the need of specific EAP competency and formal trainings for these educators. Olkun (2006), 

on the other hand, examined the editorial process of academic journals from the lens of the editors to determine the problems 

and challenges of making a publication in international journals on education. The researcher identified two challenges that 

hinder academic publication process: (i) inadequate language proficiency and inadequate competence in academic writing, and 

(ii) studying trivial, local, shallow or outdated research topics. Accordingly, he recommended development of long-term policies 

and plans for academic-scientific writing skills and techniques and the integration of writing and scientific writing into various 

courses starting from primary education. 

Some other previous studies indicated that long peer-review processes constitute another challenge in the academic publication 

process (Vershinina, Tarasova, & Strielkowski, 2017) that hinders timely dissemination of research outputs to wider audience 

(Zhu, 2015; Garg, 2016) and that can affect motivation causing conflict as well as frustration (Nguyen et al., 2015). In a recent 

study, Haven et al. (2019) analysed academic researchers’ perceptions of research misbehaviours and found that insufficient 

supervision was the mostly reported misbehaviour, followed by sloppy science, sloppy peer review processes and theft of ideas 

by the reviewers as well as nepotism. Academic nepotism is also reported as a factor that weakens peer review processes in the 

works of various scholars (Godechot & Louvet 2008; Little et al., 2017; Rivera, 2018; Prosperi et al, 2016) as well as subjective 

reviewer comments (Fink, 2019). Roets and Botma (2018) identified factors that inhibit publishing articles in journals as 

‘negative feedback from reviewers or subjective reviewers, the long turnaround time for feedback, time constraints, lack of 

support and resources, strenuous submission processes, and contextual requirements’ (p. 11).  

However, to the best of the researcher’s knowledge, the academics’ perceptions on academic publication have not been 

previously investigated through metaphors, which are utilized as a mental tool in explaining a theoretical or abstract 

phenomenon (Saban, 2008). Hence, this particular research was set out to bridge the research gap by exploring Turkish 

academics’ metaphoric perceptions on academic publication process.  

2. Method 

2.1. Participants ) 

The present study adopted a qualitative research design as it required the analysis of metaphoric perceptions of a group of 

academics about academic publication process. The participants were 47 Turkish academics working at two state universities in 

Turkey, who were selected via the purposive sampling method based on the research objective (Male: 68%; Female: 32%). They 

were working in a wide range of divisions from business, classroom teaching, curriculum and instruction, economics, 

educational management to English language teaching, math teaching, international relations and psychological counselling and 

guidance. At the time of data collection, their mean experience in academia was over than 12 years and their mean age was 42. 

They reportedly published 6,6 and 5,3 papers in international and national journals/ books, respectively for the last three years. 

Approximately half of them were assistant professors (49%) while the second most populated group was associate professors 

(25%), followed by professors (13%), research assistants with PhD (11%) and instructors with PhD (2%). 
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2.2. Data Collection and Analysis  

The research data were collected through interview forms that include questions developed by the researcher.  The first section 

was intended to elicit demographic and academic background of the participants (e.g. academic title, length of experience in 

academia, age, gender and number of scientific publications for the last three years) while the second section was comprised of 

questions designed to reveal their metaphoric perceptions of scientific publication process and the most significant problems 

they encounter during this process. The participants were kindly asked to fill out the forms. Their responses primarily to the 

item “Academic publication is like ..... because .....” as well as the other open-ended items developed by the researcher were 

examined through content analysis by obtaining expert opinion from two faculty members specialised in Turkish language 

teaching and English language teaching. The metaphors informed by the participants were tabulated with frequencies and 

outlined with the support of excerpts drawn from the interview forms. Subsequently, the challenges they encounter during the 

publication process were reported in frequency tables and discussed through comparison with the existing literature. 

3. Findings and Discussion 

The academics’ responses concerning their metaphoric perceptions of academic publication process are presented in Table 1. 

Table 1. Turkish Academics’ Metaphoric Perceptions of Academic Publication 

Metaphor  f Metaphor  f 

Giving a birth  5 Lace making  1 

Producing an artwork  5 Lighting the darkness  1 

Childrearing  4 Making a cake  1 

Growing a dibble/ plant  3 Making a hole in the mountain with a nail  1 

Cooking  2 Making a sculpture  1 

Hitting the head against a brick wall  2 Patch  1 

(A long) Journey  2 Picking up the girl you like  1 

Leaving a trace in life   2 Preparing a perfect dining table  1 

Building construction  1 Raising good citizens  1 

Designing a bouquet  1 Reaching the finish line  1 

Drawing a picture  1 Reconstruction  1 

Eating fish in the ocean  1 Running a marathon  1 

Finding the route  1 Swimming in the river  1 

Journey to a new world  1 The Sun  1 

Journey to science  1 Unlovable meal  1 

 

As seen in Table 1, giving a birth and producing an artwork are the mostly reported metaphors for academic publication process, 

followed by childrearing, growing a dibble/ plant, cooking, a long journey and hitting the head against a brick wall. The following 

are the excerpts taken from the interview sessions. 

P11: “Giving a birth –it is a long and challenging period with adversity and anxiety. There are a  research idea in the nucleus and satellite ideas 

around it. They all change through mental processes such as development, reformation, selection and replacement of ideas” (A male assistant 

professor with 7 years in Turkish Teaching) 

P12: “Childrearing –requires a serious long process. First, you start to feel the problem in your discipline. You are required to conduct an extensive 

review of literature and to become theoretically knowledgeable authors. In addition, you are expected to have in-depth knowledge in research design, 

data collection, data analysis and reporting –all challenging processes in their own right. Furthermore, you need to experience the long, stressful and 

tiring peer review processes of the journals –especially those published in Turkey. Finally, your published article becomes as precious/ valuable as your 

child” (A male associate professor with 19 years in Classroom Teaching).  

P35: Producing an artwork –you endeavour a lot, focus on details and exhibit it in the end. They are all works that represent you all your life (A 

female assistant professor with 10 years in Classroom Teaching). 
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P35: “Growing a dibble –it is significant to track the process very carefully, to make efficient use of sources, to process the obtained data from different 

perspectives and to estimate possible results with the ultimate aim of reaching a striking conclusion” (A male instructor dr. with 22 years in 

ELT).  

Subsequently, the academics were kindly requested to share the challenges they encounter in academic publication process –if 

any. Their responses were categorised into themes and presented in Table 2. 

Table 2. Challenges Turkish Academics’ Encounter in Academic Publication Process 

Themes    f  Themes    f  

Long peer-review processes  22  Procrastination of writing  3  

Contradicting/ subjective editor/ reviewer 

comments  

11  Data Analysis  2  

Data collection/ collecting reliable data  9  Literature review  2  

Inadequate number of high quality journals  9  Vocabulary selection & sentence construction/ 

Combining sentences  

2  

Excessive course load & fatigue  7  Author guidelines/ Lack of standardization 

regarding journal templates  

2  

High publication fees  6  Abundance of low quality publications previously 

made on the topic  

1  

Evaluation of manuscripts by non-major reviewers/ 

editors  

6  Discussion  1  

Nepotism  5  Methodology and analysis  1  

Unintelligible review reports/ reviewer comments  4  Lack of academic staff specialised in academic 

writing  

1  

Accessing resources  4  Inappropriate work setting  1  

Translation challenges  3  Participants’ withdrawal from the survey at the last 

minute  

1  

Co-authors’ indifference to the work  3  Topic selection  1  

 

As illustrated in Table 2, the participant academics reported a variety of challenges they encounter during academic publication 

process. Long peer-review process revealed the most frequently reported challenge by the academics (20,6%). This particular 

finding is largely in line with the existing literature (Garg, 2016; Haven et al., 2019; Nguyen et al., 2015; Roets & Botma,  2018; 

Vershinina, Tarasova, & Strielkowski, 2017; Zhu, 2015). The second most frequently reported challenge proved contradicting/ 

subjective editor/ reviewer comments (10,3%). This finding also overlaps with the ones reported by Fink (2019) and Roets and 

Botma (2018) who previously found similar results. Challenges with data collection/ collecting reliable data (8,4%), inadequate 

number of high quality journals (8,4%), excessive course load and fatigue (6,5%), high publication fees (5,6%), evaluation of 

manuscripts by non-major reviewers/ editors (5,6%) and nepotism (4,7%) were the other challenges encountered by the 

academics. Likewise, particularly the findings related to excessive course load and nepotism approve the existing literature 

(Roets & Botma,  2018; Godechot & Louvet 2008; Haven et al., 2019; Little et al., 2017; Prosperi et al, 2016; Rivera, 2018). The 

following section offers a summary of findings and practical implications, respectively. 

4. Conclusion 

The current study attempted to reveal Turkish academics’ metaphoric perceptions of academic publication process and the 

challenges they are faced with during the process in concern. The research findings have indicated that academic publication 

process mostly reminded them of the processes that require patience, effort, time and hard work for them (e.g. giving a birth, 

producing an artwork, childrearing and growing a dibble/ plant). Concerning the challenges, they frequently reported the ones 

previously informed by the relevant literature such as long peer-review process (Garg, 2016; Haven et al., 2019; Nguyen et al., 

2015; Roets & Botma,  2018; Vershinina, Tarasova, & Strielkowski, 2017; Zhu, 2015), excessive course load and fatigue (Roets 

& Botma,  2018), nepotism (Godechot & Louvet 2008; Haven et al., 2019; Little et al., 2017; Prosperi et al, 2016; Rivera, 2018), 
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unintelligible/ contradicting/ subjective reviewer reports (Fink, 2019; Roets & Botma,  2018) and challenges with accessing 

resources (Roets & Botma,  2018). The following are the practical implications developed based on the findings reported here 

and the existing literature. 

➢ Peer review process of the journals should be clearly identified and anounced on the website of the journals. 

➢ Researchers should be provided more support regarding data collection (e.g. obtaining consents etc.) 

➢ Academics should not be assigned with excessive course loads that make it harder for them to devote adequate time 

to academic research and publication.  

➢ Seminars and meetings might be organised on the topic of nepotism. Alternatively, supervision of journals with a 

specific focus on the peer review process at certain intervals might overcome the challenge of academic nepotism. 

 The current study was limited to the investigation of a limited number of Turkish academics’ metaphoric perceptions 

of academic publication process and the challenges they encounter during this process. Therefore, further studies could be 

conducted with a larger sampling to report more generalizable results especially regarding the challenges they are faced with 

during the process. Alternatively, future studies might explore the process from other stakeholders such as reviewers and/ or 

editors who were mentioned in the most frequently reported challenge in this research (long peer-review processes) in order to 

provide an insight into the issue from a different perspective or to come up with a couple of practical implications for the 

authors to overcome this challenge.  
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CORRELATES OF FAIRNESS PERCEPTIONS AND AGGRESSION: AN EMPIRICAL STUDY ON 
UNIVERSITY STUDENTS 

Orhan ULUDAĞ1 

Turhan ULUDAĞ2 

 

Abstract  

The purpose of this study is to test the relationships among fairness perceptions and the components of overt and covert 

aggression. The data for the current study is collected at a university in Northern Cyprus. Multiple regression analyses were 

conducted to test the relationships. Variance Inflation Factors (VIF) was also assessed to determine if the current studies had 

any potential inflated results. Results revealed that fairness perceptions had a direct negative impact on anger with resentment, 

physical aggression, and suspicion. However, the study could not yield direct relationship between fairness and verbal 

aggression. Common Method Bias (CMB) was also assessed using Harmans’ single factor test. The result yielded no inflation 

in the level of Common Method Bias.  

Key words: Overt Aggression, Covert Aggression, Fairness, Higher Education. 

 

Introduction 

 

The support of an equal surrounding and solid justice applications to study is a significant element in an educational context 

(Brown 2013). In particular, professors at universities try to ensure that there is impartiality in the classroom by distributing 

guidelines and strategies that will confirm equity (Ryan 2006; Laing & Todd 2012). Be that as it may, the perception of being 

fair is understood differently among professors and students. (Hannay 2014).  Nonetheless, it is still absolutely crucial for 

teachers and/or administrators to concentrate on providing fair regulations, management and grades. Because of this 

importance, equity is accepted to heighten academic success in the educational setting (Samdal et al. 1999; Ball 2010; Uludag 

and Yaratan 2013). The idea of equity and justice is synonymously used everywhere in the literature (Smith, Todd & Laing 2018) 

That is to say, they are known as distributive justice, procedural justice, and interactional justice. Deutsch explains distributive 

justice as ‘the perceptions that the outcomes of a given transaction are fair’ (as cited in Chory-Assad and Paulsel 2004a, p. 101). 

To be more specific, students’ assessment and evaluation of fairness is the result of comparing the real grade to the deserved 

grade and/or to the grades their friends have obtained. Procedural justice is described as the ‘perceptions of the fairness of the 

processes used to arrive at outcomes’ (Byrne and Cropanzano 2001).  The operations in an instructive setting are the 

methodology of professors/teachers of implementing the class—ways of evaluating assignments. On the contrary, interactional 

justice could be understood as ‘perceptions of the fairness of the interpersonal conduct students receive when policies and 

procedures are executed’ (Bies and Moag 1986). Interactional justice is related to the assessment of the equity of instructors’ 

interpersonal communication in relation to students in the classroom setting (Chory-Assad and Paulsel 2004a).  

The idea of aggression is described as overt and covert variant. In particular, aggression is believed to produce issues either 

inside or out of the classroom environment (Benjamin, Kepes, & Bushman 2018). Various instructor/administrator hours and 

endeavors are being vanished because of the prevalence of aggression in educational contexts. Furthermore, it has also been 

argued that adverse emotions impact individuals to eradicate unpleasant environmental factors (Uehara et al., 2012). Therefore, 

it is essentially prominent to try to find alternatives to lighten the impacts of aggression in or out of the classroom environment 

(Vieno, Gini, Santinello Lenzi & Nation 2011) There are four different types of student aggression: verbal aggression, anger 

with resentment, physical aggression and suspicion. Verbal and physical aggression is described as “hurting or harming others 

verbally or physically, represents the motor or instrumental component of the behavior” (Buss and Perry 1992, p. 457). Physical 

and verbal aggression is further categorized as an overt form of aggression. Anger with resentment (referred as anger by Buss 

and Perry 1992) includes the “physiological arousal and preparation for aggression, represents the emotional or affective 

component of behavior” (Buss and Perry 1992, p. 457). Suspicion on the other hand (referred as Hostility by Buss and Perry 

1992) contains the “feelings of ill will and injustice that represents the cognitive component of behavior” (Buss and Perry 1992, 

p. 457). Anger having resentment and suspicion is related to the covert form of aggression.  

This study contributes to the extant literature in various ways. First, it investigates the justice theory and the differential 

constructs within the educational settings (Chory, 2007; Chory-Assad, 2002). Second, it acknowledges that the measurement of 

aggression within the instructional contexts is absolutely critical and it is still in a newborn stage that requires further 

investigation (Uludag, 2014; Uludag, 2013; Yaratan and Uludag, 2012) and distinct conclusions of students’ equity perceptions 
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require further assessment (Ozer and Demirtas, 2010). Therefore, the current study researches the impacts of equity (uni-

dimensional construct) regarding the aspects of aggression (verbal aggression, anger with resentment, physical aggression, and 

suspicion) to assign the aforementioned gaps in the extant literature. The study uses an undergraduate student example to verify 

the aforementioned connections.  

 

Theoretical Framework, Empirical Underpinnings and Hypotheses  

Emotional Response Theory is comprised of three major components: instructors’ communication, students’ emotional 

responses, and students’ approach–avoidance behaviors (Mottet et al. 2006). Regarding the communications carried out by 

instructors in classrooms, students might develop various emotions. Emotions such as these can be categorized as pleasure, 

arousal or dominance in a positive or adverse state. Negative emotional responses are challenged to produce avoidance 

behaviors such as declined motivation that results in decreased learning (Mottet et al. 2006). With this in mind, covert aggression 

is a highly adverse state of emotions since it impacts students’ academic vitality in a harmful way.       

Students may try to restore that equity by acting out and creating disrupting behaviors in the classroom (Chory-Assad and 

Paulsel 2004b). This indicates that students may act up on an unfair treatment by exerting overt aggression behaviors where 

Folger and Konovsky (1989) posit that distributive justice is an initiator of reactions. On the other hand, Equity Theory is made 

up of distributive, procedural and interactional justice and argues that when students notice adverse perceptions of justice, it is 

likely to lead individuals to the direction of adverse outcomes (Chory-Assad and Paulsel 2004b). This fundamental principle in 

essence contends that students might strike back in the event of unjust treatment.  

Various researches have taken into account the idea of justice and many of them have concluded that equity perceptions, the 

distinctive constructs being deeply inter-correlated (Cohen-Charash and Spector 2001), inevitably hypothesizes an influence on 

behaviors and/or attitudes like motivation (Chory-Assad 2002) and academic achievement (Uludag and Yaratan 2012). On the 

contrary, aggression is described as an antisocial behavior (Horan et al. 2010). In accordance with the evidence in the literature, 

aggressive behaviors are drawn out by the ‘size of the individual’s social network, relations with peers, efficiency in social skills’. 

However, these cannot be the only justifications and descriptions of people’s aggression as argued by Lopez et al. (2006). 

Likewise, aggression could formulate itself physically, verbally, suspiciously and resentfully (Garcia-Leon et al. 2002). Moreover, 

many types of aggression also exist as direct and non-direct forms (Kikas et al. 2009).     

Recently, a study conducted by Uludag and Yaratan (2013) have found that perceptions of justice/fairness decreases the level 

of burnout syndrome; therefore, improving academic accomplishments from a sample of university students. In many ways, 

this reveals that the unfair studying setting amplifies burnout and indirectly decreasing academic achievement. Uludag (2014) 

has verified a connection between fairness and overt types of aggression (verbal and physical). Uludag (2014) has also predicted 

a positive relation amidst fairness and physical aggression. From a different perspective, it is obvious in the extant literature that 

verbal aggression is linked to perceptions of justice. To illustrate, Chory-Assad (2002) has validated crucial affiliation on verbal 

aggression of distributive and procedural justice. In addition, Chory-Assad and Paulsel (2004a) described an important 

association between interactional justice and indirect aggressive behavior. Furthermore, Chory-Assad and Paulsel (2004b) 

revealed relationships of ‘covert forms of aggression’ on distributive and procedural justice. In particular, Folger and Konovsky 

(1989) specified that distributive justice is an initiator of reactions (anti-social behaviors) when students evaluate perceptions of 

justice. What’s more, Yang (2004) has proposed a model that analyzed the affiliations between fairness and burnout that 

eventuated in no critical relationships between the studied constructs. As aggression might take various dissimilar forms (e.g. 

physical or verbal, relational, etc.), contemporary literature determined that aggression brings to bear an effect on and/or can 

be started by several other theories such as perceived justice (Horan and Myers 2009). Elovainio, Kivimaki, and Vahtera (2002) 

took for granted that adverse assessments of fairness in the workplace could influence the workers to have exalted levels of 

stress, which could be hypothesized since aggression was postulated more often as an outcome of stress.  

A study carried out in the 1980s’ hypothesized that the situation of inequity or perceptions of unfairness could be the sources 

of being distressed that might engender individuals to reveal aggressive behaviors (cf. Cohen 1980). In addition, schools now 

have to find new ways to surmount the aggression problems that exists in the education setting (Yavuzer et al. 2013). With all 

the facts taken into consideration, the current study proposes the following hypotheses: 

H1: Perceived fairness is adversely connected to verbal aggression.  

H2: Perceived fairness is adversely associated to anger with resentment.  

H3: Perceived fairness is adversely connected to physical aggression.  

H4: Perceived fairness is adversely associated to suspicion. 
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Insert Figure 1 about here 

 

 

Methodology 

Sample 

The sample of the current study was comprised of undergraduate university students studying at a university in the Turkish 

Republic of Northern Cyprus. As a sampling procedure convenience sampling technique was used. By the cut-off date, in total 

1,550 questionnaires were collected. Forty five of these questionnaires were eliminated since they were missing data. After the 

elimination process, total number of usable questionnaires were 1,505. Age distribution of the 1,505 students were as follows: 

719 of the students ranged among the ages of 17-21 (47.8%), 727 of the students were between the ages of 22-26 (48.3%), 58 

ranged between the ages of 27-31 (3.9%), and just one student was above the age of 32 (0.1%). Gender distribution was similar 

to age: 748 (49.7%) of the students were female and 757 (50.3%) were male. The mainstream, i.e. 1,453 (96.5%) of the students 

were registered in four-year programs (a bachelor degree); on the contrary, only 52 students were registered in two-year 

programs (an associate degree). In the end, marital status was also coded as a categorical variable. The dominance and the 

extensiveness of the students (1,375) were single, while 45 of them were married and 85 were in the “other” category. 

 

Measures 

Back translation method was utilized on the survey instrument which was first prepared in English and after that it was translated 

back into Turkish (Mullen, 1995). To measure justice and aggression, a five-point Likert scale was used. 

Survey Items for Fairness/Justice: Fourteen items from Chory-Assad and Paulsel (2004b) were used for distributive justice and 

seventeen items were accepted for procedural justice. Eight items were drawn from Chroy (2007) for interactional justice. 

Survey instrument of fairness/justice was brought to light by a Likert scale as follows: (1=Extremely unfair; 2= Unfair; 

3=Neutral; 4=Fair; 5=Extremely fair).  

Survey Items for Aggression: The modified Aggression Questionnaire (AQ) was used from the study of Garcia-Leon et al. 

(2002). Eight items for verbal aggression were used. Physical aggression was drawn out with six items. Nine items were drawn 

to measure anger with resentment. Finally, four items were used to assess suspicion. All the items of aggression have been 

illustrated in the Likert scale as follows: (1=Strongly disagree; 2= Disagree; 3=Neither agree nor disagree; 4=Agree; 5=Strongly 

agree). 

 

Results 

Scores acquired from the items were averaged to yield a composite score to show the study constructs. The range among 

correlation coefficients were between age – verbal aggression (.05*) and verbal aggression – anger with resentment (.49**). 

None of the correlation coefficients was equal to and/or higher than 0.90, providing evidence for discriminant validity 

(Tabachnick and Fidell 1996). Additionally, in order to evaluate construct validity (convergent and construct), the 

interrelationship between latent variables are considered (Lu 2011). The correlations results suggest that the values in the table 

are high and in the expected direction suggesting an acceptable level of convergent validity (Lu 2011). Moreover, all of the study 

variables outshined the reliability (Cronbach alpha) benchmark value of 0.70 stated by Nunnally (1978). 

Multiple regression analyses were implemented to verify the study hypotheses. Three hypotheses out of four were supported. 

Results of multiple regression analyses are presented in Table 2. Fairness was predicted to have adverse effect on verbal 

aggression. The results showed that this relationship was trivial and insignificant (β= .02, t= .76); therefore, hypothesis 1 was 

not supported. 

Furthermore, H2 was set to predict an adverse relationship between equity and anger with resentment. The results revealed that 

this prediction is significant (β= -.08, t= -2.89) which supports hypothesis 2. The current study postulated a negative relationship 

between fairness and physical aggression. The multiple regression analyses revealed that this prediction was significant (β= -

.06, t= -2.41) and thus providing a support for H3. Finally, hypothesis 4 set out to predict an adverse relationship of fairness 

with suspicion. The results indicated that this prediction is also important (β= -.05, t= -1.98) and hence supporting H4. 
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Common Method Bias 

The data for the current study is acquired through self-report measures. Intrinsically, the data could be overblown with common 

method bias (CMB). In order to test if the collected data that might be prone to CMB, Harman’s single factor test was carried 

out. All the items measuring study constructs were forced into a single factor solution with no rotation via the use of exploratory 

factor analyses. The cut-off point for the current test is 50% variance. Fundamentally, if the results surpass 50% variance, it is 

reasonable to state that the data is inflated with CMB (Uludag, 2016).  Forcing items into the single factor solution yielded 

17.17% of variance, which demonstrates a well below variance level of the cut-off value. 

 

Discussion, Limitations and Implications 

In order to test the hypothesized relationships, multiple regression analyses were conducted. Demographic variables were 

included in the research model to first to investigate direct effects and second to control if there were any confounding effects. 

The results suggested some direct effects (see above) and no confounding effects. Similar approach has been used in the prior 

empirical study (Uludag and Yaratan 2010). The results of the study yielded significant impacts of fairness on anger with 

resentment, physical aggression and suspicion. Hence, the current study confirmed the results of prior empirical works (Chory-

Assad 2002; Chory-Assad and Paulsel 2004a; Chory-Assad and Paulsel 2004b; Uludag 2014: Uludag and Yaratan 2012). 

Furthermore, a more recent study depicts that unfair treatment leads to conflict associated with peer-assessment (Carvalho 

2013). The study however did not find any significant relationship between fairness perceptions and verbal aggression.  This 

finding was unexpected since it was hypothesized that fairness would have a negative effect on verbal aggression. Parallel to 

this, this finding is also not in line with the Equity theory. Equity theory suggests that when individuals observe negative 

perceptions of justice, it is likely to lead individuals towards negative outcomes. Chory-Assad and Paulsel (2004b) provide the 

following notes related to Equity theory. The remarks posits that “under certain circumstances, individuals may express 

aggression or hostility toward the source of the injustice, in an attempt to restore equity by causing the source to experience 

distress or pain similar to that felt by the unfairly treated persons and in relation to the instructional context, students may be 

hostile and aggressive toward instructors so as to hurt them in a way that the instructor’s injustice has hurt the students” (p. 

268). This statement is also consonant with the work of Folger and Konovsky (1989) where they posit that distributive justice 

is an initiator of reactions (i.e. anti-social behaviours) when students evaluate perceptions of fairness. With this in mind, Uludag 

and Yaratan (2012) posit that distributive justice influences verbal aggression positively. This is also surprising since distributive 

justice should have lowered verbal aggression. Conversely, Tyler and Caine (1981) reported that distributive justice may not 

play as significant a role as procedural justice in the instructional setting. Therefore, it could be cogitated that the findings related 

to the relationship between justice/fairness and verbal aggression in the education literature still scanty and inconsistent. Hence, 

future studies should examine this link. To conclude, the current study has investigated the effects of fairness perceptions on 

the verbal aggression, resentment, physical aggression and suspicion. Out of the four hypotheses, three were supported 

providing a provision to the existing body of knowledge. 

As with any study, this empirical study should be noted with few limitations. The current study could be affected by common 

method bias due to the nature of cross-sectional data. Although the Harman’s single factor test yielded (17.17%) well below the 

cut-off value of 50 % variance, future studies should try to attain data from time-lagged or longitudinal data collection methods 

to minimize the effects of common method. This study made use of convenience sampling procedure.  

The juxtaposition of aforementioned outcomes (specifically, fairness and verbal aggression) could be postulated as the inherent 

verbal aggressiveness of students and/or ‘trait aggressive students’ (Chory-Assad and Paulsel 2004b) within the higher 

educational context.  Students may not see the verbal aggression as an anti-social and disrupting behavior. Students may merely 

reflect this situation as being an opposition and/or challenging instructor power within the classroom. A possible remedy for 

the above conflict could be inferred as: teachers should play their instructional role as a facilitator rather than a power or 

autocratic figure. Inevitably, instructors may need to go through a training to embed the role as a facilitator in the daily teaching 

activities.  

In addition, as a generic approach to fairness perceptions, instructors should possess succinct and clear rule book/guide to 

follow procedures set out by the university administrators. Specifically, ethics would play a crucial role in determining and 

applying the work rules as a part of their professional program (MacFarlane 2001). Henceforth, rules ought to be designed by 

the administrative units to emphasize and guide instructors encompassing ethical values. These policies should be convoyed by 

procedures to indicate how each fairness perceptions should be directed and conveyed. Students’ may possess moderate 

perceptions of fairness may be related with their limited understanding of the process in the university. Hence, if needed, 

university administrators should take action in engaging active student participation in the decision-making process. 
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Figure 1. Research Model 
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Table 1. Results of the Multiple Regression Analyses 

                                         Perceptions of Fairness 

Variables      β   t        VIF 

Early/Late    .02                  .87         1.03 

Age    .04   1.50         1.07 

Gender                               -.06                        -2.05         1.06 

Educational Status                                                                     .02               .68         1.02 

Class size                                                                                  -.09               -3.45         1.03                                                                                    

R2                                                                                                       .01 

F                                                                                                     3.65 

ΔR2              .003 

                                 Verbal Aggression 

Early/Late  -.03                -.95         1.03 

Age   .02    .70         1.07 

Gender                               .11                         4.25         1.07 

Educational Status                                                                    .04           1.34         1.02 

Class size                                                                                 .07  2.61         1.04 

FAIR                                                                                       .02                          .76         1.01 

R2                                                                                                       .02 

F                                                                                                     5.43 

ΔR2              .040 

                                         Anger with Resentment 

Early/Late    .01                  .43         1.03 

Age  -.06               -2.34         1.07 

Gender                                .05                         1.85         1.07 

Educational Status                                                                    .01              .30         1.02 

Class size                                                                                 .03   1.26         1.04 

FAIR                                                                                      -.08                        -2.89         1.01 

R2                                                                                                       .01 

F                                                                                                     3.10 

ΔR2              .004 

                                    Physical Aggression 

Early/Late  -.04               1.72         1.03 

Age  -.00                -.13         1.07 

Gender                               .20                        7.65         1.07 

Educational Status                                                                  -.00           -.09         1.02 

Class size                                                                                .06  2.41         1.04 

FAIR                                                                                     -.06                       -2.41         1.01 

R2                                                                                                       .05 

F                                                                                                   13.28 

ΔR2              .004 

  Suspicion 

Early/Late  -.05               -1.87         1.03 

Age  -.02                 -.85         1.07 

Gender                               .13                          4.68         1.07 

Educational Status                                                                   .01              .27         1.02 

Class size                                                                                .01     .45         1.04 

FAIR                                                                                     -.05                         -1.98         1.01 

R2                                                                                                       .02 

F                                                                                                     5.04 

ΔR2              .004 

Notes: FAIR= Perceptions of Fairness. t values equal to 2 or above are significant. Variance inflation factor (VIF) values were 

less than 5 hence; multi-collinearity was not further considered (Groebner, Shannon, Fry, & Smith, 2005). 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ROL FAKTÖRLERİ, MOTİVASYON VE STRESİN AKADEMİK 
BAŞARIYA ETKİLERİ: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNDE GÖRGÜL BİR ÇALIŞMA 

Orhan ULUDAĞ1 

Orçun LATİFOĞLU2 

Hale ÖZGİT3 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı akademik başarı üzerindeki rol çatışması, rol belirsizliği, rol fazlalığı, stres ve motivasyonun akademik 

başarının geliştirilmesini bir grup  üniversite öğrencisi kullanılarak test etmektir. Araştırmanın evreni, KKTC’nin Başkenti 

Lefkoşa’da bulunan üniversitelerin Yüksek Öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Araştırma uygulanırken Lefkoşa’daki 

üniversitelerden 800 öğrenci güdümlü (amaçlı) örneklem yöntemine göre seçilmiştir. Anketler öğrencilere sınıf ortamında 

dağıtılmıştır. Araştırma sonunda toplam 470 anket elde edimiştir. Dolayısı ile anketlerin geri dönüş oranı yüzde 56.5 oranında 

çıkmıştır. Hipotezleri test etmek için çoklu regresyon kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre rol belirsizliğ i ve 

stres arasında pozitif yönlü bir ilişki anlamlı olarak ortaya çıkmıştır. Ancak rol fazlalığı ile içsel motivasyon arasında beklenmeyen 

bir veri elde edilmiştir. Rol fazlalığı ile içsel motivasyon arasında olumlu yönde bir ilişki ortaya çıkmıştır. En önemli bulgu olarak 

içsel motivasyonun başarıyı yüksek derecede etkilediği gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Rol Çatışması, rol belirsizliği, rol fazlalığı, motivasyon, stres, üniversite öğrencileri, KKTC 

 

THE EFFECTS OF ROLE FACTORS, MOTIVATION, AND STRESS ON ACADEMIC ACHIEVEMENT OF 

UNIVERSITY STUDENTS: AN EMPIRICAL STUDY IN TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS 

ABSTRACT 

The aim of this research is to investigate the effects of role conflict, role ambiguity, role overload, stress, and motivation on the 

academic success using a group of undergraduate university students. The population of the research were comprised of the 

universities in capital Nicosia of TRNC. A total of 800 students were selected using judgmental (purposive) sampling procedure. 

Surveys were distributed to the students in a classroom setting. Total of 470 questionnaires were retrieved. Eighteen of these 

questionnaires were eliminated due to missing data. This resulted in 56.5 percent response rate. Multiple regression anlysis were 

conducted to thest the hyphotesed realtionships. Results revealded that role ambiguity had a significant positive impact on 

stress. However the result of the relationship between role overload and internal motivation yielded an unexpected outcome. 

Role overload interestingly positively influenced internal motivation. As one of the crucial outcome  internal motivation had 

the highest impact on academic success. 

Key Words: Role Conflict, role ambugity, role overload, motivation, stress, university students, TRNC 

 

1. GİRİŞ 

Her öğrenci hayatının belirli dönemlerinde bulunduğu konum gereği akademik başarısını etkileyebilecek zorluklarla 

karşılaşabilmektedir. Lise eğitimi sonrası üniversite hayatına geçiş yapan her öğrenci farklı sebeplerle çevresine uyum sağlamaya 

çalışırken öte yandan farklı deneyimler edinmektedirler. Ortam değişikliği, karşılaşılabilinecek akademik yoğunluk ve yeni 

başlangıçlar öğrencilerin akademik yaşamdaki deneyimlerini etkilemekte ve dolayısı ile başarılarına olumlu veya olumsuz katkılar 

sağlayabilmektedir. Dahası, öğrencinin okulda içinde bulunduğu ortam kadar çevresi (arkadaşları, öğretmenleri) ile olan ilişkileri 

de okula olan yaklaşımını ve okul başarısını doğrudan etkileyebilmektedir. Bunu da ötesinde, öğrencilerin bulundukları ortamlar 

veya çevresinin kalabalık veya anlaşılabilirliliğinin düşük olduğu durumlarda rol belirsizliği ve rol çatışması gibi faktörlerden 

olumsuz etkilenmesi kaçınılmazdır. Rol çatışması, rol belirsizliği ve rol fazlalığı kişinin ilgisini dağıtarak, kendisine ver ilen 

görevlere odaklanmasını ve kişisel yeteneklerinin azalmasının yanı sıra performansını da olumsuz yönde etkilemektedir (Tuten 

ve Neidermeyer,  2004, s.27). Tüm bunlara ek olarak rol belirsizliği bireyin görevleri konusunda yeterli bilgi sahibi olmaması 

durumunda görülür (Ceylan ve Ulutürk, 2006, s.49). Bireylerin istenen davranışları ve hareket kalıplarını yerine getirmeye 

çalışmaları durumunda farklı roller üstlenmeleri de kaçınılmazdır (Cüceloğlu, 1999). Bu noktada öğrencilerin farklı derslerden 

başarı elde etmeleri, sınıf ortamına uyum sağlamaları, arkadaşları ve öğretmenleri ile iyi geçinmeleri gibi benzeri davranış 

kalıplarına uymaları beklenmektedir. Öğrencilerin farklı hareket kalıplarını içşelleştirmeye çalıştığı ve akademik başarılarını ayni 

anda yüksek tutmaya çalıştıkları durumda strese girmeleri de kaçınılmazdır. Stres düzeylerinin yükseldiği oranda öğrencilerin 

motivasyolarının da olumsuz etkilenebileceği gerçeği göz önünde bulundurulursa öğrencilerin rol çatışması, rol belirsizliği ve rol 

fazlalığı yaşadıkları durumlarda stresleri daha da artacaktır.  

 
1 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC. 
2 Değirmenlik İlkokulu, Başpınar, KKTC. 
3 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC. 
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Kişinin sorumluluk sınırlarının iyi çizilmemiş olması durumunda, kişiye verilecek görevin açık ve belirtilmiş olmaması rol 

belirsizliğine sebep olurken bireyleri çelişkiye düşürmektedir (Baltaş ve Baltaş, 2004, s.303; Doğan, Demir ve Türkmen, 2016) . 

Balcı’ya göre ise (2000), kişi kendisine verilen iki görev arasında çatışma yaşarken görevleri konusunda yeterli bilgi birikimine 

sahip olmaması durumunda strese girebilir. Bu noktada kişinin yaşadığı rol belirsizliği verilen görevi doğru bir şekilde yerine 

getirememesine sebep olacaktır. Bu durum üniversite öğrencileri açısından ele alındığında öğrencilerin sorumluluklarının arttığı 

oranda streslerinin artış gösterebileceği söylenebilir. Bir başka açıdan değerlendirildiğinde Tuten ve Neidermeyer’nin (2004, s.27) 

de belirtmiş oldukları gibi, bireyin almış olduğu görevleri (ödev, sunum, proje, vb.) tam anlamı ile yerine getirebilmesi için belirli 

bir potansiyeli olmasına rağmen bunu zorlayan durumlarda stres kaynakları ortaya çıkabilmekte ve öğrencilere verilen görevlere 

tam anlamı ile yönelmeleri ve odaklanmalarında azalma söz konusu yaşanmaktadır. Örneğin okuduğu bölümden iki ders alan 

bir öğrenci ile beş ders alan bir öğrencinin alacağı görevler aynı olmayacağı gibi öğrenciye yüklenen rol fazlalığından ötürü kişinin 

stresinde de artış yaşanacaktır.  

Geçmişten günümüze yönetim ve organizasyon alanında birçok araştırmaya konu olan rol teorisi kavramı Kahn ve arkadaşları 

(1964) tarafından ortaya atılmıştır. Kahn ve arkadaşlarının ortaya koyduğu rol teorisi kavramı literatürde genel olarak yönetsel 

ve örgütsel açıdan irdelenmiştir. Rol Teorisinin stresi olumlu yönde etkileyerek öğrencide olumsuz sonuçlar doğurdu 

bilinmektedir. Üstlenmiş  olduğu rollerden dolayı (yapması gereken görevlerden, ödevlerden, sunumlardan vb.) öğrenci 

psikolojik baskı yaşayabilmekte ve dolayısı ile öğrenci aşılması güç sorunlar  ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bu noktada, 

motivasyonu düşen öğrencinin aynı oranda başarı düzeyi de düşecektir. Diğer bir değişle stresli olan öğrencinin başarılı olmasını 

beklemek pek de doğru bir yaklaşım olmaz (Basım, Erkenekli ve Şeşen, 2010; Sabuncuoğlu, 2008; Parker ve Wickham, 2005). 

Tüm bu araştırmalar göz önünde bulunduğunda Yüksek Öğretim Öğrencilerinin rol çatışması rol belirsizliği ve rol fazlalığının 

motivasyon ve stresi bağımlı değişken olarak kullanarak başarıya olan etkisini ölçmek rol teorisinin eğitim alanında da 

irdelenmesine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle rol teorisi, rol belirsizliği, rol çatışması, motivasyon  ve stresin başarıya etkilerinin 

araştırılması bu araştırmanın özgünlüğünü oluşturmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı akademik başarı üzerindeki rol çatışması, rol belirsizliği, rol fazlalığı stres ve motivasyonun akademik 

başarının geliştirilmesini bir grup  üniversite öğrencisi kullanılarak test etmektir. Eğitim alanında rol çatışması rol belirsizliği ve 

rol fazlalığı konusu ile yapılan bir araştırma olmaması bu alana yapılacak en önemli katkı olacaktır. Bunun yanında motivasyonu 

ve stresin başarıya etkisi çok araştırılmış olup rol çatışması rol belirsizliği ve rol fazlalığının yanı sıra motivasyon ve stresi bağımlı 

değişken alarak başarıya etkisinin araştırılması öğrencilerin başarılarını artırmak için yardımcı olacaktır. 

 

2. LİTERATÜR TARAMASI VE HİPOTEZLER 

Son yıllarda dünyada motivasyon ve stresle ilgili bir çok araştırma yapılmakla birlikte bir çok meslek grubunu içeren araştırmalar 

da olmuştur. Tüm bunlara rağmen Kahn ve arkadaşlarının (1964)  rol teorisi ve Katz ve Kahn’nın birlikte çalıştıkalrı rol teorisi 

(1977), ile Keller ve Koop’un (1987) ortaya attığı motivasyon ve stres eğitim alanında bir arada kullanılmamıştır. Bir diğer taraftan 

rol teorisi (rol çatışması, rol belirsizliği ve rol fazlalığı) ile ilgili yapılan araştırmalar kamu sektörü (Basım, Erkenekli  ve Şeşen, 

2010); kimya sektörü (Çekmecelioğlu ve Günsel, 2011); iş doyumu konusu (Sabuncuoğlu, 2008) gibi farklı alandarda irdelenmiş 

olmasına rağmen yine eğitim alanında ele alınmadığı gözlemlenmiştir. “Rol kavramı, toplumsal yapı içinde bireyin diğer bireylerle 

ilgili davranışlarından beklenen hareket kalıplarını ifade eder. Kısaca rol, belirli statülere sahip bireylerden istenen ve beklenen 

davranışlar bütünüdür” (Güney, 2014, s.19). Rizzo, Robert, ve  House, (1970, s.155) rol çatışmasını, kişilere yüklenen roller ile 

ilgili yapılması gerekenler noktasında rol uygunluğu veya uygunsuzluğu ya da rol uyumluluğu veya uyumsuzluğu durumunun 

oluşması olarak tanımlamışlardır. Buna göre kişilerin görevlerini yerine getirirken bir rolde göstermeleri gereken davranış diğer 

rolde göstermesi gereken davranışla çelişebilmektedir.  

Rol çatışması türlerini ortaya koyan yerli ve yabancı pek çok gruplandırma vardır (Katz ve Kahn 1977; Rizzo vd. 1970; Dökmen, 

1993). Bununla birlikte örgüt araştırmalarında en çok kullanılan rol çatışması gruplandırılması Kahn ve arkadaşları (1964) ve 

Katz ve Kahn (1977) tarafıdan geliştirilen beşli tipolojidir. Öte yandan literatürde, rol belirsizliği kavramının çeşitli tanımları 

yapılmıştır. Erkenekli, Tabak, ve Polat (2008) 'a göre, rol belirsizliği kişinin rolünü (görevini) gerçekleştirmek için gereken bilgiye 

sahip olmaması ve arkadaşlarının kendisinden isteklerinin ne olduğunu tam olarak bilememesidir. Bir başka tanıma göre, bir 

rolün gereklerini yerine getirmek için nelerin ne zaman yapılacağı konusundaki yaşanan belirsizliktir ( Peterson vd. 1995). Diğer 

bir tanıma göre, çalışanın yapmakla mükellef olduğu görev için sahip olması gereken bilgi birikimine sahip olmaması durumunda 

bireyin görevini (rolünü) tam anlamı ile yerine getirememesi şeklinde ifade edilmektedir (Hartline ve Ferrell, 1996). Katz ve 

Kahn (1977)’a göre kişilerin bilmedikleri rolleri üstlenmeleri zorunda bırakıldıkları durumdur. Bireyler birden fazla role sahip 

olduklarında ve bu rollerini üyesi oldukları gruplara göre adapte etmeye çalıştıklarında bazı sorunlarla karşılaşabilmektedir 

(Doğan vd., 2016). Öte yandan, eğitim alanında öğrencilerin öğretmen değişikliği, sınıf değişikliği ve okul değişikliği 

durumlarında rol belirsizliği ile ilgili sorunlarla karşılaşmak mümkündür. Öğrencilerin yaşadıkları rol belirsizliği okulda 

öğretmenlerin öğrencilerden hangi beklentilerin içinde olduklarını öğrencilerine iletmemeleri sonucu öğrencilerin içinde 

düşebilecekleri durumdur. Öğrenci bu durumla kendisinden beklenen ve istenen davranışlardan (ödev yapmak, sunum yapmak 

vb.) habersiz olduğu durumlarda karşı karşıya kalır. Başka bir ifade ile rol belirsizliği içinde olan öğrenci eğitim hayatında yapması 

gereken işleri (ders çalışmak, kendini geliştirmek, vb.) bilmiyorsa, o sorumluluğa sahip değildir demektir. Bunun doğal sonucu 

olarak, okumak için yetersiz kalabilir ve sorumluluklarını yerine getirmeyebilir (Gökçe ve Şahin, 2012; Gözen, 2007). Eğitimde 
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yaşanan rol belirsizliğinde rol göndericinin önemi büyüktür. Örneğin ders öğretmeninin aynı gün içerisinde sınav yapması ve 

bitirme projesinin sunumu yapmasını istemesi bir kurumda bir çalışana aynı anda aynı kişiden (rol gönderici) birbirine zıt iki 

veya daha fazla görevin verilmesi ile eşdeğer bir durum teşkil etmektedir (Erkenekli, Tabak ve Polat, 2008). Bir grup İngiliz 

mühendis üzerinde yapılan bir araştırma, eğitim ve yeteneklerin yapılan işte yeterince kullanamama durumunun, gerektiği kadar 

kullanılmamasından dolayı önemli oranda rol çatışmasına neden olduğunu belirlemiştir (Ertekin,1993). Ayrıca görevin, ödevin, 

sunumun veya projenin yüksek öğretim kurumlarındaki sınırları aşmayı gerektirmesi de, yüksek öğretim öğrencilerinde yaşanan 

rol çatışmasının nedenleri arasında sayılabilir. Bunun yanı sıra  rol çatışması ve belirsizliğinden kaynaklanan stresin performans 

(başarı) üzerinde diğerinin aksine olumsuz etki yarattığı yapılan araştırmalarda ortaya konmuştur (Erkenekli, Tabak ve Polat, 

2008). Stresin başarı üzerindeki etkileri, 1908 yılında, Harward fizyoloji laboratuarında Yerkes ve Dodson tarafından 

belirlenmiştir. Bu iki bilim adamına göre, eğer kişilerde belli bir heyecan düzeyi varsa kişi iyi bir sonuç elde etmeye yakındır. 

Fakat bu belli düzey gereğinden fazla ise birey başarısı az, endişesi çok, yorgun ve yanılma payı daha çok olur. Diğer bir ifade ile 

başarıdaki önemli artışlar stres düzeyinden kaynaklanmaktadır. Stresdeki bu artışların , artı ya da eksi yönde olması, başarıda 

azalmalara neden olmaktadır (Ulukuş, 2001; Ertekin, 1993). Öğrencileri zorlayan, kısıtlayan ve engelleyen olaylar ve durumlar 

karşısında verilen tepkilerin tümüne stres denilmektedir. Öğrenci için büyük önem taşıyan bir diğer konu ise okul yaşamında 

stresli bir ortamda bulunan öğrencilerin stres oluşturan faktörleri bilmeleri ve bunlarla baş edebilmeleridir (Yıldırım, Tüfekçi ve 

Çukacı, 2004). Buna dayanarak diyebiliriz ki stres, öğrenciler ve eğitim kurumları için kaçınılmaz olup, beraberinde getirdiği bir 

çok olumsuz netice itibari ile oldukça önemli ve irdelenmesi gereken bir husustur (Uludag ve Yaratan, 2013). 

İnsan ilişkilerine yön veren en önemli olgulardan bir diğeri de motivasyondur. Bütün örgütlerin/kurumların ortak hedefi hangi 

türde olursa olsun insanların çabalarını, amaçlarını gerçekleştirmeye doğru yoğunlaştırmaktır. Söz konusu işin yapılabilmesi için 

insanın istekli olması ve işi benimsemesi gerekir. Bu sebepledir ki işi yapma isteğini sağlayan bireyin sahip olduğu motivasyondur. 

Leon’a göre, motivasyon (güdüleme), işgörenleri çalışmaya karşı istekli hale getirme ve  çalışarak örgüte verim kattıkları takdirde 

bireysel gereksinimlerini en iyi şekilde gerçekleştirebileceklerine inandırma sürecidir (Yüksel, 2004’den alıntılanmıştır). 

Araştırmalar, motivasyon ve başarı arasındaki ilişkinin kuvvetli ve olumlu yönde olduğunu göstermektedir. Durum böyle olunca 

motivasyona bağlı olarak kişide olumlu olarak ortaya çıkan güdü, bireyler arasındaki hazzın artmasına olanak sağlar (Öncü, 2004). 

Bir birey yaptığı işten tatmin olmak için başarı elde etmek istiyorsa bu içsel motivasyona örnektir. Akbaba’ya göre (2006) içsel 

motivasyon, kişinin içten gelen gereksinimlerini karşı oluşan tepkilerdir.  İçsel motivasyona örnek verecek olursak; merak, 

öğrenme ihtiyacı, yeterli olma isteği ve kendini geliştirme arzusu içsel motivasyona örnek gösterilebilir. Öte yandan, yeterince 

güdülenmemiş bir öğrencinin öğrenmeye hazır hale geldiğini söylemek pek mümkün değildir. Şöyle ki, öğrenciler, ilgilerini daha 

çok çeken konuları mümkün olan en kısa sürede öğrenirler. Buna rağmen bütün konuların öğrencilerin ilgisini çekmesini 

beklemek pek de doğru olmaz. Öğrenci için oluşturulan öğrenme çevresinin eksiklikleri ile öğrencinin olumsuz davranış ve 

başarısızlığının da yakından ilişkili olduğunu söylemek mümkündür. Çelik’e göre (2003, s.154), öğrencinin eğitim ve öğretimi 

için olan  ihtiyaçları bilinirse, daha olumlu bir öğrenme çevresi oluşturulabilir. Yukarıda belirtilen görgül çalışmalar ve Rol Teorisi 

ışığında aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir.  

H1: Rol belirsizliği başarıyı negatif yönde etkilemektedir. 

H2: Rol belirsizliği stresi pozitif yönde etkilemektedir. 

H3: Rol belirsizliği içsel motivasyonu negatif yönde etkilemektedir. 

H4: Rol çatışması başarıyı negatif yönde etkilemektedir. 

H5: Rol çatışması stresi pozitif yönde etkilemektedir. 

H6: Rol çatışması içsel motivasyonu negatif yönde etkilemektedi 

H7: Rol fazlalığı başarıyı negatif yönde etkilemektedir. 

H8: Rol fazlalığı stresi pozitif yönde etkilemektedir. 

H9: Rol fazlalığı içsel motivasyonu negatif yönde etkilemektedir. 

H10: İçsel motivasyon başarıyı pozitif yönde etkilemektedir. 

H11: İçsel motivasyon stresi negatif yönde etkilemektedir. 

H12: Stres başarıyı negatif yönde etkilemektedir. 

 

3. YÖNTEM 

3.1 Araştırma Deseni 

Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nicel araştırma yöntemleri literatürde nicel araştırma desenleri olarak da 

adlandırılır. Olgu ve olayları nesnelleştirerek gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilebilir bir şekilde ortaya koyan 

bir araştırma türüdür. Gözlem ve ölçmelerin tekrarlanabildiği ve objektif yapıldığı araştırmalara nicel araştırmalar denir (Karasar, 

2005; Büyüköztürk, 2011). Araştırmanın amacına bağlı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C), Başkenti Lefkoşa’da 

bulunan üniversitelerde öğrenim gören yüksek öğrenim öğrencilerinin rol belirsizliği, rol çatışması, rol fazlalığı, içsel motivasyon 

ve stresin başarıya olan etkileri ölçmek hedeflenmiştir.  

3.2 Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni, KKTC’nin Başkenti Lefkoşa’da bulunan üniversitelerin Yüksek Öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. 

Araştırma uygulanırken Lefkoşa’daki üniversitelerden 800 öğrenci güdümlü (amaçlı) örneklem yöntemine göre seçilmiştir. 
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Amaçlı örnekleme yönteminde, örnekleme dahil edilecek birimleri, araştırmacı önceki bilgi, deneyim ve gözlemlerinden hareketle 

araştırmacının amacına uygun olarak kendi yargısıyla belirler. Araştırmacı kendi yargı ve değerlendirmeleriyle hareket ettiği için 

evren hakkında fikir sahibi olmalıdır (Büyüköztürk, 2011). Anketler öğrencilere sınıf ortamında dağıtılmıştır. Araştırma sonunda 

toplam 470 anket elde edimiştir. Elde edilen 470 anketin 18 tanesi boş/hatalı çıkmıştır. Dolayısı ile anketlerin geri dönüş oranı 

yüzde 56.5 oranında olup, geriye kalan 452 anket araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. 

 

3.3 Veri Toplama Araçları ve Veri Analizi 

Araştırmada verilerin toplanması için 5’li Likert Ölçeği kullanılmıştır. Soruların güvenirliği ve geçerliliği geçmiş kaynaklardan 

alınmıştır. Anket formu doldurulurken sınıf ortamında veya birebir yapılan anketlerde araştırmanın amacı öğrencilere 

anlatılmıştır. Yapılan araştırmada kullanılan rol teorisi, motivasyon, stres ve başarı ölçekleri literatür araştırılması yapılarak güncel 

ve uluslararası alanda kabul görmüş kaynaklardan seçilmiştir. Rol teorisi ölçmek için Rizzo vd. (1970) tarafından geliştirilen ve 

Conley ve You (2009) tarafından uyarlanan rol çatışması, rol belirsizliği ve rol fazlalığı olmak üzere 3 boyut ve 18  sorudan 

oluşan rol teorisi ölçeği kullanılmıştır. Bu 18 sorunu 8 tanesi rol belirsizliği, 5 tanesi rol çatışması ve 5 tanesi de rol fazlalığı için 

kullanılmıştır.  Öte yandan, içsel motivasyon seviyesini ölçmek için kullanılan 12 soru  Guay vd. (2003) tarafından geliştiri len 

“Global Motivation Scale” den uyarlanmıştır. Stres değişkenini ölçmek üzere ise 14 sorudan oluşan  Cohen vd. (1983) tarafından 

geliştirilen “perceived stress scale” kullanılmıştır. Başarı değişkenini ölçmek için ise 5 sorudan oluşan ve Babin ve Boles (1998) 

tarafından geliştirilen performans ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın verileri SPSS programı kullanılarak analiz edilmişlerdir. 

Araştırmanın güvenirliği için Cronbach alpha güvenirlik testi uygulanıp, değişkenlerin güvenirlik seviyeleri ölçülmüştür. 

Güvenirliliğin kabul edilebilir katsayısı 0,70’tir (Nunnally ,1979). Rol belirsizliği değişkeninde toplamda ölçülen 8 tane soru 

sorulmuş olup bunlardan 5 tanesi iptal edilmiştir. Geriye kalan ve kullanılan 3 tane sorunu ise Cronbach Alpha güvenirlik kat 

sayısı ise 0,63 olarak belirlenmiştir. Araştırmadaki diğer bir değişken olan rol çatışmasında ise 5 adet soru sorulmuş ve tüm 

sorular kullanılmıştır. Rol çatışmasının Cronbach Alpha değeri 0,55 tir.  

 

3.3 Güvenirlik ve Geçerlik 

Araştırmanın içinde yer alan  rol fazlalığı  değişkeninde ise ölçülen 5 sorunun  1’i siliniş olup gerile kalan ve kullanılan 4 tane 

soru vardır. Bunların Cronbach Alpha değeri ise 0,59 olarak saptanmıştır. Faleye (2008) Cronbach Alpha güvenirlik katsayılarının 

0,70 altında çıkması durumunda da kullanılabilir olduğunu güvenirlik analizleri çalışmasında belirtmiştir. İçsel motivasyonu 

ölçmek için kullanılan 12 soru ile stresi ölçmek için kullanılan 10 sorunun tamamı silme yapmaksızın kullanılmıştır. Buna göre 

içsel motivasyonun Cronbach Alpha değeri 0,84 , stresin Cronbach Alpha değeri ise 0,77 olarak belirlenmiştir. Son olarak ele 

alacağımız değişken olan başarıyı ölçmek için kullanılan 7 sorudan 2’si iptal edilmiş ve geriye kalan 5 soru kullanılmıştır. Bu 

sonuç neticesinde stresin Cronbach Alpha güvenirlik kat sayı değeri 0,70 olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca Pearson product 

moment korelasyon analizi uygulanıp değişkenler arasındaki ilişkiler ölçülmüştür. Regresyon analizi için ise çoklu regresyon 

modeli analizi uygulanıp, değişkenler arasında etki seviyeleri ve açıklanan varyans ölçülmüştür. Korelasyon katsayılarının 

herhangi bir değişken arasında 0.90 ve/veya üzerine çıkmamış olması ayırt edici geçerlik olduğunu göstermektedir (Tabachnick 

ve Fidell, 1996). Ek olarak, yapısal geçerliliği (yakınsak ve yapısal) değerlendirmek için korelasyonlar arasındaki gizil değişkenler 

dikkate alınmıştır (Lu, 2011). Korelasyon sonuçları aynı yönde ve kabul edilebilir seviyede olduğunu  göstermektedir. Dolayısı 

ile bu sonuç yakındak geçerliğin ispatıdır (Lu, 2011). 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 
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4. BULGULAR VE YORUMLAR 

Araştırmaya katkı koyan 452 öğrencinin demokrafik özelliklerine yönelik bulgular değerlendirilmiştir. Buna göre, katılımcıların 

193’ünü erkek, 259’unu ise kadın katılımcılar oluşturmuştur. Katılımcıların 388’i 18-25 yaş aralığında iken 46’sı 26-33 yaş ve 

sadece 18 kişi ise 34-41 yaş aralığında yer almıştır. Bunun yanında araştırmaya katılan öğrencilerin 2 yıllık ve 3 yıllık programda 

öğrenim gören öğrencilerin dağılımının ise % 4 oranı ile eşit olduğu görülmüştür. Bir diğer demografik değişken olan öğrencinin 

okuduğu programa ilişkin olarak ise Yüksek Lisans öğrencilerinin dağılımı % 7,7 iken, Doktora öğrencilerinin dağılımı ise 0,7 

olarak yansımıştır. Araştırmada en büyük pay sahibi ise % 90,7 ile Lisans öğrencilerine ait olduğu dikkat çekmektedir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin sınıf ortamlarına yönelik bulgular ideal bir sınıfta öğrenim gördüğünü belirten öğrenciler ile 

kalabalık sınıflarda öğrenim gördüğünü belirten öğrencilerin oranı %50 - %50 oalrak aynı oranda çıkmıştır. Son olarak 

araştırmaya katılan 452 öğrencinin sadece 70’i Fen Bilimleri Fakültesinde öğrenim görürken öğrencilerin 382’si ise Sosyal 

Bilimler Fakültesinde öğrenim görmektedir. 

Öğrencilerin demografik ve çalışma değişkenlerine göre betimleyici istatistikleri (Bkz. Tablo 1) dikkate alındığında yaş 

ortalamaları 1,1814 olarak belirlenmekle birlikte standart sapması 0,47818’dir. Buna göre, araştırmada yer alan öğrencilerin 

ağırlıklı olarak 18-33 yaş aralığında yer aldığıdır. Bir diğer demografik değişken olarak kullanılan  programda ise ortalama 3,0774, 

standart sapma ise 0,34695 dir. Yani araştırmaya katılan öğrenciler 2 ile 4 yıllık programları ağırlıklı olarak tercih etmektedirler. 

Araştırmada modelimizi oluşturan değişkenlerden rol belirsizliğinin ortalaması 2,9264, standart sapması 0,39901 olmuştur. 

Böyelikle, araştırmaya katılan öğrenciler rol belirsizliği yaşadıkları konusunda kararsız olduklarını belirtmişlerdir. Buna ek olarak 

rol çatışmasının ortalama değerleri 3,0212 iken rol çatışmasının standart sapması 0,74779’dur. Rol belirsizliğinde olduğu gibi 

burada da öğrencilerin kararsız oldukları dikkat çekmektedir. Rol Teorisi’nin diğer bir unsuru olan rol fazlalığında ise ortalama 

değer 2,9779 ve standart sapması 0,82088 olarak bulunmuştur. Bu sonuca bakacak olursak yine araştırmaya katılan öğrencilerin 

kararsız oldukları gözlemlenmektedir. Bu araştırmada yer alan unsurlardan biri olan içsel motivasyonun ortalaması 3,5533, 

standart sapması ise 0,66217 değerindedir. İçsel motivasyon için ise araştırmaya katılan öğrencilein içsel motivasyonlarının 

yüksek olduğunu görüyoruz. Stres  değişkeninin ise ortalaması 2,5726 iken standart sapmasının 0,57459 olduğu 

gözlemlenmektedir. Burada ise ortaya çıkan sonuç doğrultusunda araştırmaya katılan öğrencilerin stres düzeylerinin orta seviyeli 

oldukları dikkat çekmektedir. Son olarak başarının ortalaması 3,5946, standart sapması ise 0,60214 değerine sahiptir. Araştırmaya 

karılan öğrencilerin başarılı oldukları konusundaki düşüncelerinin yüksek oldu dikkat çekmektedir. 

 

Tablo 1. Öğrencilerin Demografik ve Çalışma Değişkenlerine göre Betimleyici İstatistikleri 

 N Minimum Maksimum Ortalama Standart Sapma 

Yaş 452 1.00 3.00 1.1814 .47818 

Cinsiyet 452 .00 1.00 .5730 .49519 

Program 452 1.00 5.00 3.0774 .34695 

Sınıf 452 .00 1.00 .5000 .50055 

Bölüm 452 .00 1.00 .8451 .36218 

Rol belirsizliği 452 1.63 4.38 2.9264 .39901 

Rol çatışması 452 1.00 5.00 3.0212 .74779 

Rol fazlalığı 452 1.00 5.00 2.9779 .82088 

İçsel motivasyon 452 1.00 5.00 3.5533 .66217 

Stres 452 1.00 4.30 2.5726 .57459 

Başarı 452 1.25 5.00 3.5946 .60214 

 

Çalışma değişkenlerinin korelasyon analizi dikkate alındığında yaş ve rol çatışması arasındaki ilişki sonucu yaşı küçük olan 

öğrenciler daha çok rol çatışması yaşamaktadırlar (Bkz. Tablo 2). Aynı zamanda yaş ve rol fazlalığı arasındaki ilişkide de aynı 

sonuç elde edilmiştir; yaşı küçük olan öğrenciler yaşı büyük olan öğrencilere oranla daha  çok rol fazlalığı yaşamaktadırlar. Bir 

demografik değişken olan cinsiyet ile rol belirsizliği, rol çatışması, rol fazlalığı, içsel motivasyon, stres ve başarı arasında pozitif 

veya negatif anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bunlara ek olarak 2 yıllık ve 4 yıllık eğitim programına dahil olan öğrencilerde rol 

çatışması ve rol fazlalığı yüksek lisans ve doktora öğrencilerine oranla daha sık gözlemlenmiştir. Öğrencilerin okudukları sınıf 

ortamları ve fakültelerin çalışma değişkenlerinin (rol belirsizliği, rol çatışması, rol fazlalığı, içsel motivasyon, stres ve başarı)  

üzerinde anlamlı hiçbir etkisinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Çalışmanın konusunu oluşturan değişkenlerin ilki olan rol belirsizliği 
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ile stres arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu ilişki rol belirsizliği yaşayan öğrencilerin stres seviyelerinin de yüksek olduğu 

ve aynı anda  rol belirsizliği ile olumlu yönde artış gösterdiği korelasyon kat sayısından anlaşılmaktadır. Çalışmanın stres dışında 

kalan değişkenleri ve rol belirsizliği arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Diğer bir çalışma değişkeni olan rol çatışması ise 

rol fazlalığını artırmaktadır. Bu durumla beraber rol çatışması ve rol fazlalığı arasında anlamlı bir ilişki vardır. Yani rol çatışması,  

öğrencilerde rol fazlalığının tetiklenmesine yol açmaktadır. 

Tablo 2. Çalışma Değişkenlerinin Korelasyon Analizi 

   1    2   3  4  5  6    7 8 9 10 11 

 

1. Yaş 

 

    1 

          

2. Cinsiyet -.187**     1          

3. Program  .517** -.130**     1         

4. Sınıf  -.130** -.013  -.121**     1        

5. Bölüm  -.055 -.011  -.063 -.037     1       

6. RolB -.031 -.013    .015 -.004  .007     1      

7. RolC  -.100*  .038  -.141** -.038 -.009  .077     1     

8. RolF -.098*  .072  -.095*  .047 -.004  .018  .530** 1    

9. İçsel   .016  .004  -.011 -.021  .044 -.028  .113*  .140** 1   

10. Stress -.033 -.017  -.077  .076  .057  .103* -.250** -.254** -.243** 1  

11. Başarı  .024  .053  -.036  .044 -.031 -.028 -.043 -.053  .417** -.105** 1 

Notlar: Yaş-Program kategorik değişken olarak kodlanmıştır., Cinsiyet-Sınıf-Bölüm ikili (binary) değişken olarak 

kodlanmıştır.N=452; RolB= Rol Belirsizliği, RolC= Rol Çatışması, RolF= Rol Fazlalığı, İçsel= İçsel Motivasyon. 

Herhangi bir değişkenin diğer değişkenler arasındaki korelasyon katsayısı .90’ın üzerinde olmadığından ayırdedici geçerlik olduğu ortaya 

çıkmaktadır.  

** Korelasyonlar 0.01 seviyesinde anlamlıdır (2-kuyruklu). * Korelasyonlar 0.05 seviyesinde anlamlıdır (2-kuyruklu).  

 

Çoklu regresyon analizi ile elde edilen bulgularda rol belirsizliğinin içsel motivasyonu düşürdüğü ile ilgili hipotez (H3), “rol 

belirsizliği içsel motivasyonu negatif yönde etkilemektedir,”  ve rol çatışmasının içsel motivasyonu düşürdüğü ile ilgili hipotez 

(H6), “rol çatşması içsel motivasyonu negatif yönde etkilemektedir” anlamsız çıktığı için desteklenmemiştir. Bunun yanı sıra rol 

fazlalığının içsel motivasyonu artırdığını gösteren beklenmeyen bir sonuç bulunmuştur. Rol fazlalığının içsel motivasyonu 

düşürmesine yönelik geliştiren hipotez (H9) “rol fazlalığı içsel motivasyonu negatif yönde etkilemektedir”  tutmayarak 

beklenmeyen bir bulgu elde edilmiştir (Bkz. Tablo 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
VI. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

25 – 29 Ekim/October 2019 – Antalya/Türkiye 
 

 

577 

  

Tablo 3. Çalışma Değişkenlerinin Çoklu Regresyon Analizi (Rol belirsizliği, Rol çatışması, Rol fazlalığı ve İçsel motivasyon) 

Model Özeti 

Model R R Kare Ayarlanmış R Kare Standart Hata 

1 .152a .023 .016 .65669 

a. Prediktör: (Konstant), Rol belirsizliği, Rol çatışması, Rol fazlalığı 

 

TEK YÖNLÜ VARYANSa - ANOVAa 

Model Karelerin Toplamı SD Ortalamanın Karesi F Anlamlılık Sig. 

1 

Regresyon 4.557 3 1.519 3.522 .015b 

Kalan 193.195 448 .431   

Toplam 197.752 451    

a. Bağımlı değişken: İçsel motivasyon 

b. Prediktör: (Konstant), Rol belirsizliği, Rol çatışması, Rol fazlalığı 

 

Katsayilara 

Model Standardize olmayan Katsayılar Standardize Katsayılar         T                Sig. 

B Standart  

Hata 

Beta 

1 

(Konstant) 3.303 .260  12.701 .000 

Rol belirsizliği -.058 .078 -.035 -.744 .457 

Rol çatışması .051 .049 .057 1.040 .299 

Rol fazlalığı .089 .044 .111 2.008 .045 

a. Bağımlı değişken: İçsel motivasyon 

Notlar: SD = Serbestlik Derecesi; p < .05. İstatistiksel olarak anlamlı sonuçlar kalın olarak işaretlenmiştir. 

Sig= Anlamlılık 

 

Öte yandan (H2) “rol belirsizliği stresi pozitif yönde etkilemektedir” olarak kurulan hipotez desteklenmiştir ve rol belirsizliği 

stresi anlamlı bir şekilde yükseltmektedir. Rol çatışması ve rol fazlalığı ise stresi anlamlı olarak düşürmektedir. Bu sonuç 

beklenmeyen bir sonuç olarak kabul edilebilir. Ayrıca “rol çatışması stresi pozitif yönde etkilemektedir” (H5) ve “rol fazlalığı 

stresi pozitif yönde etkilemektedir” (H8)   hipotezleri de desteklenmemiştir. Diğer bir taraftan “içsel motivasyon stresi negatif 

yönde etkilemektedir” (H11) hipotezi için içsel motivasyonun da stresi anlamlı ve kuvvetli bir şekilde düşürdüğü görülmektedir.  

Yani “içsel motivasyon stresi negatif yönde etkilemektedir” (H11) şeklinde kurulan hipodez desteklenmemiştir (Tablo 4). 
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Tablo 4. Çalışma Değişkenlerinin Çoklu Regresyon Analizi (Rol belirsizliği, Rol çatışması, Rol fazlalığı, İçsel motivasyon ve 

Stres) 

Model Özeti 

Model R R Kare Ayarlanmış R Kare Standart Hata 

1 .370a .137 .129 .53631 

a. Prediktör: (Konstant), Rol belirsizliği, Rol çatışması, Rol fazlalığı, İçsel motivasyon 

 

TEK YÖNLÜ VARYANSa - ANOVAa 

Model Karelerin Toplamı SD Ortalamanın Karesi F Anlamlılık Sig. 

1 

Regresyon 20.332 4 5.083 17.673 .000b 

Kalan 128.568 447 .288   

Toplam 148.900 451    

a. Bağımlı değişken: Stres 

b. Prediktör: (Konstant), Rol belirsizliği, Rol çatışması, Rol fazlalığı, İçsel motivasyon 

 

Katsayilara 

Model Standardize olmayan Katsayılar Standardize 

Katsayılar 

    T            Sig. 

B Standart  

Hata 

Beta 

1 

(Konstant) 3.389 .248  13.683 .000 

Rol belirsizliği .162 .064 .112 2.542 .011 

Rol çatışması -.123 .040 -.160 -3.070 .002 

Rol fazlalığı -.100 .036 -.143 -2.739 .006 

İçsel motivasyon -.175 .039 -.201 -4.531 .000 

a. Bağımlı değişken: Stres 

Notlar: SD = Serbestlik Derecesi; p < .05. İstatistiksel olarak anlamlı sonuçlar kalın olarak işaretlenmiştir. 

Sig= Anlamlılık 

 

Rol belirsizliğinin başarıyı olumsuz etkilediği yönünde kurulan hipotez “rol belirsizliği başarıyı negatif yönde etkilemektedir” 

(H1), rol çatışmasının başarıyı olumsuz etkilediği yönünde kurulan hipotez “rol çatışması başarıyı negatif yönde etkilemektedir” 

(H4) ve stresin başarıyı olumsuz etkilediği yönünde kurulan hipotez “stres başarıyı negatif yönde etkilemektedir” (H12) 
desteklenmiştir fakat yeterli bir şekilde düşüremediği için anlamsız bulunmuştur. Yani kısaca rol belirsizliği, rol çatışması ve stres 

başarıyı düşürmeye çalışmaktadır ama anlamlı bir biçimde düşürememiştir. Bunlara ek olarak (H7) “Rol fazlalığı başarıyı negatif 

yönde etkilemektedir” şeklinde kurulan hipotez de desteklenerek  rol fazlalığının başarıyı anlamı bir biçimde düşürmekte olduğu 

sonucuna varılmıştır. Bir diğer hipotez olan “içsel motivasyon başarıyı pozitif yönde etkilemektedir” (H10) desteklenerek içsel 

motivasyonun başarıyı anlamlı bir biçimde artırdığı görülmektedir (Bkz. Tablo 5).  
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Tablo 5. Çalışma Değişkenlerinin Çoklu Regresyon Analizi (Rol belirsizliği, Rol çatışması, Rol fazlalığı, İçsel motivasyon, Stres 

ve Başarı) 

Model Özeti 

Model R R Kare Ayarlanmış R Kare Standart Hata 

1 .435a .189 .180 .54525 

a. Prediktör: (Konstant), Rol belirsizliği, Rol çatışması, Rol fazlalığı, İçsel motivasyon, Stres 

 

TEK YÖNLÜ VARYANSa - ANOVAa 

Model Karelerin Toplamı SD Ortalamanın Karesi F Anlamlılık Sig. 

1 

Regresyon 30.924 5 6.185 20.804 .000b 

Kalan 132.595 446 .297   

Toplam 163.519 451    

a. Bağımlı değişken: Başarı 

b. Prediktör: (Konstant), Rol belirsizliği, Rol çatışması, Rol fazlalığı, İçsel motivasyon, Stres 

 

Katsayilara 

Model Standardize olmayan Katsayılar Standardize 

Katsayılar 

    T            Sig. 

B Standart  

Hata 

Beta 

1 

(Konstant) 2.677 .300  8.924 .000 

Rol belirsizliği -.010 .065 -.007 -.152 .879 

Rol çatışması -.040 .041 -.049 -.968 .333 

Rol fazlalığı -.084 .039 -.104 -1.934 .053 

İçsel motivasyon .388 .040 .427 9.668 .000 

Stres -.039 .048 -.037 -.817 .414 

a. Bağımlı değişken: Başarı 

Notlar: SD = Serbestlik Derecesi; p < .05. İstatistiksel olarak anlamlı sonuçlar kalın olarak işaretlenmiştir. 

Sig= Anlamlılık 

 

5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırma sonuçlarına göre demografik değişken olan yaşın rol çatışması ve rol fazlalığı üzerinde etkisinin olduğu saptanmıştır. 

Bu saptamaya göre yaşı düşük olan yükseköğretim öğrencilerinde rol çatışması ve rol fazlalığı daha çok yaşandığı ortaya çıkmıştır. 

Bir diğer demografik değişken olan program ise yaş ve tecrübe ile ilişkilendirilebilir. 2 yıllık ve 4 yıllık programlarda eğitim gören 

öğrenciler ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasında hem yaş hem de tecrübe farkı vardır. Araştırmada elde edilen 

sonuçlara göre rol belirsizliği ve stres arasında pozitif yönlü bir ilişki anlamlı olarak ortaya çıkmıştır. Yani rol belirsizliği yaşayan 

yükseköğretim öğrencilerinde stres düzeyi da yüksek görülmüştür. Ortaya çıkan bu sonuç Khan vd. (1964) ile örtüşmektedir. 

Bu çalışma kapsamında rol belirsizliği ile rol çatışması, rol fazlalığı içsel motivasyon ve başarı arasında anlamlı bir ilişkiye 

rastlanmamıştır. Araştırmanın diğer bir değişkeni olan rol çatışması, rol fazlalığını olumlu yönde etkilediği bir kez daha 

kanıtlanmıştır. Ancak rol çatışması ile içsel motivasyon arasında beklenmeyen bir veri elde edilmiştir. Rol çatışması ile içsel 

motivasyon arasında olumlu yönde bir ilişki ortaya çıkmıştır. Fakat anlamsız bir sonuç bulunmuştur. Bu sonuç ile bu araştırmada 

kurulan “rol çatışması içsel motivasyonu negatif yönde etkiler” hipotezi desteklenmemiştir. Buna rağmen bu araştırmada elde 

edilen bulgular daha önce yapılan ampirik çalışmaları destekler niteliktedir (Alsat, 2016; Çelik, 2016; Kara, Güzel ve Uçan, 2016). 
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Rol çatışması için ortaya çıkan diğer bir beklenmeyen sonuç ise rol çatışması ile stres arasında negatif yönde bir ilişkinin olmasıdır. 

Yapılan bu çalışma kapsamında kurulan “rol çatışması stresi pozitif yönde etkilemektedir” hipotezi çürütülmüştür. Ancak daha 

önce yapılan görgül çalışmalara destek çıkan bir sonuç bulunmuştur. Birbiri ile çatışan ödev alan öğrenciler kendi kendini motive 

ederek stresten uzaklaşmaya çalışır ve performanslarını geliştirmek yeni yollar ve yöntemler öğrenmeye yönelmektedirler 

(Yılmaz, Fidan ve Yıldıran, 2015). Yapılan bu araştırma yukardaki durumu desteklediği düşünülmektedir. 

Yapılan bu  çalışma kapsamında rol belirsizliği ve içsel motivasyon arasında ilişki negatif yönde çıkarak kurulan “rol belirsizliği 

içsel motivasyonu negatif yönde etkilemektedir” hipotez desteklenmiş fakat anlamlı veriler  elde edilmemiştir. Bu sonuç ileriki 

çalışmalarda örneklem büyüklüğünün artırılması durumunda farklılık gösterebilecektir. Örneklem büyüklüğünün artırılması ve 

olasılığa dayalı olarak seçilmesi ileriki araştırmalar da daha iyi sonuçlar çıkmasına neden olacaktır. 

Bu çalışma içerisinde yer alan rol fazlalığı değişkeni ile ilgili olarak rol fazlalığı ile içsel motivasyon arasında pozitif yönlü bir ilişki 

ortaya çıkmıştır. Bu çalışma için kurulan “rol fazlalığı içsel motivasyonu negatif yönde etkilemektedir” hipotezi desteklenmeyerek 

beklenmeyen bir sonuç elde edilmiştir. Bu hipotez desteklenmese de ortaya çıkan sonuç daha önce yapılan ampirik çalışmaları 

destekler niteliktedir. Aladağ ve Doğu’ya göre (2009), öğrencilerin kendilerini zorlayacak kadar zor ödev aldıklarında kendilerini 

motive ederek üstesinden gelmeye çalışırlar. Rol fazlalığı ile ilgili olarak ulaşılan bir veri ise rol fazlalığı ve stres arasındaki negatif 

yönlü ilişkidir. Bu sonuçla bu araştırma için kurulan “rol fazlalığı stresi negatif yönde etkilemektedir” bu hipotez desteklenmese 

de literatüre destek veren bir sonuca ulaşılmıştır. Zaman içerisinde gereğinden fazla ödev almaya alışan öğrenciler kendilerini bu 

duruma adapte ederek stresten uzaklaşmayı başarmışlardır. Stresten uzaklaşan öğrencilerin başarı oranlarının yükselmesi ise 

dikkat çeken bir durumdur (Yaşar, 2016).  

Yukarıda verilen bilgi ışığında bu araştırma için kurulan “stres başarıyı negatif yönde etkilemektedir” hipotezi literatüre ciddi bir 

destek çıkmaktadır. Stres düzeyi düşük olan bireylerde başarı düzeyinin yüksek olduğu bir çok çalışmada kanıtlanmıştır. Bu 

çalışmalar Aytaç (2009), Ülgen (1994) ve Kapıkıran ve Özgüngör ‘ün (2009) yapmış oldukları çalışmalardır. Son olarak ise içsel 

motivasyon ile ilgili elde edilen verilere bakacak olursak içsel motivasyon ile stres arasındaki ilişki negatif yönde bulunarak 

literatüre destek çıkılmıştır. Akbaba’nın (2006) da anlattığı üzere içsel motivasyon ile stres arasındaki ilişki negatif yönlü 

bulunmuştur. Yine aynı ampirik çalışma içerisinde (Akbaba, 2006) yer alan bir veriye göre içsel motivasyonu yüksek olan 

bireylerin başarı seviyeleri de yüksek bulunmuş ve çalışma kapsamında yapılan analizlerden de anlaşılacağı üzere aynı sonuca 

ulaşılarak literatüre bir destekte bu çalışma ile yapmıştır.  

Bu çalışma kapsamında rol belirsizliği ile başarı arasında negatif yönlü bir ilişki ortaya çıkmıştır. Kurulan “rol belirsizliği başarıyı 

negatif yönde etkilemektedir” hipotez  desteklenmiş fakat anlamlı sonuçlar meydana gelmemiştir. Diğer bir değişken olan rol 

çatışmasının da başarı ile olan ilişkisi negatif yönlü olarak ortaya çıkmış fakat rol belirsizliğinde olduğu gibi anlamsız bir sonuç 

elde edilmiştir. Bunların sebebi daha öncede açıklandığı ileriki çalışmalarda örneklem büyüklüğünün artırılması durumunda 

farklılık gösterebilecektir.  

Son olarak ise yapılan bu araştırmanın en önemli bulgusu olarak değerlendirebileceğimiz husus rol fazlalığının başarıya etkisidir.  

Kurulan “rol fazlalığı başarıyı negatif yönde etkilemektedir” hipotez desteklenmiş olup aynı zamanda anlamlı bulunmuştur.  

Daha önce de belirtildiği üzere rol fazlalığı kişinin ilgisini dağıtarak, kendisine verilen görevlere odaklanmasını ve kişise l 

yeteneklerinin azalmasının yanı sıra performansını da olumsuz yönde etkilemektedir (Tuten ve Neidermeyer, 2004, s.27). 

Dolayısı ile bu çalışmanın analiz sonuçlarına doğru orantılı bir veri olduğundan bu araştırma literatürü destekler niteliktedir. 

6. ÖNERİLER 

Araştırmanın amacına bağlı olarak Lefkoşa’daki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin başarılarını artırmak 

için öğrencilere verilecek ödevlerde gereğinden fazla ödev/sunum/proje vererek öğrenciyi çalışmaya zorlamak yerine, 

öğretmenlerin az ama etkili ödev vermelerinin öğrencilerin başarı düzeylerini artırmakta daha etkili bir yöntem olacağı 

düşünülmektedir. Bunula beraber öğrenciler ile öğretmenler arasında iyi bir ilişki seviyesi yakalanmasının öğrencinin 

motivasyonunu yüksek tutarak başarı seviyesini daha da yükselteceği düşünülmektedir. Öğretmenin öğrenciyi sürekli olarak 

kontrol etmesi ve ona düzenli olarak bilgi vermesi öğrencinin öğretmene yaklaşımını değiştirecek ve güven ortamının gelişmesini 

sağlayacaktır.  Öğretmenden yardım gören öğrencinin öğretmene güveni de artacak ve aralarında doğal  işleyen bir mekanizma 

kurulacaktır. Kurulan bu mekanizma sayesinde öğrenci başarısının düştüğü fark ettiği zaman öğretmeninden yardım 

isteyebilecektir. Bu durum de öğrencinin kendisine güveni artacak ve öz güveni yüksek olan öğrencinin içsel motivasyonu da  

artacak ve kendi kendine başarılı olmanın yollarını arayabilecektir. 

Öte yandan öğrencilerin öğretmenleri tarafından kendilerine verilen ödevlerin miktarı, niteliği, teslim zamanını önemsemeden 

kendi kendileri motive ederek üstesinden gelmeye çalışmaları onlar için çok daha faydalı olacağı düşünülmektedir. Elde edilen 

verilerin analiz sonuçlarında da bu noktaya işaret edilmiştir. Rol fazlalığı içsel motivasyonu olumlu yönde etkilemektedir. Bunu 

yapabilen öğrencilerin daha başarılı olduğu kanıtlanmıştır. Öğrencileri etkileyen bir diğer faktör ise strestir. Öğrencinin stres 

seviyesi başarısında oldukça etkilidir. Eğer öğrencilerin stres seviyesi öğrencinin kendisini tetikleyecek seviyede ise  başarılı olma 

olasılığı daha yüksektir ancak bu seviye gereğinden fazla ise öğrenciyi olumsuz etkileyeceği düşünülmektedir. 
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Bu noktada okul yönetimine de önemli görevler düşmektedir. Hem öğretmenlerin vermiş olduğu ödevleri/sunumları/projeleri 

denetleyerek gereğinden fazla verilen noktalarda müdahale etmesi gerekmektedir. Okul yönetimi özellikle başarısı düzeyi düşük 

olan veya zaman içerisinde düşen öğrenciler ile yakından ilgilenerek başarılarını etkileyen unsurları öğrenmeli ve ortadan 

kaldırmalıdır. Aynı şekilde öğrencilerin kendilerini motive etmeleri için gereken durumları bilmesi halinde başarısı olumsuz 

etkilenen öğrenciye yardım ederek tekrardan kendisini motive etmesini sağlayabileceği gibi düzenli işleyen bir mekanizma 

oluşacaktır. Bunula beraber başarısının düştüğünü fark eden öğrencide okul yönetiminden veya öğretmeninden yardım 

isteyebilecektir. 
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THE HUMAN CAPITAL MANAGEMENT IN ENTERPRISES IN ŽILINA REGION OF SLOVAKIA 

Alžbeta Kucharčíková1 

Abstract 

People are a key element and driver of businesses. People in the workforce are referred to as human resources, and they are the 

bearers of human capital (HC). Human capital is all inborn and acquired knowledge, skills, experience, talent, talent of man. 

Human capital is seen as a human potential reservoir in the enterprise. The human capital management (HCM) process is a 

modern, complementary concept for human resource management that assesses the effectiveness of human capital use and the 

efficiency of human capital investment. This leads to higher performance, competitiveness and savings to finance. The aim of 

the article is to describe the results of research in the enterprises of the Žilina region in Slovakia, which focused on monitoring 

the implementation of HCM in these enterprises. The most of the respondents questioned stated that it does not apply HCM. 

The main reason stated was that ignorance of the term, its meaning and the benefits for the enterprise. In future it requires the 

creation and implementation of training courses for business owners, top managers, especially for HR managers in area of the 

basic knowledge and implementation of the HCM process for enterprises. At the same time it is necessary to arouse interest 

among entrepreneurs about this area and point out them on the potential benefits that are associated with its application. 

Keywords: Human capital, human capital management process, survey, Žilina region 

JEL Classification: J24, M54 

 

Introduction 

Human capital is made up of knowledge, abilities, skills, and talent of individuals (Becker, 1993; Dzenopoljac et al., 2017). At 

the same time, these characteristics represent the individual components of human capital (Kucharčíková, 2018). Similarly, as 

physical capital - machinery, equipment, ICT - is worn out in the enterprise's transformation process, the same applies to human 

capital (Malichová, Mičiak, 2018; Tziner, 2019). It is therefore essential to invest in human capital. The basic forms of investment 

in human capital include the cost of education, to improve employee health, the cost of workplace safety and ergonomics. 

Different authors identify different roles for human capital in society and in businesses. HC is considered to be one of the 

sources of economic growth (Lucas, 1988), corporate production input (Ďurišová et al., 2016; Malichová et al., 2017), intangible 

asset (Svejby, 2010), component part of the company's market value  and intellectual capital (Edvinsson, Malone, 1997; Bontis 

et al., 1999; Bontis et al., 2018; Armstrong, 2018), corporate resource (Koubek, 2015), and the like. Human resources are the 

carriers of human capital in enterprises. Recently, human capital management has emerged as a complementary concept to 

human resource management. 

 

1. Review of the scientific literature 

1.1. Human capital management 

Scarborough and Elias (2002) claim that the most helpful function of human capital is that it provides the connection between 

the human resources and the business strategy. The defining of the HCM objectives leads to this, too.   

The Accounting for People Task Force (2016) also describes the human capital management as a strategic approach to the 

management of people that is focused on the critical issues of the organization’s success. This approach considers the people’s 

management to be a high level of the strategic decision-making, and it consists of the systematic analyzing, measuring and 

assessing of how the people proceed in the value creation.  

By Ahluwalia (2015) HCM provides businesses with multiple benefits, such as more efficient and effective use of resources, 

thereby ensuring the implementation of equal or more work through fewer staff; providing realistic staffing plans for budgeting 

needs; a clear justification for expenditure on training and retraining, development, career guidance and recruitment; helping to 

prepare for the formation and development of human capital. 

According to Archibald (2008), the objective of the human capital management is to establish a continuous communication 

between the employees and employers. Within the research at the enterprise level, there is the management of human capital 

in a narrower scope that refers to the measurement and analysis of the metrics in the area of human resources, such as the 

turnover of employees, costs per employee, and the efficiency of the training and development. This aspect of the human capital 

management can provide an important feedback for the assessment of the operating and efficiency of the broader system of 

human capital management, however, it is often being limited by the lack of emphasis on the efficiency, effectiveness and 

assessment of the results.  
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1.2. Human capital management process 

The main idea of the human capital management process is to identify and evaluate the effectiveness of human capital in its 2 

aspects, namely the efficiency of the use of human capital and the efficiency of investment in human capital. HCM aims to 

pursue the strategy of the whole company. Both of these areas are determined by a large number of different factors, such as 

employee motivation (Hitka et al., 2015a; Ližbetinová, 2017; Ližbetinová, 2018; Hitka et al., 2019), corporate culture 

(Ližbetinová, 2016), employee satisfaction (Hitka et al., 2015b), recruitment process (Vetráková et al., 2018), corporate social 

responsibility (Tokarčíková et al., 2015; Socoliuc, 2018; Lu et al., 2019) use of technology and ICT (Ďuračík et al., 2017), the 

use of innovation (Stachová et al., 2018), economic policy measures (Antohi et al., 2019; Bratoveanu et al., 2018), economic 

situation (Niţescu and Murgu, 2019; Vîrlǎnuţǎ et. Al., 2017) and so on.  

We suggest that the HCM process should have 7 phases. In the first phase, it is important to identify key business processes, 

to assign key components of human capital and key performance indicators (Tokarčíková et al. 2014). By doing so, the MĽK 

will be linked to achieving high business performance. In the second stage, it is necessary to quantify (directly or indirectly - in 

simplified terms) the size or value of human capital in an enterprise. It is an important condition for us to find out, in the third 

and fourth phases, using universal or specific business metrics, how effectively an enterprise uses disposable human capital, and 

how it effectively implements investments to increase the scale, quality, and efficiency of human capital. The results obtained 

are evaluated and compared in phase 4. Deficiencies are identified, corrective actions are designed and evaluated, internal and 

external reports are prepared and communicated in the next three phases. 

 

 

Figure no. 1: Human capital management process phases 

Source: own design. 

 

There are no uniform metrics to quantify HC, HC efficiency and HC investment efficiency in phase 2 and 3 of the HCM 

process. The literature (Fitz-enz, 2009; Mathis, Jackson, 2011; HCM Institute, 2019; Andriessen, 2011; and others) offer several 

metrics for the calculation of the efficient utilization of HC.  In a simplified way, these metrics can be denoted rather as the 

metrics of the labor productivity that are being commonly used within the business financial-economic analyses. There is a 

missing orientation to the conditions and industry in which a particular enterprise operates.  

 

2. Research methodology 

The objective of our survey was to analyse the extent to which enterprises are engaged in attention to human capital and increase 

its value in enterprises in Žilina region. We also focused attention on the methods and metrics applied for the measurement of 

the effective use of human capital and the effectiveness of investments in HC. 

1. Identifying the key skills 
and knowledge for the 
achieving of KPIs (key 

components of HC)

2. Quantifying the HC 
value (identifying + 

designing the metrics)

3. Measuring the HC 
efficiency - 2 aspects 

(identifying + designing the 
metrics)

4. Analysing, assessing 
and quantifying the 

impacts on the 
performance

5.Identifying the 
shortcomings

6. Taking corrective 
measures for the increase of 

the HC efficiency + 
assessment of them 

7.Reporting
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Žilina region is a region in north-eastern Slovakia with a medium level of performance. Engineering, electrical and chemical 

industry, wood and paper processing are developed in the region. There are many foreign investments in the region from all 

over the world. Most FDI flowed into the automotive industry. The region has two universities and also faculties and branches 

from various Slovak universities. 

Considering the questionnaire survey, we received feedback from 45 enterprises. We focused on different types of enterprises 

from different sectors. To gather information, we had to choose several methods of questioning. As we require quick responses 

to questions, minimal processing, low cost, and minimal burden on respondents, we selected the electronic form of questioning. 

When choosing, we also took into account the fact that it is very difficult to address enterprises other than electronically. 

Introductory six questions of the questionnaire survey were formulated to provide brief characteristics of the respondents 

surveyed. A characteristic focuses on the size and type of enterprise, industry, location, length of time on the market and the 

age structure of employees (table no. 1). 

The largest part of the respondents questioned in the Žilina region was formed by medium-sized enterprises (50 to 249 

employees), at the level of 36 %, followed by small enterprises (with the number of 10 to 49 employees) at the level of 29 %. 

Micro-enterprises with the number 0 to 9 employees (13 %) formed the smallest representation in the survey. 

We classified enterprises from the results of the questionnaire into four categories according to business activity: manufacturing 

enterprises, mining enterprises, service enterprises and IT enterprises. The largest representation consists of manufacturing 

enterprises with a share of 62% and service enterprises at the level of 31%. The smallest share of a business that concern 

extraction. In terms of industry, the largest representation consists of enterprises in the area of building and engineering 

industries. The responders also included service enterprises, specifically in the field of banking, financial advisory, retail and IT 

enterprises. The least enterprises were involved in the area of manufacturing of wood and paper products, or the extraction of 

limestone and aggregates. The majority of respondents questioned operates in the country, namely to 82 %, while enterprises 

of foreign participation made up only 18% of the total number of respondents. 

Table no. 1: Basic characteristics of the survey enterprises 

 

Characteristics 

 

Number 

 

Ratio (%) 

 

1. Enterprise size 

micro-enterprises: 0-9 employees 6 13 

small enterprises: 10-49 13 29 

medium-sized enterprises: 50-249  16 36 

large enterprises: 250 - 10 22 

 

2.Business activity 

 

manufacturing enterprises  28 62 

mining enterprises 14 31 

service enterprises 2 5 

IT enterprises 1 2 

3.Industry 

building industries 15 33 

engineering industries 12 27 

banking, financial advisory 7 16 

retail   6 13 

limestone and aggregate mining 1 2 

wood and paper products 1 2 

IT enterprises 3 7 

4.Location of main activity 
domestic 37 82 

foreign 8 18 

5.Duration of operation 

less than 3 years 2 4 

3-5 years 4 9 

longer than 5 years 9 20 

longer than 10 years 30 67 

6. Age structure of employees average age up to 35 years 8 18 

average age from 36 to 50 years 37 82 

average age over 50 years 0 0 

Source: own design. 

The next question is intended to determine the length of enterprise activity in the Žilina region. These findings then help us to 

determine whether enterprises operating on the market for more than five years have a greater interest/disinterest in human 
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capital and application of HC management in the enterprise. On the contrary, enterprises with shorter activity, in order to break 

into and succeed on the market, pay more attention to human factors. The most represented enterprises in the survey operate 

on the market for more than five years (87 %). Of the total number, the share of enterprises that operate on the market for less 

than five years is at level of 13 %. 

As part of the questionnaire we focused on exploring the average age of employees. The main reason was to identify what is 

the attitude of enterprises with younger and older employees towards human capital in the Žilina region. Based on the evaluation 

of questionnaire we clearly identified that most enterprises employ middle generation of employees, which is the average age 

between 36 and 50 years.  The least enterprises said that the average age structure of employees is below 35 years. 

 

3. Results and discussion 

The first part of the questions of our questionnaire survey was focused on obtaining information on enterprises that have 

become the subject of our analyzing. Other questions that were mandatory for all participants included information on 

investment in employee development, the impact of HC on enterprise. A fundamental question that divided enterprises into 

two parts involved the question on the introduction or non-introduction of HC management in the enterprise. 

In case of positive reaction, we further specified the questions on the types of measurement metrics of HC in the enterprise.  

Specifically, it was a metric measuring HC, metrics for measuring the effectiveness of the use of HC.  Metrics to measure the 

efficiency of HC, measure the effectiveness of investments in HC. If enterprise used the type of metrics, so we investigated 

about what metrics were involved.  Otherwise, we were interested in the absence of metrics for its measurement. We were also 

interested in implementing the principles of HCM. 

In case of non-introduction of HCM, we focused attention on the future changes the enterprise plans to realize in relation to 

HC. 

 

Question no. 7: What forms of investment in HC do you apply to the enterprise most? 

 

 

Figure no. 2. Forms of investments in HC 

The enterprises questioned apply investments focused primarily on education in respect of their employees and human capital. 

Considering the enterprises interviewed in the Žilina region, they are the most important way how to increase the human capital 

of the enterprise and motivate their workers.  Investments in health and safety, which form the basis for almost every enterprise, 

are also very important. The minimum investment goes to health care of workers. Apparently, enterprises do not realize the 

importance of this site of investment in their employees (figure no.2). 
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Question no. 8: What methods do you use for employee training and development? 

  

Figure no. 3.  Methods of employee training and development in the number 

 

The enterprises questioned in the Žilina region use various methods in the development and training of their employees. As we 

can see in this figure no. 3 enterprises prefer employee training through lectures and seminars. They also use a form of working 

meetings or employee rotation. The enterprises questioned show less interest in education through training or self-study. Any 

of the enterprises questioned does not use training using simulations. 

 

Question no. 9: What training are employees the most commonly involved in within their working positions? 

 

Figure no. 4.  Most common training of employees in the number 

Every enterprise prefers other kinds of training. They do not relate solely to the enterprise's affairs, but their content can also 

be learning for the development of personal abilities and skills. However, figure no. 4 shows that enterprises are aimed at 

training focused on the knowledge and understanding of the objectives of the business, or just focus on lessons learned on the 

implementation of new technologies, expansion of business abroad or other variations. The other most frequently used topics 

of training include expanding the language skills for better market application and better communication within the framework 

of international relations. Teamwork is necessary for the performance of collective objectives within the organization and also 

increases the quality of the cooperation. In order to properly lead employees, there are necessary regular training of managers. 

Everyone should also control the correct communication skills, thereby avoiding potential misunderstandings. Regarding the 

current technological progress it also requires constant familiarity with information and communication technology. 
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Question no. 10: What advantages does employee training bring? 

 

Figure no. 5. Advantages of employee training in the number 

Training of employees brings a wealth of advantages. In the Žilina region, enterprises sees constant improvement of employees 

as the most significant within the framework of which it is also about raising their qualifications. The use of training to adapt 

their working skills to the requirements of the enterprise is a related advantage. Both advantages are more or less aimed at his 

place of work in the enterprise. Other less significant advantages include improving of working position, or increasing individual 

performance. The least enterprises saw improving relations in workplace and increasing working motivation (figure no. 5) as a 

significant contribution to training of employee. 

 

Question no. 11: What motivational tools do you apply in relation to employees? 

 

Figure no. 6. Motivational tools of enterprise in the number 

 

The enterprises questioned apply the correct and fair approach to their employees, as can be seen in the following figure no.6. 

This is the correct approach of enterprises, whereas a positive and fair attitude of enterprise towards employees often has greater 

benefits than financial or other rewards. The majority of enterprises also use a form of reward and personal bonuses or praise 

as a motivational tool.  The least enterprises provide their employees with positive feedback, which we see as a major negative 

aspect. 
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Question no. 12: What attributes of the overall situation of the enterprise affect the HC most? 

 

 

 

Figure no. 7. Attributes of the overall situation of the enterprise in the average value  

According to the respondents, HC activities in the enterprises questioned operate, in particular, on their total profits and costs. 

At the high level, they also affect performance and competitiveness of the enterprise. But we cannot forget on the effectiveness 

of the activities, the turnover and sales, which are very important for the enterprise (figure no. 7). 

 

Question no. 13: Have you introduced human capital management in your enterprise? 

 

Figure no. 8. Enterprises questioned by the introduction of HCM 

Other questions are designed to determine whether enterprises have introduced human capital management within the Žilina 

region. Of all respondents who completed the questionnaire survey, only 11% applied HCM, while the remaining 89% said that 

they do not apply HCM in the business (figure no. 8). 

In the case of a positive response to the introduction of the management of human capital in the enterprise, we surveyed the 

use of various types of metrics.  There are used metrics for the measurement of human capital such as the metrics used to 

measure the value of human capital, the effectiveness of human capital and metrics to measure the efficiency of investment in 

human capital. 

 

Question no. 13a: Please indicate the reasons why you have not introduced the management of human capital in the 
enterprise? 

Most of the enterprises stated that they do not have human capital management introduced in the enterprise. It gives an account 

of insufficient familiarization of Slovak enterprises with its importance. When analyzing why enterprises operating on the 

territory of the Žilina region do not put importance to the introduction of HCM, we have identified the ignorance of the issue 

of human capital as a major factor. 

Enterprises do not have sufficient information on this issue.  In this context, there is no need to use it. Lack of time and 

resources the enterprises usually have is another significant reason. To a large extent, this lack is seen just by small enterprises, 

which have a small number of employees and limited resources. Therefore, they consider measurement of human capital 

management to be useless method of spending resources and time. 

 

 

 

4,86

2,71

4,86

3,29
4,43

3,71 4,14

0
1
2
3
4
5
6

5; 
11%

40; 89%

yes

no



VI. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 
VI. INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH CONGRESS 

25 – 29 Ekim/October 2019 – Antalya/Türkiye 
 

 

590 

  

Question no. 14: Do you use metrics to measure the value of HC in the enterprise? 

 

 

Figure no. 9. Enterprises questioned by the use of metrics to measure the value of HC 

 

Metrics to measure the value of HC are part of the management of human capital. Of all of the respondents who have expressed 

they apply HCM in the management, indicate that they use metrics to measure the value of HC in the enterprise (figure no. 9). 

 

Question no. 15a: What metrics do you use for the measurement of the value of HC in the enterprise? 

 

 

Figure no. 10. Metrics for measuring value of HC in enterprises in the number 

Consequently, we have found what metrics they use to measure the value of HC in the enterprise. Of the above options, Mystery 

guest, HC Monitor, HC Index and HC cost factor are used to measure the value of HC. More demanding metrics, such as the 

Method of Weighted Indicators (BCG) and Excellence Model (EFQM) are not used by the enterprises in the Žilina region 

(figure no. 10). 

 

Question no. 15b: Please indicate the reasons why you have not introduced metrics to measure the value of HC in 
the enterprise? 

Based on the open responses of reluctant enterprises on the use of metrics to measure the value of HC, we conclude that 

enterprises are not sufficiently familiar with the appropriate methods to measure. In most cases, they have never met metrics 

or known how to measure them. There are even enterprises that do not consider the measurement of the value of HC significant 

and do not see a real benefit for their enterprise. Those reasons reflect the fact that there is still not enough education on the 

use of human capital in small and medium-sized enterprises in Slovakia, which accounted for a significant share of the 

respondents questioned. 

 

Question no. 16: Do you use metrics to measure the effectiveness of HC? 

The metrics to measure the effectiveness of HC are equally important. All companies working with human capital management 

indicate that already used metrics to measure the effectiveness of HC in the enterprise in the past. 
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Question no. 17a: What metrics do you use to measure the effectiveness of the use of HC in the enterprise? 

 

Figure no. 11. Metrics to measure the effectiveness of the use of HC in the number 

When measuring the efficiency of human capital, enterprises have a number of known parameters available. At the level of the 

Žilina region, however, enterprises just met with the effectiveness of human capital (HCE) and the economic added value of 

human capital (HEVA) (figure no. 11). 

 

Question no. 17b: Please indicate the reasons why you have not introduced the metrics for the measurement of the 
effective use of HC in the enterprise? 

It is impossible to determine clear reasons from the responses of enterprises for non-use of metrics to measure the effectiveness 

of using HC.  The most common repeating answer included the statement that enterprises have never met any kind of efficiency 

metrics of using HC, and thus do not know specifically what and how to measure. There may be the explanation that the 

questionnaire survey involved, in particular, enterprises of the construction and engineering industry, where production workers 

are mostly working and therefore enterprises do not consider to pay attention to the field of human capital. 

 

Question no. 18: Do you use methods for measuring the effectiveness of investments in HC? 

 

Figure no. 12. Enterprises questioned by the use of metrics to measure the effectiveness of investments in HC  

On the basis of the responses to the survey we found that up to 80% of the enterprises interviewed use methods for measuring 

the effectiveness of investments in HC. On the contrary, 20% of the enterprises questioned still cannot assess the effectiveness 

of their investments to HC (figure no.12). 

 

Question no. 19a: What methods to measure the effectiveness of investments in HC do you use? 
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Figure no. 13. Metrics to measure the effectiveness of investments in HC in the number 

80% of the enterprises questioned that measure the effectiveness of investments in HC mainly uses the method of the average 

period of return on investment in HC and return on investment to HC (HC ROI). There are not used methods such as net 

present value, internal rate of return and return on talent (ROT) (figure no. 13). 

 

Question no. 19b: Please indicate the reasons why you have not introduced the metric to measure the effectiveness 
of investments in HC?Most businesses agreed on the contention that this indicator is not necessary to their functioning and 

the classic indicators such as work productivity and error rate percentage of production is adequate. The enterprises that 

participated in the questionnaire survey probably indicated these reasons because investing in HC they carried out the most 

common (education) are in the sectors of their activity, in particular, were of the opinion that, where appropriate, controversially 

quantifiable measurement of efficiency of investments into the HC is immeasurable. 

Question no. 20: What principles do you apply to the implementation of HCM? 

 

Figure no. 14. Principles in the implementation of HCM in the number 

When the respondents questioned who apply HCM in their enterprise, we have found what the principles they use when 

implementing are. Professional training are the most frequently used principles, while enterprises also use services of an external 

company or self-study (figure no. 14). 

 

Question no. 21: Is it expected that the management of the enterprise introduces changes aimed at increasing the 
efficiency of HC in the future? 

 

Figure no. 15. Enterprises questioned by the approach to the planned changes in the field of HC 

In the end of our questionnaire survey, we have found that management of enterprise plans to guide its activities in the future 

to improve the effectiveness of the use of HC. We see the positive in the fact that up to 42% of the respondents intends to 

carry out activities to increase the efficiency of the use of HC in their enterprise. 

In response to this question we found what changes enterprise management intends to carry out in the area of improving the 

effectiveness of the use of HC.   On the contrary, if they do not plan to introduce changes in the field of efficient use of HC, 

what are the reasons for their decision. 

 

Question no. 22a: What changes does the enterprise management plan to introduce in order to increase the 
effectiveness of using HC? 

The most common responses were directed to employee training, increasing the number of training and focus on the meaning 

of training that employees complete. Enterprises would like to make employee training more effective and would like to offer 

employees just such training that will be beneficial for the development and progress of the enterprise. 
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Question no. 22b: Why do not you plan changes aimed at increasing the efficiency of HC?  

In this issue, the majority of enterprises express a rather vague and evasive. Those enterprises, which decided to answer it 

straight, expressed either, according to them, they work with HC sufficiently or further changes would bring only a minimal 

contribution to the enterprise, or they are thinking about investing in production automation and not in the HC. 

From the questionnaire survey that we conducted among enterprises located in the Žilina region, there were raised to the 

following conclusions. Enterprises that participated in the survey mainly included small and medium-sized enterprises of 

building, engineering or financial sector. Due to the anonymity of questionnaire it can only be assumed that enterprises that 

apply and use human capital metrics were primarily from the financial sector. On the contrary, metrics of HC, effectiveness of 

HC and investment in HC are used only very marginally or never in the manufacturing enterprises. In terms of orientation to 

the future, we can say that enterprises do not have the initiative to make progress in the implementation of the new HC metrics. 

The results of the questionnaire survey are not very authoritative for drawing conclusions about the use of human capital in the 

Žilina region, whereas there the lack of enterprise interest in cooperation. Consequently, it would be misleading to talk about 

the status of HC and application of the management of HC in enterprises within the Žilina region. 

However, the output from the questionnaire provides at least a slight overview of some enterprises operating in the region and 

the reasons why they do not deal with the issue in question. 

Whereas 89% of the respondents questioned within the Žilina region stated that it does not apply HC management in the 

enterprises. The main reason stated was that ignorance of the term, its meaning and the benefits for the enterprise. The fact 

that enterprises do not have enough information on this subject, there is not even a need for its application in practice. 

They do not apply the metrics for measuring the value of HC mainly on the grounds that they do not know them and do not 

know how to measure the value of HC. Many of them stated that they do not see real benefits in these measurements. The 

same reasons were given in the case of metrics to measure the effectiveness of HC in the enterprise. 

Considering the metrics to measure the effectiveness of investment, most enterprises realised that they do not need this 

indicator. It is sufficient to measure them with classic indicators such as work productivity, the percentage of error rate products. 

According to the majority of enterprises in the sector, measuring the effectiveness of investments in HC is very problematic, 

even immeasurable. 

Thus, we see the main problem in the lack of information. We will be pleased if our questionnaire contributes at least in a small 

amount to increasing awareness about what HC and HC Management for businesses.  In the first place, it is necessary to arouse 

interest among entrepreneurs about this area and point out them on the potential benefits that are associated with its application. 

 

Conclusions 

Human resources are an important component in the work process.  We understand the term human capital as the sum of 

skills, knowledge, skills that people have. Currently, the topic is increasingly discussed among enterprises in Slovakia. 

Enterprises are beginning to realize the importance of their employees for business development. The human capital of each 

individual employee, formed by his/her practical knowledge, acquired skills and memorized abilities, differs from each other. 

The concept of HC management deals with the issue of HC. It is a strategic approach to the management of people involved 

in the fulfilment of business objectives. HC management considers people as wealth, or asset to which it is necessary to 

continuously invest, while human resource management perceives people rather than a cost item. The role of HC management 

is to acquire, analyze, measure and evaluate information on the efficient use of human capital. It is in this area that there is a 

great opportunity for future research. 
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Abstract 

In a competitive enterprise, it is considered to be a standard to offer products and services with higher quality, better additional 

services, lower price, and in a shorter time than the competitors do. An enterprise needs to create a competitive advantage, 

which can be achieved via the provision of value for the stakeholder groups. According to the analysis of domestic and foreign 

literature sources and research studies, a dominant position among the stakeholder groups is still being held by the customers. 

The aim of this paper is mainly to point to a part of the procedure of the creation of value for the customers of an enterprise 

represented by the measurement and analysis of the customers’ profitability. We propose a procedure of the creation of value 

for the customers that starts with their identification and the measurement and analysis of their profitability and continues with 

the orientation on the analysis of those customers who bring the highest profit to the enterprise. The procedure ends with the 

implementation of managerial activities necessary for the creation of value for the customers. This is based on the method of 

customers’ profitability via the effect of the change of the volume of sales, change of the selling price, unit costs, and the change 

of the product portfolio. At the same time, in the discussion, the paper opens a space for the polemics on other methods 

applicable in this field. The customers’ profitability was studied within actual business conditions, and the conclusions that were 

drawn will serve as a source of information for other enterprises with the application of strategy consisting of focusing on 

managerial activities affecting the creation of value for the segment of customers bringing the highest profit, not just the highest 

revenue. The paper also broadens the theoretical basis within the given field  

Keywords: value, customer, value creation, profitability, value management  

JEL Classification: A12, M21, G32 

 

Introduction 

The value is perceived by every single member of human society. It is dealt with in several scientific disciplines, including 

social sciences. A basic definition of economic value dates back to Ancient Greece and it is a subject of examination in 

economics today. The value is a measure expressing how an enterprise, product or project meets the needs of stakeholders in 

relation to the resources consumed (Thiry, 2013, p. 9). Examination of the value became the basis of the value analysis. The 

development and interconnection of the principles and methods of value analysis with managerial activities created the subject, 

methods and specific activities of the value management. Their basis is the functionally-cost (value) approach, initially focused 

on the market (especially customers), and at the present stage of development, with a focus on the stakeholder groups of the 

enterprise. (Saipol et al., 2017, p. 5). The basics of value management were profiled in the 1950s, then the experts were dealing 

with it in the 1970s. At present, its importance rises again, and the scientific community, as well as the enterprises, are interested 

in this concept. 

The current state of the analysis and examination of the value creation are primarily focused on the value for the customers. 

The topicality of focusing the business activities on the value for all stakeholders, not only for the customers, is confirmed by 

the acceptance of European standards EN 1325-2014 Value Management. Stakeholders within the enterprise are represented 

by the individuals, groups or organizations that have an impact on its existence, or its activity affects them. They include owners, 

creditors, employees, customers, suppliers and business partners, competitors, government, local government, NGOs and 

pressure groups, communities, and the media. The stakeholder groups determined this way are related to the value orientation 

of the business. The common objective of all stakeholders is the long-term existence of the enterprise. 

The Value Management is a management style focused mainly on people, acquisition of skills, and on the support of 

synergies and innovation in order to maximize the overall performance of the organization (EN 1325-2014 Value Management). 

It is a process of management activities that use its specific approaches and methods at various levels of management in 

enterprises focused on the value. For the enterprise, in terms of its existence, it is crucial to assure that the value of the output 

from the transformation process is higher than the value of the input. (Ďurišová, 2015, p. 221). It contributes to the fulfilment 

of the top business goal, which is to maximize the value for the owners respecting the limitations given by the other stakeholders 

of the enterprise. The point in using the management based on the value for the enterprise is that it strengthens and increases 
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its level of competitiveness. The value management is a special type of management clearly focused on creating and enhancing 

the value for the customer, providing the growth of the enterprise’s value at the same time. (Vlček, 2008, p. 53). 

There are also factors contributing to the value of an enterprise that are not captured in its accounting, but their 

contribution is indisputable. Here belong the knowledge, skills and abilities of employees (Kucharčíková, Mičiak, Hitka., 2018), 

their contacts, cooperation, and the internal databases, manuals and so on. 

Via the application of principles, methods and activities of the value management, the value for the stakeholders is being 

created, which is then reflected in their loyalty to the enterprise – the owner is willing to invest additional capital, the customer 

becomes a permanent customer, the employees direct their activities towards the fulfilment of goals, other stakeholder groups 

spread the enterprise’s good name, and so on.  

The purpose of the value management is to find the optimal relationship between the satisfaction of the needs and the 

resources used. The customer, as the most important part of stakeholders, significantly contributes to the enterprise’s profit. 

However, it is necessary to analyse the customers in relation to their profitability, via the effect of the change of sales’ volume, 

selling price, unit costs, and the changes in the portfolio. The activities within the value management shall focus on the 

customers bringing the highest profit. The ability of a manager to perceive the value depends on his/her ability to find and 

exploit opportunities for growth of the enterprise’s value. It is beneficial to have adequate financial education, which will have 

a positive impact on the financial literacy of the manager and hence his ability to make a qualified judgment based on the 

knowledge and skills acquired (Kozubíková, 2015). In the paper, the procedure of the creation of value for the customers is 

shown. This starts with their identification and the measurement and analysis of the customers’ profitability, then the procedure 

continues with the orientation on the analysis of the customers bringing the highest profit for the enterprise. The procedure 

ends with the implementation of managerial activities for the creation of value for the customers.  

When managing the value, expectations of various stakeholders must be aligned. It is necessary to define the criterion of 

profitability for owners, investors, employees, customers, suppliers, creditors, etc. The increase of value is a result of the optimal 

combination of a number of activities and factors that need to be monitored, analysed, then the solution’s variants need to be 

proposed, followed by the selection of the optimal one. (Davies, 2016, p. 7). Meeting the needs can only be assessed taking into 

account the reference functions that define the anticipated needs or services and restrictions to be met (Malichová, 2015, p. 

241). This logic fundamentally differs the approach of value management from any other approach to optimization, design or 

more general problem solving. The consumption of resources represents all that is required to meet the needs. Resources 

include not only the costs (both short and long-term) but also time, material and other inputs, whether physical or abstract, 

such as the human capital, intellectual property, sustainability and the impacts on society. The resources used include the initial 

and operating costs and other aspects, such as the impact on the environment. 

Finding a qualified and suitable employees is the most challenging task for every enterprise.  Employers expect candidates to 

have not only IT skills as their core but also economic and social knowledge, as they will participate in the digitalization and 

smart solutions for economic and social life. Also very important aspect is how to support IT student to set up their own 

business.  Lack of soft skills, entrepreneurial and social self -access leads to a loss of hours of working time and generate costs.  

 

1. Literature Review: The creation of value for the customers 

The current state of the research and studying of the value creation is mainly oriented on one stakeholder group, the one 

represented by the customers (Dumitru, Guse, Feleaga, Mangiuc, Feldioreanu, 2015). An enterprise needs to create a 

competitive advantage, which can be achieved via the provision of value (Anderson, Narus, Van Rossum 2006). To maintain 

their current market share and to reach the potential demand in the market, the enterprises should pay great attention to the 

management of relationships with the customers (Li, Huang, Song, 2019). The concept of value management focuses on a 

critical examination of all the elements and identification of the relationships among them, with the subsequent impact on the 

economic situation and position of the enterprise in the market (Davies, 2016). Regardless of the way how the customers 

perceive the value, there are two important common parts in all of the definitions of the value. According to Zhang, Gu, 

Jahromi (2019), the first one is that the value is being created via the use of products and services. The second one is based on 

the customers’ perceptions, which involve a comparison of the benefits they receive and the sacrifices they have to make.  

The systematic approach to the creation of value for the stakeholder group of customers is in the creation of the methodology 

and principles describing how to create the value. Its structure is created by the definition and description of the value, its 

expression in the results of the measurement via financial and non-financial indicators, value generators, and the managerial 

activities affecting the value creation, as it is shown in Fig. n. 1.  

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/comparison
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Figure no. 1: The procedure of the creation of value for the stakeholder groups 

 

The systematic approach to the creation of value requires strategic thinking. It deals with the future development typical for its 

unpredictability and ambiguity, and it is related to the time of understanding (Bratianu, 2017). They are characterized by fast 

and dynamic changes (Kozubík, Kozubíková, Rybička, 2017), which must be taken into account by the company management 

in creating value for the customer.  

Based on the research done thus far, the value creation and the value management are focused mainly on the customers. 

(Ďurišová, 2017), (Daneshjo, at al., 2017). According to the research materials processed so far, only partial conclusions are 

available, without a sufficient number of scientific papers, case studies, and other relevant sources. (Potkanová, Ďurišová, 2017), 

(Malichová, Ďurišová, Tokarčíková, 2017). 

The information acquired from the surveys done in the field of business practice and from the analysis of research and scientific 

works and case studies can be used by the managers of enterprises as an inspiration as well as the reason for paying attention 

to the issue of value for the stakeholder groups within the context of the value management. The knowledge base is created by 

the expression and measurement of value, financial and non-financial metrics (indicators), and by the managerial activities. The 

managers can use it to gain information for the design of changes and measures for the increase of value with the identification 

of partial and aggregate impacts on the competitiveness and the prosperity of the enterprise in the market. The management of 

enterprises requires a considerable amount of data related to the control of various processes (Lorincová, Hitka, Štarchoň, 

Stachová, 2018). 

The creation of value for the customers is based on their identification. Then, the enterprise has to understand their needs and 

react to these needs by the products it produces, but it also has to predict the behaviour of the customers in the future. This is 

a prerequisite for the building of long-term business relationships, and the customer will not have a reason to monitor the 

offerings of the enterprise’s competitors and to react to these offerings. The orientation on the customer experienced a 

transition from the price competition to the value creation and to the building of a long-term relationship. An enterprise 

measures and evaluates these indicators:  

- the customers’ profitability in an aggregate way or for individual segments, as a ratio of the profit and the number of 

customers,  

- the degree of the customers’ satisfaction via the index of satisfaction or a scale for the evaluation,  

- the customers’ loyalty, which is being examined via the ratio of the number of customers’ transfers to the competitors 

to the total number of customers.  

The customers’ profitability is being affected mainly by the volume of sales, selling price, and by the unit costs. An establishment 

of the costs’ classification is necessary since the costs contribute to the economic growth (Potkány, Hitka, Lorincová,  

Krajčirová, Štarchoň, 2019). The building of an environment focused on the mutual understanding with the customer is 

meaningful.  
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2. Materials and Methods  

 

The aim of this paper is mainly to point out to a part of the procedure for the creation of value for the enterprise’s customers 

represented by the analysis of the customers’ profitability. We propose a procedure of the creation of value for the customers 

starting with their identification, measurement and analysis of their profitability, and continuing with the orientation on the 

analysis of those customers who bring the highest profit for the enterprise.. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure no. 2: The types of customers according to the profitability 

 

The procedure ends with the implementation of managerial activities for the creation of value for the customers. It is based on 

the application of the customers’ profitability method, which always evaluates this profitability from a specific perspective . 

From the customers’ perspective, the net customer value can be easily defined, but it is not a simple concept. This value is 

always being intuitively calculated by the customers in relation to their own values and beliefs (Howard, Goodstein, 1996). The 

customers’ profitability can be structured in a way depicted in Fig. n. 2. The analysis of the profitability is based on the materials 

from an enterprise selling a wide range of gaming, professional, stylish as well as the basic notebooks.  

The assumption for the measurement is that the profit, revenues and costs change at the same pace, depending on the emerged 

change in the volume of sales. The main part is represented by the revenues from the sale of notebooks of various brands. The 

analysis is focused on the difference of the revenues mentioned and the corresponding costs. The understanding of the focus 

of this analysis is important. It is aimed at the analysis of the profit from the sales, which represents the main production power. 

The amount of the profit from sales is determined by the factors such as: the portfolio of the notebooks, the volume of sales, 

calculation (unit costs), unit selling price.  

 

3. Results and Discussion 

The application of the customers’ profitability method is based on the input data entries that are represented by the individual 

types of notebooks and their clustering according to the primary purpose of use. For the individual types of notebooks, it is 

necessary to find out their volumes of sales, selling price per unit, and the calculation per unit (unit costs) during two subsequent 

periods (the year 2017 and 2018 were used in the example). These data entries are listed in Table no. 1.  

The measurement of the profitability consists of five steps till a certain conclusion is made. These steps include: the 

quantification of the costs, revenues and the profit of the basis period and the current period; identification of the impact of 

the change of the sales volume on the profit from the sales; identification of the impact of the selling price’s change on the 

profit from the sales; identification of the impact of the unit costs’ change on the profit from the sales; identification of the 

impact of the portfolio’s change on the profit from the sales; and finally, the evaluation of the results from these calculations.   

 

Table no. 1: The results of sales in 2017 and 2018 

Product 
Volume of sales  

(in pieces) 

Selling price per piece  

(in €) 

Calculation per piece (in €) 

(unit costs) 

Gaming notebooks year 2017 year 2018 year 2017 year 2018 year 2017 year 2018 

ASUS K55VJ-SH5 348,245 450,002 668 569 638 559 

ASUS N76VJ-T4044H 745,000 808,145 1,258 1,196 1,220 1,176 

Types of customers according to the profitability 

The customers 
bringing the highest 

profit to the 
enterprise  

  The customers bringing 
loss to the enterprise  

  

The products for the 
customers with the 

highest profit margin 
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HP ProBook 4750s 458,666 654,215 689 559 668 545 

Samsung 350V 845,256 954,698 586 496 570 476 

Hp Pro-book 5894es 556,125 754,012 496 553 475 533 

Professional notebooks       

HP EliteBook 8470p 445,245 665,454 925 856 905 833 

HP SpectreXT Pro 689,542 821,547 1,350 1,150 1,320 1,145 

Sony VAIO S15 456,895 668,558 1,100 944 1,085 935 

MacBook Pro548k 889,564 1,256,896 1,392 1,008 1,382 1,000 

HP EliteBook7789s 745,658 998,568 1,400 1,256 1,385 1,233 

Stylish notebooks       

Sony Vaio E15 855,658 998,558 1,498 1,350 1,475 1,342 

Toshiba Satellite U587 447,547 669,558 765 698 752 690 

Acer Aspire S3-391 669,854 854,556 901 754 870 738 

Sony Vaio E14 884,412 1,365,874 1,020 887 995 877 

Macbook Pro 15 654,212 985,698 1,904 1,542 1,875 1,532 

Basic notebooks       

Lenovo IdeaPad B590 698,547 955,559 600 486 562 477 

HP 650 774,254 1,236,558 620 474 601 358 

Samsung 350E 548,965 856,874 350 250 329 285 

ASUS X55C-SX067H 458,124 789,569 450 369 436 256 

ASUS 55VJ-SX071H 955,478 1,423,569 555 399 549 389 

∑ 13,127,247 18,168,468 18,527 15,796 18,092 15,379 

 

1. Quantification of the revenues, costs and profit for the basis and the current year, this means 2017 and 2018. 

R2017 =∑ V2017 × SP2017 = (34,245 × 668) + (74,000 × 1,258) +… = €12,587,685,664  

 R2017  – revenues for the year 2017 (in €) 

 V2017 – volume of sales for the year 2017 (in pieces) 

 SP2017 – selling price for the year 2017 (in € per piece) 

 

R2018 =∑ V2018 × SP2018 = (450,002 × 569) + (808,145 × 1,196) +… = €14,460,796,809  

 R2018 – revenues for the year 2018 (in €) 

 SP2018 – selling price for the year 2018 (in € per piece) 

 V2018 – volume of sales for the year 2018 (in pieces) 

 

C2017 =∑ V2017 × UC2017 = (348,245  × 638) + (74, 000 × 1,220) +… = €12,305,291,864  

 C2017 – total costs for the year 2017 

 V2017 – volume of sales for the year 2017 (in pieces) 

 UC2017 – calculation for the year 2017, unit costs 
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C2018 =∑ V2018 × UC2018 = (450,002 × 559) + (808,145 × 1,176) +… = €14,062,307,548  

 C2018 – total costs for the year 2018 

 V2018 – volume of sales for the year 2018 

 UC2018  – calculation for the year 2018, unit costs 

 

 P =∑ Vi

n

i=1

× SPi  -∑ Vi × UCi

n

i=1

  

 P – profit  

 Vi – volume of sales within the given portfolio 

 SP – selling price 

 UC – calculation (unit costs) 

 i – 1, 2, 3...n – number of products  

P2017 = R2017 - C2017 = 12,587,685,664 - 12,305,291,864 = €282,393,800  

P2018 = R2018 - C2018 = 12,587,685,664 - 14,460,796,809 = €398,489,261  

δP = P2018 - P2017 = 398,489,261 - 282,393,800 = €116,095,461   

 P2017, 2018 – profit for the year 2017, 2018 

 R2017, 2018  – revenues for the year 2017, 2018 

 C2017, 2018 – costs for the year 2017, 2018 

 

2. Identification of the impact of the sales volume’s change on the profit from the sales 

a) Quantification of the sales index   

 

IS =∑  
V2018 × SP2017

V2017× SP2017

= 1.38 

ZSP 2017 =∑ V2018 × SP2017 = (450,002  × 668) + (808,145 × 1,258) +… = €17,142,347,780  

 IS – sales index  

 V2017, 2018 – volume of sales for the year 2017, 2018 

 SP2017 – selling price for the year 2017 (in € per piece)  

  

By the multiplication of the profit from the basis period by the sales index, the recalculated profit is gained, denoted as PRC. 

This shows what profit could be achieved as a consequence of the change in the volume of sales of notebooks if other variables 

were unchanged.  

 

PRC = P2017× IS = 282,393,800 × 1. 38 = €390,840,723.78   

 PRC – recalculated profit   

 

b) Quantification of the impact of the sales volume’s change on the profit from the sales, by comparing the 

recalculated profit with the profit from the basis period  

δZV = PRC - P2017 = 390,840,723.78 - 282,393,800 = €108,446,923.78   

 δZV – change in the volume of sales  

 

3. Identification of the impact of the selling price’s change on the profit from the sales (δZSP), by comparing the actually 

achieved sales multiplied by the prices of basis and current period.  

δZSP  = ∑ V2018 × SP2018 -∑ V2018 × SP2017 = ((450,002 × 569)+ (808,145 × 1,196) +…) - 
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((450,002 × 668) + (808,145 × 1,258) +…)= €-2,681,550,971  

 δZSP – change in the selling price 

 

4. Identification of the impact of the change in unit costs (calculation) on the profit from the sales, by comparing the 

costs of the basis period with the costs of the current period in relation to the actual volume of sales.  

δZUC =∑ V2018 × UC2018  –∑ V2018 × UC2017 = ((450,002 × 559) + (808,145 × 1,176) +…) - 

((450,002 × 638) + (808,145 × 1,220) + …) = €-2,697,161,393   

 δZUC – change in unit costs   

The decrease of the costs causes the increase of the profit, therefore the impact of the calculation on the profit from the sales 

is positive, with the amount of €2,697,161,393.  

 

5. Identification of the impact of the change in the portfolio, i.e. the structure of the products sold, on the profit from 

the sales (δZP) can be done simply by subtracting the sum of the previous impacts from the total change in the profit 

from the sales.  

δZP = δZ – (δZV +δZSP+δZUC) = 116,095,461-(108,446,923.78-2,681,550,971+2,697,161)= 

116,095,461-124,057,345.78= €-7,961,884.78   

 δZP – change in the portfolio 

 

Table no. 2: Evaluation: 

  2017 2018 Change 

Profit €282,393,800.00 €398,489,261.00 €116,095,461.00 

δZV €282,393,800.00 €390,840,723.78 €108,446,923.78 

δZSP €17,142,347,780.00 €14,460,796,809.00 €-2,681,550,971.00 

δZUC €16,759,468,941.00 €14,062,307,548.00 €2,697,161,393.00 

δZP Balance €-7,961,884.78 

The profit in 2018 rose by €116,095,461 when compared with the previous year (the year 2017), which can be considered 

positive. The basic source of this favourable course of the profit was the increase in the sales volume (€108,446,923.78). 

However, from the economic perspective, the profit’s increase was performed with an inappropriate structure of portfolio – in 

favour of the less profitable products, shown in the negative impact of the change in the portfolio (€-7,961,884.78). An 

interesting situation was observed for the area of prices and costs. These two factors, in their absolute amounts, had the highest 

impact on the course of the profit from the sales, but the effects of their changes were mutually compensated when δZSP = €-

2,681,550,971; δZUC = €2,697,161,393. This is a typical manifestation of an unstable economic environment affected by inflation 

in which the enterprise operates, and which causes the increase of prices of the inputs and the decrease of the selling prices of 

the notebooks.  

The results imply that:  

- The profitability of the customer is affected by the sales volume, selling price, calculation per piece, and by the 

portfolio of the products being sold.  

- The importance of the change of the enterprise’s orientation from the customers bringing the highest revenues to the 

customers bringing the highest share in the profit.  

- The managerial activities shall be focused on the customers bringing the highest profit.  

 

Conclusion 

For an enterprise it is important to know its customers and understand their needs. The value for a customer expresses how a 

product or a service meets the needs in relation to the resources being consumed. Via the selling of products or services, the 

enterprise creates the value for the customers and other stakeholder groups. When it creates higher value for the customer in 

comparison with the competitors, the enterprise can achieve a competitive advantage. However, when creating the value, it is 

also important to measure it. The method of customers’ profitability serves this purpose. In this paper, the above-mentioned 
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method was applied within the specific conditions of the selling of notebooks. A qualitative study was conducted, with the aim 

to create a theoretical framework for the creation of value for the customers and the measurement of profitability. A unified 

methodology for the creation of value for the customers is not available. For this reason, we propose a procedure of the creation 

of value for the customers. This starts with the identification, measurement and analysis of the customers’ profitability, and 

continues with the orientation on the analysis of those customers who bring the highest profit for the enterprise. The procedure 

ends with the implementation of managerial activities for the creation of value for the customers. A practical contribution of 

the paper lies in the application of the profitability method. The results obtained from the data processed show that the profit 

is positively affected by the sales volume, and it is negatively affected by the changes in the product portfolio. The profitability 

of customers can be identified. Based on the empirical examination and research, a conclusion was drawn that the customers 

bringing the highest profit for the enterprise are those buying the gaming notebooks. A recommendation for the enterprise is 

therefore to focus the managerial activities affecting the creation of value for this segment of customers. The following examples 

can be listed here: continuous strengthening of the cooperation within the key areas of sustainability, production of products 

with utility and functional properties during the whole lifespan, production and selling of the products at the prices considering 

the quality level. An advantage of the profitability method is its universal application. It can be applied in the enterprises 

manufacturing products, providing services, or selling goods. The input data can be gathered using the enterprise’s record 

keeping. A disadvantage is that the input data entries have to be acquired from multiple sources of the enterprise’s records, 

including the financial bookkeeping, managerial bookkeeping, and the operational record keeping.  
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Abstract 

The article focuses on the identification of impacts of various factors such as the weather (air temperature and precipitation), 

time (day of the week, time of year, public and school holidays) and advertisements on Facebook and in the Google searching 

engine on the volume of service provided in a small business. The relationship of dependence was tested using the data entries 

from the internal business’s database on the number of games played (volume of service provided) during individual days or 

on the daily costs of the advertisements on Facebook or Google. The data entries on temperature and precipitation were gained 

from the meteorological databases available. Based on the statistical testing, the presence of marked dependence between the 

number of games played in the business and the day of the week was detected. Since the business offers a leisure-time activity, 

the customers mostly visit it during the weekends. Also, significant dependence was detected between the views of the Google 

advertisements and the number of games during the given day. We assume that this was caused by the fact that when people 

search for the leisure-time activities, they do so via the usage of the web searching engine. In the paper, certain recommendations 

for the business were designed as well. These follow the results of the statistical analysis of the factors. They include the 

adjustment of the opening hours, focusing on the days when the services are being used less, e.g. via the adjustment of price 

during such days and so on. 

Keywords: Small businesses, customers, factors, services, weather.  

JEL Classification: M30, M31, M37, M39 

 

Introduction 

Small businesses represent a substantial part of the businesses in the whole economy. In the Slovak Republic, small businesses 

create 98.4% of all businesses in the economy (Statistical office of the Slovak republic, 2019). The importance of these 

businesses grows in relation to their possibilities for adapting to the changing conditions in the market and the stimulation of 

the economy. On the other hand, these businesses have short life cycles and in the majority of cases they are relatively risky. 

The examination of various aspects related to their activity and the identification of the factors influencing their success can 

help these businesses improve their competitiveness in the market space, prolong their life cycles and contribute to the 

improvement and sustainable growth of the whole economy this way. 

The factors that can influence the number of customers or the number of products sold, or the volume of service provided by 

small businesses include numerous examples. There are the factors that can be affected by the actions of the business’s 

management (customers’ satisfaction, supply of services, etc.) and the factors that the businesses cannot affect, but they should 

try to evaluate them and implement the measures for the mitigation of their impact on the conduction of business. These are 

the factors such as the weather, time and so on. 

1. Review of the scientific literature 

The research presented in this article examines various factors that can affect the volume of service being provided by a small 

business. Such factors have been identified and described in numerous pieces of marketing theory literature. To make this 

review topical, only the opinions of authors supported by research evidence obtained recently were included. The identified 

factors encompass the product/service, its price, customers’ satisfaction, forms of marketing communication and other factors. 

The product or service itself with the need they are supposed to satisfy represent the starting point when studying the complex 

field of customers’ behaviour and its impact on the revenues. Within this paper, we analysed a specific case of leisure-time 

activities. These belong among services satisfying a luxurious need of the customers. Therefore, the price can play a significant 

role in the customers’ decision-making. The customers compare not only the price of the service with the prices of businesses 

providing similar service but also with the prices of other products and services that can satisfy the same need. In relation to 

this, Qalati et al. (2019) studied the relationship between the price and customers’ satisfaction. They identified the presence of 

positive relationship between price and buying behaviour of customers.  

Cheng et al (2014) also researched the field of leisure-time activities. They focused on theme parks and the factors that explain 

why the customers decide to switch to the competitors’ services. These factors included the willingness of the customers to 
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seek other options, their satisfaction with the service being provided by the business, costs of choosing another option, the 

value perceived by the customers, the competitors’ attractiveness and image, and the customers’ engagement. The value 

perceived by the customers and their satisfaction were identified as the strongest ones.  

The customers’ satisfaction is a subject that has been studied by many researchers since there are multiple perspectives that can 

be applied (Solen and Pedersen, 2016; Park, 2019; Otto, Szymanski and Varadarajan, 2019). Park (2019) specifically studied the 

role of customers’ satisfaction in the decision of the customers to use the same service again. Moreover, this research built up 

on the effect of the price, shifting to the value of perceived costs. The overall customers’ satisfaction can be considerably  

influenced by the online platform being used and the customers’ experience during the service’s provision. Thus, the results 

emphasize the importance of customers’ satisfaction for the increase of their loyalty, which is finally reflected in the business’s 

revenues.  

High customers’ satisfaction, as a desirable outcome, starts already with the business’s marketing communication. This is where 

the customers’ expectations are being set. Subsequently, if these expectations are met by the service itself, solid foundations for 

the satisfaction are created. This is supported by the results achieved by Thaichon and Quach (2015) who studied the impact 

of marketing communication on the improvement of customers’ relationship and loyalty. Within the context of the specific 

leisure-time activity being provided by the business from which the data that were analysed in this paper had been collected, 

enough attention has to be paid to the social media communication. Through social media, businesses can communicate with 

their current and potential customers faster and share the information immediately (Hudson et al., 2016). Alalwan (2018) points 

out to the difficulty when creating the content to be advertised via social media. Suitable realization of social media campaigns 

can motivate customers to do their purchasing decisions in favour of the business. After setting the whole concept of social 

media communication correctly, the business also needs to consider the specific forms that can be utilized. (Chen et al., 2018; 

Sheng, 2019).  

Another perspective is added by the group of factors that the business cannot influence. However, these are also worth to be 

researched because if the business adapts to them it can achieve better overall results. These factors can include the weather, 

which can influence the number of orders (Bujisis et al., 2019; Appelqvist et al., 2016; Buchheim and Kolaska, 2016), day of the 

week (Steinker, Hoberg and Thonemann, 2017), season, holidays, etc. 

 

2. Methodology 

The aim of this paper is to identify the factors that affect the volume of the service provided by a small business, with the 

subsequent definition and description of recommendations leading to the increase of the number of customers as well as to the 

optimization of the business processes accompanied with the reduction of costs. The research was conducted in a small business 

providing entertainment services, including the laser game. The business was founded in 2016 and it is operating in Slovakia, in 

the city of Zilina. The main indicator, which is followed by all other factors and the relationships of dependence, is the number 

of laser games played in one day. The laser games create the greatest part of the business’s revenues. In the business, maximally 

29 laser games can be played in one day. There can be 2 to 12 people participating in one game and each game lasts 15 minutes. 

We were working with this indicator and not with the revenues, regarding the subsequent optimization of the number of 

employees needed for the service of the customers or for the support of other activities. The number of games is being 

monitored in the business on a daily basis, which enables a thorough analysis of the relationships with multiple factors. The 

database we were working with encompassed the daily data entries from 1 May 2017 to 30 April 2019. 

Based on the personal interview with the business’s owners, we identified the factors that could significantly influence the 

attendance of the business. We divided them into three groups. There are the factors related to the weather, with the focus on 

the air temperature and the precipitation during the given day. Within the factor of temperature, the highest temperatures 

measured in the meteorological station in Zilina were analysed. The highest temperature was selected since the business has its 

opening hours during the afternoons and evenings when the outside temperature reaches the highest values throughout the 

day. Since the service provided by the business is an indoor activity, there is an assumption that lower temperatures and higher 

levels of precipitation contribute to higher attendance. 

Another group of factors includes the parameters of time. Individual days were put into categories such as the time of year 

(season), public holidays, and the school holidays. We were distinguishing between the public and school holidays mainly 

because the public holidays represent the days off for the children as well as for the majority of parents, while during the school 

holidays this does not necessarily apply. The parents with their children represent an important customer segment for the 

business. We were also analysing the impact of the day in the week on the number of games played, especially for the possible 

optimization of the number of employees in the business. 

The last group of factors is represented by the factors related to online advertising. The booking of games is being done mainly 

online, via the website using which the customers can select the specific date and time, and they can see the occupancy. The 

business uses online advertising via Facebook and Google Ads to promote its website and to prevent the customers from 
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confusing the business with its competitors when booking the games. In the paper, the costs connected to the utilisation of 

these tools are also analysed, together with their impact on the volume of service provided in the given day. 

To identify the tightness of the relationship of statistical dependence between two variables, the Pearson’s and Spearman’s 

correlation coefficients were applied. The application of these techniques of the statistical analysis followed the types of data 

entries used (categorical data, numeric data). 

3. Results and discussion 

The analysis’s results focus on the identification of dependence between the volume of service provided – the number of laser 

games and the factors that can influence the customers’ decision-making from various perspectives. The following parts show 

the processed results from the statistical examination from the perspective of the weather, time, and the costs spent on the 

promotion of the business and its services via the tools of online advertising and its impact, via Facebook or using the Google 

Ads. 

The main input for the identification of dependence is the number of laser games played. Figure no. 1 shows the course of the 

number of laser games played during the individual studied periods (months), together with the business’s revenues during the 

same periods. It can be observed that the course of the revenues is very similar to the course of the number of games in the 

majority of cases. This is explained by the fact that the laser game is the primary source of revenues in the business. In some of 

the cases (specifically during October 2017 and March 2019), the number of games was high, but the revenues were lower than 

in the previous periods. This is caused by multiple factors. The business often sponsors various cultural events by free passes 

for the laser game. Another cause could be the situation when the games were played by a lower number of people than in 

other months, which caused that the revenues from the individual games were lower than in the case of a higher number of 

customers playing in one game. 

 

Figure no. 1: The course of the number of games and revenues during the studied periods 

The first group of factors used in the testing for the dependence was represented by the weather parameters. These included 

the maximal air temperature reached in the given day and the volume of precipitation in the given day. The weather was 

identified by the owners as very important since the service they provide in the business is an indoor activity that is not very 

attractive for the customers e.g. during the summer days when they prefer other, competitive services that are being provided 

outdoors. For better visualisation of the data, we chose to present the data entries summarised into a monthly structure. Figure 

no. 2 shows the number of games reached during individual months, together with the average values of the maximal daily 

temperature during the month. This chart implies that during the months with lower average temperature, the volume of service 

provided (the number of games) was rising, and vice versa, during the months with higher average temperature, the number of 

games was decreasing. 
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Figure no. 2: The course of the number of games and the average temperature during individual periods  

 

For the statistical testing of dependence, the daily data entries were used. The negative dependence between the number of 

games and the maximal daily temperature was identified using a technique of statistical testing – the Pearson’s correlation 

coefficient  

(r (720) = -0.166; critical value: 0.073; significance level: 0.05). This means that when the temperature decreases, the number of 

laser games played in the business rises and vice versa. We were also studying the dependence between the number of games 

and the volume of precipitation. In this case, the statistically significant dependence was not detected between the variables (r 

(720) = 0.036; critical value: 0.073; significance level: 0.05). In relation to the weather, also the number of games (the volume 

of service provided) and the time of year can be compared and assessed. Based on the results of the Spearman’s correlation 

coefficient, statistically significant relationship of dependence was detected between the time of year and the number of games 

(ρ (720) = 0.134; critical value: 0.073; significance level: 0.05). 

 

Figure no. 3: The percentage of games during individual times of year  

 

This dependence supplements the identified relationship of dependence between the temperature and the number of games 

since Figure no. 3 shows that the highest percentage of games was reached in winter, and by contrast, the lowest percentage of 

games was reached in spring. However, the differences in the number of games during individual times of year are not as marked 

as we and the business’s owners assumed. We also analysed the impact of public and school holidays on the number of games 

played. For the public holidays, the impact was not identified, and for the school holidays, only a very low degree of dependence 

was detected (r (720) = 0.079; critical value: 0.073; significance level: 0.05). Considering the perspective of time, we also analysed 

the statistically significant dependence between the volume of service provided and the day of the week when the service was 

provided. 
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Figure no. 4 shows the total number of games (volume of service provided) that were played during individual days. The chart 

reveals that the lowest values were reached on Mondays and, by contrast, the highest values were reached on Fridays and 

Saturdays. Since the business focuses on the provision of entertainment and leisure-time activities, such course within the week 

was expected. As the services are used mainly by whole groups of people, the weekends (Fridays, Saturdays) represent a time 

when these groups can meet and participate in this activity together.    

 

 

Figure no. 4: The number of games played during the days of the week 

 

The statistical testing corroborated the presence of medium dependence between the number of games and the day of the week, 

using the Spearman’s correlation coefficient  

(ρ (720) = 0.429; critical value: 0.073; significance level: 0.05). 

Besides the dependence, we also studied the capacity that the business has at its disposal for the provision of the laser game 

service and its actual utilisation in relation to individual days. Table no. 1 lists the potential number of laser games that could 

be played during the studied periods (that could be provided) and the number of those that were actually played. The occupancy 

during individual days is calculated as well. The total number of potential games differs because of the fact that the business 

has different opening hours for individual days of the week. Based on the results listed, it can be stated that the business utilises 

its capacity to less than 30% even during the days with the highest attendance, and on Mondays the utilisation is even only 

around 11%. 

 

Table no. 1: The comparison of the utilisation of the capacity for the laser game service provided in the business 

Day Potential 

games/day 

Potential games 

(reference period) 

Actual games 

(reference period) 

Occupancy 

Monday 21 2,184 243 11.13% 

Tuesday 21 2,184 366 16.76% 

Wednesday 21 2,184 390 17.86% 

Thursday 21 2,184 437 20.01% 

Friday 29 3,016 861 28.55% 

Saturday 29 3,016 874 28.98% 

Sunday 27 2,808 615 21.90% 

 

The last group of factors that was analysed is created by the data entries related to the promotion of the business within the 

Facebook social network and with the application of the Google Ads tool. The advertising via the Facebook (FB) social network 

and the advertisements in the searching engine from the Google company are important promotion tools of the business. This 
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is mainly caused by the orientation on younger customers that are directly targeted by these advertising forms. The business 

also uses the promotion of its website, via which the customers can book a game online. Table no. 2 shows the number of 

games during the given months, the impact of FB advertisements per individual months, costs related to this advertising, and 

also the views of the Google advertisements, clicks at these advertisements, accompanied by the costs related to this form of 

advertising. 

Table no. 2: The impact of using the advertising via Facebook and Google Ads during the suited months  

Month 

and Year 

Number 

of games 

Impact 

on FB 

Costs 

FB 

Views 

Google 

Clicks 

Google 

Costs 

Google 

5.17 108 65,276 102.38 2,388 458 26.97 

6.17 131 49,176 80.81 2,298 508 25.86 

7.17 145 44,773 82.63 2,351 525 24.74 

8.17 181 52,765 105.28 2,462 517 25.46 

9.17 186 29,216 90.64 2,141 394 17.63 

10.17 209 19,117 72.10 2,616 522 21.48 

11.17 158 19,878 74.85 2,209 427 19.15 

12.17 198 8,422 41.68 2,741 516 35.81 

1.18 174 5,758 24.58 3,333 705 50.37 

2.18 165 48,853 62.50 4,284 890 39.86 

3.18 203 73,283 92.38 3,860 681 30.17 

4.18 137 102,750 88.89 3,278 535 59.15 

5.18 99 50,928 100.91 3,281 388 41.46 

6.18 150 52,377 118.34 4,036 573 57.52 

7.18 100 65,764 107.72 3,626 493 56.99 

8.18 135 37,841 70.13 3,821 652 63.81 

9.18 116 39,945 61.33 3,246 462 43.36 

10.18 147 59,768 81.42 4,331 655 65.66 

11.18 178 49,897 83.76 4,684 831 81.12 

12.18 206 66,052 84.65 4,562 815 67.23 

1.19 125 60,617 48.66 4,356 705 64.23 

2.19 162 71,273 59.59 4,201 741 59.81 

3.19 189 72,729 85.87 4,508 957 77.21 

4.19 184 49,100 67.82 3,957 708 51.89 

 

When we look at the relationship between the impact of the advertisement on the Facebook users and the money spent on this 

advertisement, we can see that in the majority of cases the more money spent, the greater the impact of this advertisement. 

However, when we compare this impact with the number of games, we can see that during May 2017 and 2018 and also July 

2018, more than 100 Euros were spent on the advertising, but this was not reflected in the number of games during the given 

month. This finding is supported by the results of the statistical testing, using the Pearson’s correlation coefficient where we 

tested the dependence between the number of games played in the business and the impact of FB advertising (r (720) = 0.012; 

critical value: 0.073; significance level: 0.05) and also between the number of games and the costs spent on FB advertising (r 

(720) = 0.020; critical value: 0.073; significance level: 0.05). Thus, the statistically significant dependence was not detected in 

either of these cases. This could be caused by the fact that we tested the dependence based on the data entries for the individual 

days while the impact of an advertisement on FB can manifest in the number of games booked and these games are then played 

several days later. To prove the existence of such lag, we performed the statistical testing in which the FB advertising was lagged 

by 1, 3, 7 and 14 days. A significant dependence was not detected in any of these cases. For the lag of 7 and 14 days, even a 

low-degree negative dependence was detected, which would mean that the higher the impact of an advertisement on FB, the 

lower the number of games played in the business. Therefore, Facebook can serve as a communication tool where the business 

can communicate with its customers and where it informs them about the news, where it uploads the photos from the games, 
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responds to reviews and questions and maintains the contact with the customers, but the volume of service provided is not 

directly influenced by the utilisation of advertising here. 

Besides the FB advertising, we also analysed the impact of the application of the Google Ads tool. We focused on the 

identification of dependence between the number of games played in the business and the views of the advertisement in Google 

searching engine, and also between the number of games and the number of clicks at the advertisement in Google searching 

engine. In both cases, more marked dependence was identified (the number of games and the views of the advertisement: r 

(720) = 0.370; critical value: 0.073; significance level: 0.05; the number of games and the clicks at the advertisement: r (720) = 

0.486; critical value: 0.073; significance level: 0.05). However, here can be stated that the advertisements in the searching engine 

are displayed if the user is looking for a similar service. This means that he/she has a certain idea about what he/she wants to 

do. There is also the possibility that the user is searching for the business and then he/she clicks at the advertisement displayed 

to perform the booking of the services. This advertisement therefore has different purpose than the advertisement on Facebook. 

The FB advertisement is more oriented on the provision of information and on the continuous attraction of customers so that 

they know the possibilities of using the business’s services and they are intrigued by them. The business should change strategy 

of FB advertisement and try other tools of entrepreneurial marketing (communities, celebrities, etc) (Fink et al., 2018). 

Based on the dependence identified, certain measures can be recommended for the business. In relation to the weather’s impact, 

dependence was detected for the air temperature and the time of year but not for the volume of precipitation. In combination 

with the results related to the dependence of the number of games and the Google advertising, the business could apply the 

prediction of the number of games for individual days similar to what the supermarkets use for predicting the sales of groceries 

(Liu & Ichise, 2017). When lower temperatures are predicted by the weather forecast, the business could spend more money 

on Google advertising since in such weather people are searching for various indoor activities and use the web searching engines 

to find out what possibilities they have for spending their leisure time. The business could also partially reduce the money spent 

on the Facebook advertising and put the money saved here into the Google Ads. Then, it would be possible to monitor whether 

this brings higher number of customers and the games played in comparison with the current setting. Marked dependence of 

the number of games and the day of the week was detected too, based on which the business could consider enhancing the 

promotion during those days of the week when the occupancy is very low. This could be achieved by a dynamic pricing 

approach, similar to the one being applied in skiing resorts (Malasevska et al., 2017). 

There is also a possibility of closing the shop e.g. on Mondays since during these days the capacity is being utilised only at 

around 11%. This way the business could save the costs related to the consumption of electric energy and other operating costs 

together with the wages for temporary workers. The business can also optimize the number of employees during these days, 

and using the predictions related to the day of the week, temperature and other factors, the business can adapt its capacity 

dynamically. Therefore, the business should analyse the use of human capital and investment in its development, which can 

significantly contribute to the performance and competitiveness of business (Kucharcikova, Miciak and Hitka, 2018). Also, 

employee engagement, their capabilities, ideas and efforts are important in terms of improving service quality (Kucharcikova, 

Konusikova and Tokarcikova, 2015). When using the data related to the temperature, precipitation and time, the fact that the 

services are mostly booked in advance needs to be considered. This means that the customers’ decision-making is being 

performed beforehand. Then, there is certain psychological pressure affecting the actual utilisation of the service even in the 

case when the factors have changed. 

Conclusions 

The paper presents the research that identified the impact of various factors on the volume of service provided in the small 

business. Based on the application of statistical analysis, the impact of individual factors on the volume of service provided was 

corroborated. The greatest impact on the number of games was detected for the advertisements in Google searching engine, in 

relation of the views or clicks at these advertisements. Then, the dependence was detected between the number of games and 

the day of the week where it is obvious that people mostly visit the business during the weekends. The business reaches the 

highest revenues on Fridays and Saturdays, which is supported by the orientation on the provision of leisure-time activities. 

The impact of the weather was detected as well – specifically the impact of the air temperature on the utilisation of the business’s 

services when the higher temperature causes the decrease of interest in the services and vice versa. An interesting finding is that 

the impact of the FB advertising on the volume of service provided was not detected, not even for the lagged variable 

representing the impact of FB advertising. 

Based on these findings, partial recommendations were defined for the business. These will require their detailed specification, 

implementation and the subsequent monitoring of their impact on the volume of service provided. The recommendations are 

not only focused on the increase of the number of customers accompanied by the increase of the volume of service provided, 

but also on the reduction of costs and continuous improvement of the business’s processes. The further research needs to be 

focused on the combination of individual factors and their combined impact on the number of games played and on the 

revenues. It will also be necessary to monitor and assess the measures implemented in the business for the identification of the 

changes in comparison with the initial state. 
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