
IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union 

i 

 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

ii 

 

Congress Chairman 
 
Assoc. Prof. Dr. Gülheyran REHİMOVA 

Organizing Board 
 

Lec. Azada GASİMOVA (University of Engineering) 

Lec. Özgür Doğan GÜRCÜ (Yalova University) 

Lec. Yılmaz ÇETİNER (Dumlupınar University) 

Scientific Board 

Prof. Dr. Adnan KAN Gazi University 

Prof. Dr. Alexey GUSEV  Moskow State University 

Prof. Dr. Ali AKYILDIZ Kırıkkale University 

Prof. Dr. Ali YILDIRIM ODTÜ 

Prof. Dr. Аrapova POLINA Moscow State Pedagogical University 

Prof. Dr. Battal ASLAN Hakkari University 

Prof. Dr. Elfiye YUSUPOVA Kazan Federal University 

Prof. Dr. Erden Zadaulı KAJIBEK A. Baytursınulı Atındağı Dil Bilimi Enstitüsü 

Prof. Dr. Erdoğan GAVCAR Muğla Sıtkı Koçman University 

Prof. Dr. Fujio YAMAGUCHİ Meiji University 

Prof. Dr. Helga Rittersberger TILIÇ ODTÜ 

Prof. Dr. Ikue NONAKA Meiji University 

Prof. Dr. Isfendiyar AĞAYEV Baku State University 

Prof. Dr. John FİEN Swinburne University 

Prof. Dr. Maria ZATSEPINA Moskow Regional State University 

Prof. Dr. Mehmet ÖZASLAN Gaziantep University 

Prof. Dr. Mustafa ÖNER Ege University 

Prof. Dr. Oktay AHMET Kiril ve Metodi University 

Prof. Dr. Popova SVETLANA Cherepovest State University 

Prof. Dr. Songül KARAHASANOĞLU İstanbul Teknik University 

Prof. Dr. Steven GOUGH Bath University 

Prof. Dr. Steven LAMB Victoria University 

Prof. Dr. Şahin FİLİZ Akdeniz University 

Prof. Dr. Tomofumi ANEGAWA Keio University 

Prof. Dr. Zoe FEDOSEEVA Moscow State Pedagogical University 

Assoc. Prof. Dr. Bilal DUMAN Muğla Sıtkı Koçman University 

Assoc. Prof. Dr. Erdal BAY Gaziantep University 

Assoc. Prof. Dr. Farhad MİRZAYEV Baku State University 

Assoc. Prof. Dr. Gazi UÇKUN Kocaeli University 

Assoc. Prof. Dr. Kamala GAHRAMANOVA Baku Devlet University 

Assoc. Prof. Dr. Kerim GÜNDOĞDU Adnan Menderes University 

Assoc. Prof. Dr. Lala JABBAROVA Baku State University 

Assoc. Prof. Dr. Nazli HASANOVA Baku State University 

Assoc. Prof. Dr. Özkan ÖZTEKTEN Ege University 

Assoc. Prof. Dr. Qurban QASIMOV 

Assoc. Prof. Dr. Mirvari AGAYEVA 

Baku State University 

Baku State University 

Assoc. Prof. Dr. Senay YÜRÜR Yalova University 

Assoc. Prof. Dr. Turqay HUSEYNOV Baku State University 

Assoc. Prof. Dr. Zekai METE Medeniyet University 

Assist. Prof..Dr. Adil AKINCI Kırklareli University 

Assist. Prof..Dr. Ahmet DÖNGER Hakkari Üniversitesi 

Assist. Prof..Dr. Ayhan GÜLER Hakkari Üniversitesi 

Assist. Prof..Dr. Dilistan SHIPMAN İstanbul Bilgi University 

Assist. Prof..Dr. Emel YILDIZ Trakya University 

Assist. Prof..Dr. Glulam DASTGEER Air University 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

iii 

 

Assist. Prof..Dr. Seyhan MERCAN KALAYCI Yüzüncü Yıl University 

Assist. Prof..Dr. Bahruz MAHARRAMOV Baku State University 

Assist. Prof..Dr. H. Gülhan ORHAN-KARSAK Kırklareli University 

Assist. Prof..Dr. Gülnaz ELESGEROVA Baku State University 

Assist. Prof..Dr. Nuran AKYURT Marmara University 

Assist. Prof..Dr. Ofira KAFAROVA  Baku State University 

Assist. Prof..Dr. Özlem KAYA Hitit University 

Assist. Prof..Dr. Sefer KALAMAN Bozok University 

Assist. Prof. Dr. Türkay TÜRKOĞLU Muğla Sıtkı Koçman University 

Assist. Prof..Dr. Vedat BAJRAMİ Prizren University 

Assist. Prof..Dr. Yakup AKGÜL Alaaddin Keykubat University 

Dr. Elif ESMER Marmara University 

Dr. Elif YILMAZ Karamanoğlu Mehmetbey University 

Dr. İhsan Seddar KAYNAR Hakkari University 

Dr. Margarita PAVLOVA The Hong Kong Institute of Education 

Dr. Nihal YILDIZ YILMAZ Karamanoğlu Mehmet Bey University 

Dr. Nurcan ŞENER Marmara University 

Expert Araz ASLANLI Azerbaijan State University of Economics 

 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

iv 

 

CONTENTS ......................................................................................................................... Page Number 

 

 

A Cult Center in Eastern Anatolia: Düzgün Baba .................................................................................... 1 
Causality Relationship Between International Trade and Economic Growth: An Evaluation in 

Terms of Turkey, Italy and Spain ........................................................................................................... 10 
Causality Relationship of Research & Development Investment Expenditures and Gross 

Domestic Product : Comparison of Turkey and Selected Oecd Countries ............................................. 21 
Dealing with the Subject of Low Morality Woman in Novels of Tanzimat Reform Era and Servet-

i Funun (Wealths of Sciences) ................................................................................................................ 30 
Further Evidence on Credit Market Development and Economic Growth Causality ............................ 38 
Impact of Greek Civil War on The Creation of Truman Doctrine ......................................................... 46 
One-Way and Two-Way Communication in Health Communication with Regards to Audience “A 

Study on Health Programs on TV” ......................................................................................................... 56 
Role of Two-Way Communication in Forming of Corporate Image and Example of TripAdvisor ...... 67 
Selimiye Fabrics ..................................................................................................................................... 78 
Social Support and Academic Achievement .......................................................................................... 90 
The Visualization of Audio in New Media: Video ................................................................................ 98 
Turkey-Russia Relations: Possibility of Cooperation and Conflict ...................................................... 102 
User Experience (UX) Design Education for Graphic Design Students .............................................. 108 
Weaving in Anatolia in Prehistoric Period ........................................................................................... 118 
Water Cult ............................................................................................................................................ 129 
0-3 Yaş Döneminde Anne Çocuk İlişkisinin Çocuğun Kişilik  Gelişimine Olan Etkilerinin 

Kuramsal Açıdan İncelenmesi .............................................................................................................. 136 
Adil Yargılanma Hakkı Bakımından Hakimlerin Bağımsızlığı ........................................................... 145 
Aile İçinde Değişen Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından Kadın: Balıkesir Örneği ......................... 150 
Antik Dönemden Günümüze Dokuma Tezgahlarının Gelişimi ve Ekonomiye Katkısı ....................... 155 
Bölümü Kapatilan Öğretim Görevlilerin Karşilaştiği Sorunlar ve Çözüm Önerileri ........................... 171 
Meslek Yüksekokullarındaki Girişimcilik Dersleri ve KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Başarı 

Örnekleri ............................................................................................................................................... 183 
Mobilya ve Dekorasyon Programı  Eğitiminde Teknik Resim ve Bilgisayar Destekli Çizim 

Derslerinin Eğitim Bilimindeki Önemi ................................................................................................ 194 
Meslek Yüksekokulunda Öğrenim Gören Gençlerin Sivil Toplum Kuruluşları Hakkında 

Düşünceleri, Beklentileri ve Sivil Toplum Kuruluşları için Yapabilirlikleri Üzerine Bir Araştırma ... 206 
Türkiye ile Ispanya Arasında Ticari Ilişkiler ........................................................................................ 210 
Bergama Kozak Yaylasında Çam Fıstığı Üretim İşletmelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri.......... 219 
Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Yatırımlarına Devlet Destekleri: Mevcut Durum-Gereksinim ve 

Öneriler ................................................................................................................................................. 241 
Firma Değerleme Ve Uygulama ........................................................................................................... 255 
İktisadi ve İdari Bilimler Programlarında Eğitim Gören Fakülte Öğrencileri ile Meslek 

Yüksekokulu Öğrencileri Arasındaki Gelecek Beklentilerinin Karşılaştırılması: Pamukkale 

Üniversitesi Örneği............................................................................................................................... 266 
Öğrencilerin Spor Yapma Durumlarına Göre Temel Yeteneklerinin İncelenmesi .............................. 271 
Geçiş Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması ................................... 282 
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yabanci Dilin Gerekliliğine İlişkin Görüşleri ........................... 293 
Sağlık Çalışanlarının Mesleklerine Karşı Tutumlarını Etkileyen Faktörlerin SEM(PLS) Yöntemi 

ile Değerlendirilmesi: Yerel Bir Yaklaşım ........................................................................................... 300 
Simmel ve Wirth düşüncesinde Kent ve Kentlilik ............................................................................... 308 
Değişen Alışveriş Kültürü Bağlamında Geleneksel Alışveriş Mekanları: Hasan Baba Çarşısı 

Örneği ................................................................................................................................................... 315 
Hemşirelik Mesleğinde İş Doyumu ve Etki Eden Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir 

Araştırma .............................................................................................................................................. 320 
Türkiye’deki 3PL Firmalarin 4PL’ye Dönüşüm Süreci Sektör Durum Analizi ve Firsatlar ................ 329 
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenim Programı Belirlemesi ve Değerlendirmesi Üzerine 

Bir Araştırma: Muğla İli Örneği ........................................................................................................... 336 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

v 

 

Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramlarına İlişkin 

Algılamaları: Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma ............................. 343 
Meslek Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerinin Yabanci Dil Kaygısı .............................................. 349 
İyi İş Nedir? İyi Kariyer Nedir? Türkiye'deki Üniversite Öğrencileri Üzerinde Ampirik Bir 

Araştırma .............................................................................................................................................. 356 
Yat Turizm Sektöründe Çalışanların Duygusal Bağlılık Düzeylerinin Belirlenmesi ........................... 363 
Yat Turizm Işletmelerinin Denizin Korunmasına Yönelik Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi .......... 368 
Yat Kaptanlığı Eğitiminde Turizme Yönelik Derslerin Önemi............................................................ 372 
A Survey on the Characteristic Art Value of Ottoman Jewellery ........................................................ 375 
Yöntem ve Yaklaşım İtibariyle İbn Acîbe ile Ankaravî’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhleri ................... 385 
Bal Süt Yumurtanın İzinde Hayvan Dostlarımızla Tanışıyoruz*: Süt .................................................. 394 
Bal Süt Yumurtanın İzinde Hayvan Dostlarımızla Tanışıyoruz: Yumurta .......................................... 398 
Türkiye’de Altın Fiyatlarındaki Değişimlerin Markov Zincirleriyle Analizi....................................... 403 
İşletmeler Açısından Rekabette Markalaşmanın Değeri ...................................................................... 414 
Üniversite Öğrencilerinin Sportif Durumlarina Göre Risk Alma Davranışları ve Kontrol 

Odaklarının İncelenmesi....................................................................................................................... 420 
Kuveyt’in Vatan Şairi: Ahmed el-Advânî ............................................................................................ 428 
Türkiye Sigorta Sektöründe ‘Özellikli Sigorta Kuruluşları’ ve Risk Yönetimi Bağlamında 

TARSİM Örneğinin Yapısal İncelenmesi ............................................................................................ 437 
Görsel Tasarım Kalitesi Açısından Eğitimde Özgün Baskı Tekniklerinin Kullanımı ve Önemi ......... 448 
Sosyal Medya Reklamlarinin Grafik Tasarim Ilkeleri Açisindan Incelenmesi .................................... 459 
Çini Süsleme Tasarımında Kompozisyon İlkeleri Üzerine Birkaç Söz ............................................... 466 
Ambalaj Tasarımında Tipografi Kullanımı - Use of Display Advertisement In Packing Design ........ 479 
Afiş Tasariminda Illüstrasyon ve Tipografi Ilişkisi  -  The Relation Between Illustration and 

Typography In Poster Design ............................................................................................................... 486 
1960 Sonrası Özgün Grafik Baskı ve Yeni Yüzey Kullanımları - Using of Printmaking and New 

Surface After 1960 ............................................................................................................................... 493 
Sosyal Medya Kabulünü Etkileyen Faktörlerin Facebook ve Instagram Kullanıcıları Üzerine 

Araştırılması ......................................................................................................................................... 499 
Sinema Aracılığı ile Mimarlık Tarihi Eğitimine Bir Öneri .................................................................. 506 
Bölgeli Devlet ...................................................................................................................................... 512 
Türkiye’ de Ar-Ge Harcamaları ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Arasındaki Nedensel İlişkinin 

Analizi .................................................................................................................................................. 519 
Tıbbi Müdahaleye Küçüklerin Rızası ................................................................................................... 534 
Türkiye’de Mesleki Çalgı Eğitiminde Yaş Olgusuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri ................ 541 
Sosyal Medya’da Değişen Gözetim Pratikleri: Kişilerarası Gözetim .................................................. 549 
Türk Hukukunda Belediye Şirketlerinin Yeri ve Hukuki Niteliği ....................................................... 560 
Hastanelerde İşyeri Şiddet ve Şiddet Algısına Yönelik Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma .............. 569 
Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının İstihdam Artırıcı Etkisi: Türkiye Örneği...................................... 579 
Evde Hasta Bakımı Öğrencilerinin Saygın Ölüm İlkeleri Hakkındaki Düşünceleri ............................ 589 
Geleneksel Türk Halı Kültürünün Günümüz Ürünlerine Yansıması ................................................... 598 
Yeni Normal Kuramı Bağlamında Yeni Normalde Tasarım, Tasarımda Yeni Normal ....................... 610 
Ambalaj Tasarımının Tüketicinin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisinin Kozmetik Ürün 

Ambalajı Üzerinden Değerlendirilmesi ................................................................................................ 623 
Finansal Araç: Sukuk ........................................................................................................................... 645 
Ticari Ve Finansal Açıklığın İşsizlik Üzerine Etkisi: G7 Ülkeleri Örneği ........................................... 655 
Zanaatin Endüstriye Dönüşümünde Ayakkabıcılık .............................................................................. 664 
Türkiye’de Başkanlık Sistemine Geçiş ................................................................................................ 676 
Matematik Eğitiminde Görselleştirme Yaklaşımı ve Bir Uygulaması ................................................. 687 
Vergilemenin Uyum Maliyetleri .......................................................................................................... 690 
Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinin Uzaktan Eğitim ile İşlenmesi ..................................................... 698 
Öğrencilerin Temel Bilgi Teknolojisi Kullanimi Dersinde Bulut Bilişim ve Masaüstü 

Sanallaştirmasi Farkindaliklari ............................................................................................................. 704 
Güç Mesafesi Yüksek Toplumların Örgütlerinde Çalışanların Örgütsel Sapma Davranışı 

Gösterme Eğilimi ................................................................................................................................. 709 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

vi 

 

Örgütlerde Sosyal Kaytarma Davranışı ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Örgütsel 

Bağlılık Kavramının Rolü .................................................................................................................... 719 
Şekil 1: Araştırma Modeli ............................................................................................................... 723 
Şekil 2: Doğrulayıcı Faktör Analizi Yol Diyagramı ....................................................................... 724 
Şekil 2 Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonucu Yol Analizi ................................................................. 724 
Şekil 5: TSKD-DB-İAN Düzenleyici Etki Grafiği ......................................................................... 728 
Şekil 6: KSKD-RB-İAN Düzenleyici Etki Grafiği ......................................................................... 728 
Şekil 7: BSKD-NB-İAN Düzenleyici Etki Grafiği ......................................................................... 729 

Activity Analysis On Activity Based Management ............................................................................. 731 
Duyuru ve Ödev Takip Amaçlı Bir Mobil Uygulamasının Geliştirilmesi ........................................... 739 
Turistin Hüzün Turizmini Tercih Nedenleri: Sinop Tarihi Cezaevi Örneği ........................................ 744 
İnternet Ekonomisi G 20 Ve Türkiye Karşılaştırması .......................................................................... 750 
Flexible Return Policies in Textile Sector: Decreasing Consumers’ Regret, Increasing Firms’ 

Profit ..................................................................................................................................................... 762 
Tıbbi Müdahaleye Küçüklerin Rızası ................................................................................................... 768 

 

*: Presenting Author 

file:///C:/Users/HT/Desktop/BERNA/2017-KONGRELER/IMCOFE%20BARCELONA/Kitaplar/Tam%20metinv49.doc%23_Toc505695093
file:///C:/Users/HT/Desktop/BERNA/2017-KONGRELER/IMCOFE%20BARCELONA/Kitaplar/Tam%20metinv49.doc%23_Toc505695094
file:///C:/Users/HT/Desktop/BERNA/2017-KONGRELER/IMCOFE%20BARCELONA/Kitaplar/Tam%20metinv49.doc%23_Toc505695095
file:///C:/Users/HT/Desktop/BERNA/2017-KONGRELER/IMCOFE%20BARCELONA/Kitaplar/Tam%20metinv49.doc%23_Toc505695096
file:///C:/Users/HT/Desktop/BERNA/2017-KONGRELER/IMCOFE%20BARCELONA/Kitaplar/Tam%20metinv49.doc%23_Toc505695097
file:///C:/Users/HT/Desktop/BERNA/2017-KONGRELER/IMCOFE%20BARCELONA/Kitaplar/Tam%20metinv49.doc%23_Toc505695098


IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

1 

 

A Cult Center in Eastern Anatolia: Düzgün Baba 

 
Gamze HASDEMİR* 

 Ege University,Turkey 
 

ABSTRACT 
 

The Düzgün Baba cult centre is one of the most important examples of the sanctity and 

gratitude attributed to nature in the Alevist belief. It is noteworthy that besides symbolizing the 

mountain cult in the Alevist beliefs it also shows the spiritual connection that people establish with 

nature as well as the mountain. The sacredness given to Zargovit hill has caused the name of the 

mountain to change over time and to be referred to as the Düzgün Baba mountain or hill. The fact that 

the cult centre is visited by hundreds of people every year, their hope of finding the healing or 

spiritual power which they lack in the world they live in through sacrifices made for Düzgün Baba,as 

well as mentions to Düzgün Baba’s name while taking an oath by the people of the locality, show that 

the sanctity of the place continues to our days. The cult centre, about which many mythologies are 

described, is based around Düzgün Baba’s vanishment. Studies give clues about the dimensions of the 

mountain cult in Alevism, given the fact that Düzgün Baba has a predominant place for the Tunceli 

Alevis. 

Research supports that the mountain cult has emerged with primitive societies and changing 

in accordance to the culture it is active in, it has been preserved to our days. Another element, besides 

the mountain, which has a symbolical use in Alevism is the goat motif. The widespread mythology 

related to Düzgün Baba emphasizes the fact that Düzgün Baba is a shepherd who grazes the goats. 

Moreover, the goat is considered as the most suitable animal for present day sacrifices emphasizing 

the relationship between the mountain cult and goats in Alevism. It is not surprising that a sacred 

meaning has been given to the goat which is an animal living in steep rocks but also domesticated 

thus satisfying many needs of the humans. An important aspect of the ritual is piling the animal horns 

on a sacred rock, serving as an altar, after the offering is made at the sanctuary. This study focuseson 

the relations between the mountain cult, goat and horns in the Düzgün Baba cult center as part of the 

Alevi beliefs as well as on its significance in early societies. In the light of obtained information, it is 

observed that the cult centre is particularly respected in the Tunceli region and it is mostly visited for 

sacrifices by people who do not have children. Moreover, it has been determined that the name 

Düzgün is given to the boys of many local families while the name Haskar, which is supposed to be 

the sister of Düzgün Baba, is preferred as the name of the girls. This situation has been interpreted as 

an act of gratitude to Düzgün Baba. 

 

Keywords: Düzgün Baba, Mountain Cult, Goat, Horn. 

 

INTRODUCTION 

 

The meaning ascribed to the mountains and the respect shown to them is a tradition that has 

existed since early times. This tradition is sometimes caused by the fear felt by people or as a result of 

ascribing a divine meaning to the mountains. From this point of view, the Düzgün Baba cult centre 

doesn’t only reflect the teachings of the Alevist faith but is also an important example of mountain 

cult. The sacred place, which is highly respected by the people of the region, is of great significance 

both because of its position and the mythology involved. Although there are many myths about the 

origins of its existence, the most important feature of the research is the meaning ascribed on Düzgün 

Baba and his person. Coming across this important character, who has a great influence on the society 

that he is found in, in a region surrounded by steep cliffs has enabled the examination of the cult-place 

relation. Düzgün Baba's true identity and the reason behind the great influence he has on the people of 

the region, was sought in the character of Düzgün Baba and in the rituals practiced today. A distinctive 

feature of this place, which is visited not only by locals but also many people from outside the region, 

is reflecting the beliefs related to nature. This centre is not only a mountain cult centre but also the 
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source of rituals made with stone, water and rock (Gültekin, 2004:118). The large sacred rock where 

horns are accumulated and serves as a sort of altar, the Haskar fountain, the small caves and the 

location of the tomb of Düzgün Baba display an integrity in terms of space. Therefore, along with 

hosting different cults at the same time, this diversity is an important motive for its examination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzgün Baba 

The Düzgün Baba Cult Centre is located 15 kilometres from Tunceli province, Nazimiye 

County and is located near Kıl village. The name of the place, which originally was Zargovit hill, has 

been changed as Düzgün Baba hill or Düz Baba Mountain as a result of the use made by local people. 

It is also called Kemere Duzgi or Kevîre Duzgi (Smooth Rock / Stone) by locals. The height of the 

Düzgün Baba Mountain is approximately 2090 meters. Unlike the mountains around it, this area is 

thinly treed. Its location on a mountainous region has similar traits with the site mentioned in 

mythology. 

The sacred place is reached on foot from a fairly steep path. The cult centre, which is 

completely surrounded by mountains, can be reached from two different points. These are the Kıl 

village entrance in the northeast and the Bahçecik entrance in the southeast. The location of the cult 

centreintersects with the borders of Tunceli, Elazığ and Bingöl making it the confluence point of 

different cultures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Figure 2: The road of Düzgün Baba-Kılköy 

Figure 1: Düzgün Baba Mountain 
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When the cult centre is reached from the road from Kıl village, we come across the sacred rock 

where the animal horns are collected, the Haskar fountain and the sacred place believed to be the tomb 

of Düzgün Baba respectively. In the common mythology of Düzgün Baba, which has many 

variations1, he is symbolized by a shepherd. Düzgün Baba is the son of Sayyid Mahmud Hayrani2, 

member of the Kureyşan organization3, and his real name is Shah Haydar. Shah Haydar grazes goats 

on top of Zargovit in winter. His father Seyyid Mahmud Hayrani seeing that the goats are constantly 

satiated wonders about this situation and goes to Shah Haydar. When Seyyit Mahmut Hayrani reaches 

the Zargovit hill, he sees that Shah Haydar turns the dry braches of the trees green with the touch of a 

stick he holds in his hand. At this very moment, a goat sneezes to inform Shah Haydar that his father 

has come. Did you see Kureş? - asks Shah Haydar. Turning his back he realises that his father has 

come. Shah Haydar is so embarrassed of addressing his father by his name that he runs away to the 

cave in the place today known as Düzgün Baba Mountain. He runs so fast that he reaches the cave in 

three steps. Shah Haydar's mother worries when he doesn't come home for a few days and sends one 

of the organization's disciples to find out how he is doing. The disciple finds Shah Haydar and tries to 

persuade him to return but he cannot convince him. When he returns home he tells Shah Haydar's 

mother that he is well off (Düzgün). After staying in this cave for a while Shah Haydar vanishes. 

There are some points that need to be emphasized in the myth, which is known with the above 

general outlines. The first is that the person known as Shah Haydar is later called Düzgün Baba. The 

expression well off / düzgün used in the story for describing the situation of Shah Haydar is mentioned 

in many narratives as the origin of the name Düzgün Baba still used in our day. It is interesting that the 

name of a person belonging to the Kureyşan organization4 is changed and later he is referred to as 

Düzgün Baba. Seyyid Mahmud Hayrani and Shah Haydar are mentioned on the family list refered to 

as the Kureyşan organization. However, the mythological leader of the Kureyşan tribe, also known as 

such in Tunceli, is not Düzgün Baba but Kureş (Aksoy, 2006: 48). In this context, perhaps Düzgün 

Baba, who is thought to be Shah Haydar in many narratives, may have actually been deliberately 

associated with a dominant organisation in the region in order to increase the influence on the locals. 

                                                      
1 See for other variations of the story ( Aksoy, 2006: 39-44). 
2 See for Seyyid Mahmut Hayrani (Saltık, 2009/52: 157 – Kozan, 2012/38:43-55). 
3 Organization represents the house, the family, in the basic sense.In Alevism, it is used to denote the surname 

belonging to the grandfather position ( Rençber, 2013: 683). Alevism in Tunceli, the organisation is based on a 

system called sage which is connected to a continuation of its administration. It is known that the most important 

feature of organization is that they are good for diseases, so people who are sick are waiting for healing by 

visiting here (Kaya, 1995: 99). The organization culture, which had a great preperation in the Tunceli 

mythology, It is thought to go up to MÖ. III.It has been mixed up with the culture that it exists and has come up 

to daylight. The organization symbolizes concepts such as abundance, abundance and evil eye also symbolize the 

family which is the smallest unit of society at the same time. At the same time, the concepts of grandfather and 

seyyit, which are important in Alevism, are integrated with the organization (Danık, 2005: 113). 
4 See for Kureyşan organization (Boztepe, 2009). 

Figure 3: The border of Elazığ-Tunceli-Bingöl 
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The fact that the name of Düzgün Baba has not been found anywhere other than this cult centre 

complicates the research about its origins. According to Aksoy (2006: 552-53), besides the Turkish 

meaning of the name Düzgün Baba, the Kurdish word tuj (sharp) should also be taken into account. 

The existence of a mountain known as Tujik Mountain in the region is significant with regard to this 

idea since Düzgün Baba is located at the summit of a mountain, which is composed of hard and sharp 

rocks. Therefore, when its meaning is kept in mind, it is more plausible that the name of Düzgün Baba 

is integrated with the mountain. However, there is no evidence on this matter and only some 

suggestions have been put forward. 

Another significant point is the vanishment of Düzgün Baba. Although it is not exactly known 

for how long he stayed in the cave, it is thought that he might have stayed for forty days. As in the 

case of many cultures, numbers have important meanings in the Alevist faith. In this context, it must 

be emphasized that Düzgün Baba stayed in the cave for forty days. 

The number forty represents the forty saints who gathered with Ali in the Kirklar Cem5 

(assembly house).These are the ones created when God created the spirits. The number forty also 

symbolizes the Four Gates and Forty Levels (Günşen, 2007: 345). According to the Alevist-Bektashi 

belief, a person must pass through the Forty Levelsin order to reach the level of God. The four doors 

represent four main elements: Sharia, Sect (Tariqa), Mystique (Marifa) and Reality (Haqiqa). Each one 

of these four main elements consists of ten sections, which together constitute the Forty Levels 

(Özcan, 2004: 1). The vanishment of Düzgün Baba after forty days can also be interpreted as reaching 

the truth, i.e. reaching the level of God / deification. From this point of view, it can be suggested that 

the sacred meaning ascribed to Düzgün Baba and the expectation from him are actually that he will 

reach the level of God and though Him he will find solution to all kinds of problems that people have. 

The fact that every year thousands of people come to the holy place, waiting for healing from Düzgün 

Baba is explained by the idea that Düzgün Baba may have reached the deity of God. 

Another detail that needs to be examined is the communication between Düzgün Baba and the 

goat he feeds. In the narration, the goat sneezes to inform Düzgün Baba. This relationship, which 

develops between Düzgün Baba and the goat, is still important today when we take into account the 

goat motif. It is important to note that among the animals brought to the sacred place as votives the 

goat is the most preferable. The large number of wild goats that today live in the Tunceli mountains in 

addition to the fact that hunting wild goats, which have a special significance for the people of the 

region, is considered a sin by a large part of the population are possibly references to the myth. In this 

context, it is known that the person who kills a wild goat is not admitted to the house of Cem. Besides, 

he cannot kiss the hand of the Alevist grandfather without feeling remorse and paying a penalty, which 

show that the wild goat still continues to be sanctified in our days. In addition to being a situation 

exclusive to the Alevist of Tunceli, the origins behind the acceptance of wild goat hunting in the 

mountains of Tunceli as a sin are sought in this mythology. Some special features that distinguish the 

goat motif from other animals are also considered as a sign of the sacred nature of the goat.  In 

addition to being an animal that can survive in rocky cliffs it carries traits that can respond to many 

human needs thus making it important. Moreover, it is a very clean animal and it is known that it does 

not touch dirty places. By its very nature it can also be regarded as the symbol of purity. Its strong and 

agile structure confirms that it is a preferred animal.  

The first place one comes across upon entering the cult centre is the large sacred rock where the 

horns are gathered and which serves as a sort of altar. The people who come to make an offering make 

a wish and light candles under this rock. Once the animals brought for the offering are slaughtered 

their horns are gathered on the rock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 See for Kırklar Cemi Sivri – Kuşça, 2014/2: 188-189. 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The horns are an important aspect of the ritual. They symbolize profusion and abundance since 

antiquity (Civelek, 2013: 104). It is understood that the horn, which is important from the early 

periods, also has a special place in the Alevist faith. When it comes to early societies, it is known that 

the horn represents power and fertility. For example, the bull horn is an important symbol in the 

Cretan culture, a place located outside Anatolia. In Anatolia, Çatalhöyük is the most prominent 

example. Although there is no such thing as the accumulation of horns in Çatalhöyük, structures called 

houses or temples frequently have ram heads, bull heads buried in walls and cattle heads with real 

horns (Mellaart, 2003: 54-55). Although there is no similarity with the tradition of horn accumulation 

in Düzgün Baba, it clearly shows that the horns on their own had an important place in Anatolia 

during the early periods. Moreover, today horns are still hung at the entrance of the houses with the 

expectation of fertility and protection from the evil. This tradition is still practiced in our day showing 

that the thought of protection from the evil also continues. The fact that it is a frequent practice in 

Tunceli reveals the sensitivity of the people of this region on this matter. In addition to this, it is 

known that this practice is used as a measure against the evil eye in many cities of Anatolia (Çıblak, 

2004: 6). According to Deniz (2011: 135), the horns collected also have a phallic form which evokes 

reproduction. When all this is taken into account, a dual deduction can be made from the horns 

deposited in Düzgün Baba. Firstly, the wish of the person who makes the offer for abundance and 

profusion, as well as the hope that the offering reaches its purpose; secondly it is interpreted as leaving 

a permanent mark of the sacrifice dedicated to Düzgün Baba. 

Continuing from the place where the animal horns are gathered we come across another sacred 

area, the Haskar fountain. Haskar is the sister of Düzgün Baba according to mythology. He is said to 

have two more sisters named Jele / Zele and Karsniye (Aksoy, 2006: 82). However, nowadays there is 

no information about Haskar. As in the case of the candles lit under the rock where the horns are piled, 

here candles are lit inside the cave.  Since making a sacrifice is not obligatory for all the visitors of 

Düzgün Baba a kind of doughnut called niyaz6 by the Alevis is distributed at this place.  

This place, which is a small cave, contains a small amount of water deposit. This sanctified 

water, on the other hand, points to the cult of water. Water is the symbol of purity, as well as the 

provider of lifes continuity.  

When we look at the image of water in the early periods; in the Babylonian tradition in the Near 

East, rivers are regarded as the mother of the seas. When it comes to Anatolia, especially water springs 

are considered sacred by the Hittites. In this respect, the Hittites established their sacred places close to 

water springs. In addition, on the İşuva Feast the Hittites made votive tours for the rivers and springs 

that they regarded as nature's guardians. Among the votives offered to the mountain and river gods are 

bread, birds, lambs and male goats. The most important point to be emphasized is that rivers and 

springs were considered as females and were reffered to as goddesses by the Hitites (Altınoluk; 2010: 

                                                      
6 Niyaz is a kind of doughnut called oily bread by Alevis. 

Figure 4-5: The horns are deposiated Figure 5. 
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1-2). When we consider Greek mythology, it is known that rivers and seas were associated with gods. 

In the Iliad, Oceanus is not only the father of the gods, but he also has masculine qualities. Tethys, 

considered as the water bed, is a woman, and countless children are born from her union with Oceanus 

(Erbaş, 2004: 242). As we can see, water is of great importance in many cultures and is particularly 

associated with femininity. From this point of view, it is conceivable that Haskar had a meaning of 

water goddess and consequently the expectations from her were related to birth.  

There are rumours that besides the amount of water in the Haskar fountain being small its rate 

has never changed, that the water increases when good people drink from it and that it decreases in the 

case of bad people. These expressions are not ascertained but are mentioned among people. Besides 

being applied to the hands and the face, this water is also applied by people on wounds on their body. 

It is also mentioned that besides drinking, this water, which is considered healing, is good for all kinds 

of diseases. Moreover, when we take into account that Düzgün Baba is primarily related to birth, the 

sacred water can be considered as a medium. The wetness and dampness of the water is related to 

birth. Wishing for a child not only from Düzgün Baba but also from his sister Haskar is explained with 

Haskar’s fertility. Researches show that the most important point which the families who wish for a 

child should pay attention to is to make the wish by heart. Particularly it is believed that the wishes of 

those who go without believing in Düzgün Baba will not be granted. If the child born after the wish is 

fulfilled is a girl, she is often called Haskar. Despite the fact that there are people who do not follow 

this tradition today the name of Haskar is found in many families in Tunceli. This proves that the cult 

centre has a great influence especially on the people of the region. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 The last point reached after the Haskar fountain is the Place of Düzgün Baba. Reaching the 

sacred place at the peak of the mountain requires great effort. The sacred space is reached after passing 

through narrow rocks called Düzgün's Gate. This shows that it is not easy to reach Düzgün Baba and 

that some difficulties must be overcome to reach the place. According to the locals, during the times 

that the number of visitors was fewer, the place was not entered with shoes because the dirty shoes are 

considered as disrespect to the sacred place. However, since there are thousands of visitors, there is no 

such practice today. Apart from this, it is also known that the body should be clean when the sacred 

place is visited. 

The first thing that one comes across upon reaching Düzgün Baba's place are stones stacked on 

top of each other. Stone / rock cults are important in Anatolia and there are such practices in the early 

societies.It is known that obelisks symbolizing gods were present in the Hittites (Aksoy, 2009: 67), as 

well as worshiping in front of obelisks and dedications made to gods in the Urartians. (Işık, 1989: 20). 

Apart from this, Mithra comes out of rock in his miraculous birth (Akalın, 2009: 7). According to 

Aksoy (2009: 67), obelisks symbolize fertility and are thus associated with the phallus. Although it is 

suggested that the obelisks may be the tomb of Düzgün Baba this suggestion is not very realistic. 

When we take into consideration the story which tells that he stays in the cave before vanishing it is 

evident that this situation does not correspond with the story. However, even if he vanished, there was 

an attempt to create the perception of a tomb in order to strengthen the existence of Düzgün Baba in 

the cult centre. 

 

 

 

Figure 6: Haskar Fountain Figure 7: Sacred Water 
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At the last point of the mountain we reach the cave where Düzgün Baba stayed for forty days 

before vanishing. There was an attempt of building a house in front of the cave, which was later 

abandoned. The most prominent place at the entrance of the cave is the presence of a bed-shaped 

cavity and a stone resembling a baglama. These two features refer to the suffering of Düzgün Baba 

during those forty days. On the other hand, it is interpreted as the most important demonstration of the 

mourning of Düzgün Baba. In addition, baglama is an indispensable instrument used in the rituals 

performed at the Cem house in expressing the folk poems, which are the most important part of the 

Alevist culture. It is also known that some of the visitors, especially those who come during the 

summer, are sleeping overnight in this part of the cave. One of the most important reasons for this is to 

be able to feel the pain and sorrow that Düzgün Baba had experienced. Another reason is the wish to 

see in their dream whether their wish will be granted after their visit. In this sense the dream is very 

important, because in any case the person should comply with the dream. There is no obligation for 

each visitor of the cult centre to stay in the cave, it completely depends on the wish of the person.  

The visitors who reach this point of the cult centre pray and wish for their sacrifice to be 

accepted. They do not only express their expectations from Düzgün Baba but they also leave various 

signs for the wish of a child. The baby cradle is the most interesting sign among all. This situation 

clearly shows the expectation of the visitor (Deniz, 2009: 141). 

 

 

Figure 8: The place called grave of 

Düzgün Baba  

Figure 9-10: The cave of Düzgün Baba Figure 10. 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

8 

 

 

CONCLUSION 
 

The Düzgün Baba cult centre reflects an example of sacred mountains existing in many cultures 

and is considered an important mountain cult centre. 

The most important point to be emphasized in the study is the dominant influence of the image 

of Düzgün Baba on the people of the region. If a prayer is to be made or an oath is to be uttered, the 

person will firstly mention Düzgün Baba's name. In addition, another feature that is related to this 

matter is that when the name of Düzgün Baba is mentioned, the index finger is kissed and put on the 

forehead. This situation is related to the Alevist faith. In Alevism, kissing the index finger means to 

supplicate. It means you are always in my tongue (in my words), in my head (above my head) (always 

welcome) and in my heart. An important reflection of the continuing effect of Düzgün Baba is the fact 

that he is the subject of poems and folk songs. Metin Kemal Kahraman and Kardeş Türküler can be 

given as examples in this context. One of the most important examples of the influence of Düzgün 

Baba on the people of the region appeared during demonstrations in Tunceli. Particularly the police 

made the announcement “Go home if you love Düzgün Baba” to calm down the crowd. 

The cult centre is largely associated with birth and has been found to be visited by people who 

cannot have children. After the birth takes place the baby will be named Düzgün, if it is a boy, and 

Haskar, in case it is a girl. This situation has also been proved by the names Düzgün and Haskar which 

are encountered extensively in Tunceli. The most important reason for this choice is the expression of 

gratitude and thankfulness to Düzgün Baba. 

The most remarkable feature of the sacred place is that it reflects the practices of the Alevist 

faith and that these practices continue in our day. In this respect, it is interpreted that the cult centre 

was shaped by the religious and cultural elements of the region it is linked with. With regard to its 

dating, based on the mountainous area where the cult centre is located and the applied rituals, it is 

suggested that the place may be dated to earlier periods. However, the limited archaeological 

researches conducted in Tunceli as well as in Düzgün Baba have revealed no results regarding its date 

or the civilization it may belong to. Surveys and archaeological excavations to be carried out in the 

future will reveal the historical texture of the cult centre and will possibly resolve the mystery of 

Düzgün Baba.  
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ABSTRACT 

 

In this study, the impact of export and import expansion on economic growth is examined for 

three mediterranean countries (Turkey, Italy and Spain). For this purpose, this impact is estimated by 

Johansen co-integration and Granger causality analysis based on error correction model (ECM) for the 

period 2003:1—2016:1. According to the results, while GLE, ELG, ILG and GLI hypotheses are 

supported for Turkey and Spain, only GLE and ELG hypotheses are accepted for Italy. 

Keywords: International Trade, Economic Growth, Granger Causality Test based on Error 

Correction Model 

         

1.  Introduction  

Economic size refers to the amount of goods and services produced. Economic growth, 

therefore, is measured as the real growth increases. Economic growth occurs in two ways. The first is 

to achieve growth by increasing the physical value of the goods and services produced, if the resources 

in the economy are underemployed, that is, if they are used below the full employment level, by using 

resources more efficiently or by starting to use the best technology available. Secondly, in the case of 

full employment, it is ensured that by the amount of production factors is increased or by technological 

improvement which increases factor productivity. The main factors affecting economic growth 

positively are capital accumulation, technological developments, increase in human capital 

investments, abundance of natural resources and economic development (Tıraşoğlu, 2012). 

This study examines the causality relationship between imports, exports and economic growth 

in Turkey and two European countries. Whether imports and exports have an impact on economic 

growth is demonstrated by Johansen-Juselies (1992) with the help of Engle-Granger (1987) causality 

analysis based on the cointegration and error correction model. The study has five sections: In the first 

chapter, foreign trade and growth relations are introduced. In the second part, the theoretical model 

frame is created, while the third part covers a literature review. In the fourth chapter econometric 

methods and findings are examined. In the fifth and final section, the conclusion and evaluation section 

is included. 

 

I. Foreign Trade and Growth Relationship 

Investment of production and resources, scarce investment goods, intermediate goods, raw 

materials become importable from abroad, capital, labor, technology can be imported. The product in 

the domestic economy is limited to providing more market, a large market volume, and the production 

in the closed economy is limited to the domestic market volume. The large market makes it possible to 

benefit from large scale economies. Internal scale economies, external scale economies and large 

market foreign investors can also attract. International competition increases efficiency in production, 

develops technology, leads to skilled businessmen who attempt to investment. With economic 

dynamism gaining momentum, countries approach economic and commercial relations with each other, 

consumers become aware of each other's goods, new needs arise, goods are requested in different 

qualities, changes in economic structure arise, and export and import requirements arise between 

countries.  
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      Some important effects of exports on economic growth can be summarized as follows (Aktaş, 

2009): Export increases competition. The new international market is characterized by increased 

competition, significantly improved resource allocation, dissemination of technical knowledge, greater 

confidence in the management and greater entrepreneurship, and externalities to the non-export 

sectors, to achieve skills and to create an effective price mechanism. In addition to increasing 

productivity, foreign trade increases the rate of economic growth by providing new technologies and 

spreading them. Exports provide opportunities to benefit from competitive advantages. It also reveals 

a variety of new opportunities both indoors and outdoors. Reducing labor costs, increasing foreign 

demand for domestic goods, stimulating new investments, making more investments in these sectors, 

and taking advantage of specialization and comparative advantages are some examples of these 

opportunities. 

Economies that have narrow domestic markets can only benefit from economical production 

through exports. The promotion of exports increases the foreign exchange inflows and reduces the 

foreign exchange pressures on foreign payments. Thus, imports of goods and services can be 

increased. The export increase also plays a driving role in economic growth by expanding the import 

capacity, which plays an important role in increasing domestic production, which is not found in the 

country such as various inputs and capital goods (Figure 1).     

 

Figure 1: Export Transfer Mechanism     

 
Source: Küçükaksoy, Çiftçi and Özbek (2015), "Export Based Growth Hypothesis: Turkey Case", 

Çankırı Karatekin University, The Journal of İİBF., I, 2: 694.     

 

In an open economy, the causality relationship between exports and economic growth can be 

structured in four different ways (Taştan, 2010):  

1. The one who says that there is a one-way causality relation from exports to growth 

Hypothesis. In the exports-based growth hypothesis, it is thought that exports influence the economic 

growth positively from the indirect routes as well as national income and its impacting factor. With the 

increase in exports, resources will be shifted from inefficient non-trade sectors to the export sector, 

and effective use of resources will lead to increased productivity. Export growth will increase 

productivity and ultimately economic growth by encouraging new technologies to be pursued by 

pursuing new technologies, research and development, more effective management techniques and 

intensification of entrepreneurial activities, learning and skill development. The increase in exports 
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will contribute to economic growth by increasing import capacity and facilitating the importation of 

capital and intermediate goods, especially in the production of industrial goods.      

2. Economic growth is a hypothesis that predicts a correct causality relationship. In the 

hypothesis of "growth driven exports", it is thought that economic growth facilitates the adoption of 

new technologies, resulting in increased productivity, and as a result, the country increases exports by 

obtaining comparative advantage in international markets. 

3. There is a two-way causality relationship between economic growth and exports. While 

export growth leads to economic growth, higher income levels can lead to increased trade and lead to a 

bilateral interaction. 

4. There may be no causal relationship between economic growth and exports. On the other 

hand, production is affected in two different ways by the chain effect of imports, which is an important 

component of foreign trade: First, the quality of the firms in the industry may increase due to the 

foreign company competition arising from imports and thus the importation of competitive products 

can encourage innovation. Second, access to better quality intermediaries can increase total factor 

productivity. To understand that the increase in output through imports is harmful or beneficial to the 

country, the national income should be taken into consideration.  

If there is not a decrease in national income and a high rate of growth has been achieved, then 

it can be said that growth is based on imports (Yıldız, Berber, 2011). Imports can also play an 

important role in relation to imports and economic growth. Importance is one of the most important 

channels for the transfer of new technology, especially emphasized in the theory of internal growth, 

and for the achievement of higher quality capital goods and intermediate goods. So, a system of 

economic growth, import exports (growth hypothesis of import lead) can have a causality relationship 

to grow imported stocks (Taştan, 2010.). 

In short, export expansion improves factor productivity, adaptation of technological 

innovations and more efficient use of resources. In addition, an increase in economic growth is 

observed due to factors such as the advantages of foreign competition, the effect of scale effect caused 

by the opening of international markets (Bilgin and Şahbaz, 2009).  

If we look at the positive effects of exports on growth; Increase of exports increases national 

income, division of labor, cooperation through foreign trade multiplier, increases productivity and 

production. In addition, exports, costs will decrease as the quality of the product increases. Exporting 

increases competition and increasing competition makes it necessary to produce on the basis of 

advanced technology. The increase in exports increases domestic savings and domestic investment, 

and provides a surplus in the balance of payments (Gül, Kamacı and Konya, 2013). 

 

II. Theoretical Model 

As was evidenced in previous empirical studies such as Balassa (1978) and Sheehey (1992), 

only the export variable is included in the total production function, as the causality relationship 

between GDP and exports is estimated. In this study, the augmented production function (1) with the 

addition of models as well as import substitution is expressed in the equation as follows. 

[( , )];X,M)Y f K L                                                   (1) 

In the formula, Y represents real GDP growth. K, L, X and M represent real total capital, labor 

force, real exports and real imports, respectively. Given the long-run nature of the relationship 

between trade and economic growth, it is necessary to first conduct a Granger causality analysis for 

the cointegration test, as the methodology of cointegration test is very common and well documented. 

In the time series analysis modeled by Johansen and Juselius (1990), they calculate the maximum 

likelihood estimates in the error correction model (ECM) with multivariable Gaussian errors in the 

reduced sequence regression. Based on the error correction model (ECM), the equation is expressed as 

follows: 
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Zt represents the (n × 1) column vector of p variables, μ is the constant terms of the (n × 1) 

vector, and Γ and Π represent coefficient matrices and carry information on the long-term relationship 

of the variables in the equation. Δ denotes the difference operator, k denotes the lag length, and t  

denotes the error term and has a normal distribution. After setting the cointegration degree of each 

variable by pre-tests (VAR model lag-length selection criteria method), (2) the linear equation was 

estimated by Johansen cointegration method for each country sample. Estimation results are used to 

calculate traces and maximal eigenvalue (λ-max) statistics. 

 

III. Literature Review 

Aktaş (2009) examined the relationship between Turkey's 1996-2006 period and the dual 

causality relationship between imports, exports and growth, by Johansen's Cointegration test. 

According to the test results, there is a long term equilibrium relationship between exports, imports 

and economic growth, and that there is a two-way causality relationship between imports, exports and 

economic growth in the short term. On the other hand, even though there is a causality relationship 

from exports to imports, imports to exports, growth to exports and from growth to imports, it is not 

found any causality relationship from exports and imports to growth. 

Taştan (2010), In the article titled "Spectral Analysis of Causal Relations Between Export, 

Import and Economic Growth in Turkey", the interaction and causality relationship between the 

variables of export, industrial production and import in the period of 1985:01-2009:05 period are 

examined by using the frequency-domain method. For this purpose, frequency-domain causality tests 

developed by Geweke (1982, 1984), Hosoya (1991, 2001) and Breitung-Candelon (2006) have been 

used in addition to basic spectral techniques such as kosepktrum and phase harmony squares. In the 

long term, the direction of causality is correct to the rate of export growth from industrial production 

growth. Moreover, import growth rate and industrial production growth rate are found to be the reason 

of Granger. These findings support the "import-based growth" and "growth-led export" hypotheses. 

Acet, Erdoğan and Köksal (2016), the causal relationship between total imports, total exports 

and growth in Turkey is examined by Granger Causality test for 1998-2013 in the article "Causality 

Relation Between Import, Export and Growth: Turkey Application". The main issue investigated in 

the study is whether imports or exports is the main driven factor of the real gross domestic product. 

According to the test results, there is a causal relationship between total exports, total imports and real 

GDP. It is found that the growth is based on imports because of the fact that imports are the decisive 

factor on growth.  

Temiz (2010), the causality relation between real exports and economic growth in the article 

"Relation between Real Exports and Economic Growth in Turkey: 1965-2009 Period" is examined 

from the point of view of Johansen cointegration test and Turkey for 1965-2009. As a result of the 

Granger causality test, it is seen that the short-term causality relation between the variables is correct 

to the increase of real exports from the increase of real GDP, in 1965-2009 periods, in which there is a 

long-run relationship of balance between real exports in Turkey and real GDP. In the long term, the 

relation between real export and economic growth support export led growth hypothesis but in the 

short term not support this result of hypothesis. 

Göçer and Hepkarşi (2013), the effect of exports on exports in Turkey to the "Export-Growth 

Relation: Structural Breakdown Analysis" article is analyzed by Toda-Yamamoto causality analysis 

and multi-structural brake cointegration method for the period 1989: Q1-2013: Q1. As a result of 

empirical analyzes made; A 10% increase in national income, a 10% increase in fixed capital 

investments, a 1.4% increase in national income, a 10% increase in the labor force, a 2% increase in 

national income and a 10% increase in world national income are found and it is also found that the 

effect of the increase in the real exchange rate on the national income is rather small. 

Awokuse (2007), “Causality between exports, imports, and economic growth: Evidence from 

transition economies” in the article is analyzed for the impact of increase in imports and exports on 

economical growth in the three transition economies (Bulgaria, the Czech Republic and Poland) is 
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examined by Granger causality analysis. According to Granger causality analysis, import and export-

based growth seems to be the issue.  

Yardımcıoğlu and Gülmez (2013), in "Export and Economic Growth Relations in the Turkish 

Republics: Panel Cointegration and Panel Causality Analysis", it is analyzed the long-run relationship 

between exports and economic growth for the Turkey over the period 1995-2001. Pedroni, Kaoh 

Johansen-Fisher cointegration tests, Pedroni FMOLS, Pedroni DOLS, Panel VECM, Canning and 

Pedroni Panel are being investigated using causality methods. According to Panel FMOLS test results, 

the coefficient of export is calculated as 0.40 in Panel-wide. An increase of $ 100 in exports across the 

Turkish Republic brings about a $ 40 increase in economic growth over the long term. According to 

the panel DOLS test result, the coefficient of exports is calculated as 0.363 for the whole panel. In 

other words, an increase of $ 100 in exports across 6 Turkish Republics brings about an increase of 

approximately $ 36 in long term over economic growth. According to the results of the short-term 

causality analysis using the VECM method, it is found that there is both short-term and long-term bi-

directional causality between exports and economic growth. According to Canning and Pedroni (2008) 

causality results, long-term bi-directional causality between exports and growth is found. In the long 

run, it is found that there is a significant relationship between export and economic growth variables in 

6 Turkish Republics. 

Yapraklı (2007), "The Causality Between Exports and Economic Growth: An Econometric 

Analysis on Turkey" examines the causality between exports and economic growth in Turkey for the 

period 1970-2005. The relationship between exports and economic growth according to the main 

sectors such as industry, agriculture and mining and total sectors is examined from the econometric 

perspective by using cointegration, error correction method and Granger causality tests. According to 

the results of the analysis, it is concluded that the positive and one-way causality from total and 

industrial exports to economic growth in Turkey means that the export-oriented growth hypothesis is 

valid in terms of total and industrial exports in Turkey. 

Bilgin and Şahbaz (2009), "Causality Relations Between Growth and Export in Turkey", in the 

article the relation between export and growth in Turkey is examined by using Grenger causality and 

Toda and Yamamoto (MWALD) tests using 1987-2007 period monthly data. There is found a two-

way causality relationship between exports and foreign trade rates. In other words, the export growth 

hypothesis is being tested. Depending on the existence of the long-term relationship tested, the error 

correction model (VECM) has been estimated. According to the Toda and Yamamoto method, a one-

way phenomenon of Granger causality towards the export industrial production index is observed in 

order to support the export-based growth hypothesis. It is also found that there is a two-way causality 

relationship between exports and foreign trade terms. 

Gül, Kamacı and Konya (2013), "The Effects on the Growth of Foreign Trade: The Case of 

Turkish Republics and Turkey" in the article, the effect of Eastern Bloc on the growth of foreign trade 

in the period of 1994-2010 for 5 Turkish Republics (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan 

and Turkmenistan) which have gained independence and Turkey is tested by panel data analysis 

(Pedroni Cointegration test and Panel Granger Causality Test). As a result of the analysis, it is 

concluded that there is a bi-directional causality relationship towards long-term export growth and a 

one-way causality to growth from imports. The same thing can not be said for the short term.  

              Ekanayake (1999), “Exports and Economic Growth in Asian Developing Countries: 

Cointegration and Error-Correction Models”, in the article for the 1960-1997 period, the relationship 

between export and economic growth is analyzed by using Cointegration and Error Correction Model 

(ECM) for eight emerging Asian countries (India, Indonesia, Korea, Pakistan, Philippines, Sri Lanka 

and Thailand). According to the results of the analysis, it is found that there is a two-way causality 

between exports and economic growth. While export-based growth is observed in Malaysia, except in 

Sri Lanka, in the short run there is not a strong evidence for causality from exports towards growth in 

the other countries.  

Dritsakis (2006), “Exports And Economic Growth: An Empirical Investigation Of Using 

Causality Tests”, in the article the relationship between exports and economic growth for the three 

most exporting countries in the world (EU, USA, Japan) is examined using the Granger causality 

analysis error correction model (ECM). According to the results of the analysis, it is concluded that 

there is no causality relationship between the variables for the EU and the USA while the export has a 

causal influence on the exports.  
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Çetintaş and Barişik (2008), “Export, Import and Economic Growth: The Case of Transition 

Economics”, in the article the relationship between import export and economic growth for the thirteen 

transition economies is examined by Larsson panel cointegration test. According to test results; The 

GLE hypothesis is valid for these countries and shows that the growth is realized by the increase in 

imports (demand for goods and services).     

Funke and Ruhwedel (2005), “Export Variety and Economic Growth in East European 

Transition Economies”, in the article fourteen Eastern European transition economies are examined 

using panel cointegration test data estimation technique. The test results show that the neo-classical 

ELG hypothesis is valid in the process of growth in export product diversity and investment priorities 

in capital intensive industries. 

Stamatiou and Dristakis (2013), “A Casual Relationship between Exports, Foreign Direct 

Investment and Economic Growth for five European Countries: A panel data approach”, in the article 

the relationship between exports, foreign direct investment and economic growth for five European 

countries is examined using panel data (VAR) and the Granger causality test for the period 1970-2011. 

According to the results of the analysis, it is seen that there is not a causal relationship between the 

direct economic growth and direct foreign investments and direct foreign investments and exports, 

which is a one-way causality relationship between exports and economic growth.  

Balasubramanyam, Salisu and Sapsford (1996) examine the role of foreign direct investment 

(FDI) on the growth process is categorized according to the trade policies of countries such as EP 

(Export Promoting-export supported) and IP (Import Substituting-Import substitution). The growing 

influence of FDI seems to be stronger in countries that support EP trade policy than in countries that 

support IS trade policy. 

 

IV. Econometric Methods and Findings 

A cointegration analysis of the Turkey, Italy and Spain aim to estimate the long-run 

relationship between imports, exports, capital and labor and economic growth and a causal analysis of 

the vector (ECM) error correction model . In this study, two-stage Engle-Granger (1987) test and 

Johansen-Juselius (1990) multiple cointegration test are used. The test consists of three basic steps: 

                                                                        0 1 1 2 1 1

n

t t i i t tY Y trend Y u                                             

(3) 

In the model, Yt refers to variables such as LRGDP LRIP, which are subject to the stationary 

test. Δ is the first degree difference term, tu is the error term subject to the white noise process, and n 

is the optimal leg-length. In ADF tests, hypothesis and HA are generally used. Here, it is checked 

whether the ADF test statistics value is greater than the MacKinnon critical value as an absolute value. 

If the value of the t-statistic of the coefficient is greater than the Mac-Kinnon critical value, it is 

decided that the variable is stationary. Otherwise, it means that variables are not stationary.  Here, the 

lag-length used in the ADF test is determined by the Akaike Information Criteria (AIC). 

 

Stage 1: Variables are subjected to pre-test, that is, unit root analyzes, and stationary levels are 

determined. 

Stage 2: If the variables are in their first difference, the long term equilibrium relationship, that 

is, the cointegration relationship is estimated. 

Stage 3: If there is a cointegration relationship between the variables (vector), the error 

correction model is estimated and the results of short-term causality are interpreted. First, in the study, 

unit root analyzes are performed to determine if the time series are stationary, then the cointegration 

and (error correction) models are put into operation.  In the analysis, Eviews 9.1 econometrics 

package program is used.  

Unit root tests are based on the analysis of time series and the determination of the level of 

stationary. The results obtained with the non-stationary series are ineffective reflecting the reality. In 

this study, Augmented Dickey-Fuller-ADF (1979) and Kwiatkowski, Phillips, Schmidt and Shin 

(KPSS) (1992) tests are used together to determine the stationary levels of the series more accurately. 

In the ADF test, it is usually constructed as hypothesis.  
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The data set for each country include real GDP (growth), real exports, real imports, capital 

stock and labor force. The data set obtained from the OECD and International Monetary Fund (IMF) 

databases is quarterly data, covering 2003: 1-2016: 1 for Turkey, England, Poland, Czech Republic, 

France and Germany. The natural logarithm of all variables is taken.          

 First, in Table 1, two different unit root tests were used to determine if the time series are 

stationary by ADF and KPSS tests. The unit root test results show that all of variables contain unit 

roots I (1) at the level and they are just found stationary after taking their first degree differences. 

 

Model:           Yt = pYt-1 + ut,                           (ut = stochastic error term) 

                                     yt – yt-1 = (p-1) yt-1 + ut 

When yt-1 is subtracted from both sides of the equation, the equation becomes (p-1) = y as 

follows. 

Δyt = γyt-1 + ut 

Ho: p =1 

H1: p <1 

 

(P-1) = 0 or γ = 0, the yt series contains a unit root. However, 1p   the series becomes stationary. 

In the time series analysis, the data must be stationary. A predicted model of non-stationary 

yield usually results in spurious regression. The time series when the regression reflects a real 

relationship is closely related to the stationary1. 

In Table 2, the Johansen Cointegration test results are calculated by ECM (based on error 

correction model), taking 2 as the optimal lag length. The trace statistic and the λ-max test statistic 

indicate that the variables are cointegrated in the system. The cointegration relationship emphasizes 

the appropriateness of the existence of error correction model. 

 

 

                                                      
1 Sevda Yapraklı, "The causality between export and economic growth: An Econometric Analysis on Turkey", 

METU Development Journal, (34) June, 2007, 104.     
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Table 1. Unit Root Test Results                                  
Variables TURKEY ITALY SPAIN 

ADF KPSS ADF KPSS ADF KPSS 
Level       
GDP -0.982 0.962*** -1.804 0.878*** -0.398 0.781*** 

Exports -0.793 0.935*** -1.004 0.840*** -1.573 0.787*** 

Imports -1.609 0.884*** -0.520 0.912*** -1.167 0.710** 

Capital -2.209 0.802*** -2.875* 0.322 -1.340 0.130 

Labor -1.593 0.768*** -0.297 0.839*** -1.012 0.504** 

First Diff.       

GDP -5.533*** 0.065 -3.784*** 0.120 -3.806*** 0.127 

Exports -8.636*** 0.060 -4.520*** 0.076 -7.118*** 0.080 

Imports -6.102*** 0.080 -4.924*** 0.092 -6.401*** 0.084 

Capital -4.808** 0.144 -3.089** 0.138 -6.922*** 0.127 

Labor -6.780*** 0.110 -9.009*** 0.077 -6.448*** 0.231 

*, **, and *** indicate that the results of the ADF unit root test at 1%, 5%, and 10% significance 

level,  respectively, are stable to their significance level. *, **, and *** indicate that the KPSS 

unit root test results at 1%, 5% and 10% significance level are not serially stationary relative to 

the significance level, respectively.  

 

 

Tablo 2. Johansen Coentegration Test Results 

Coentegration  

Rank (r) 

TURKEY ITALY SPAIN 

Trace Stat. Trace Stat. Trace Stat. 

      

r=0 115.834***         131.653***               172.615*** 

r≤1 

r≤2 

r≤3 

r≤4 

 

71.926*** 

44.273*** 

25.042** 

9.376** 

   λ- max.  

Statistics 

 86.580*** 

64.018** 

27.219 

7.232 

λ-max. 

Statistics  

 99.032*** 

77.493*** 

33.521*** 

13.417** 

λ-max. 

Statistics 

r=0 43.907***  35.062**  53.682*** 

r≤1 

r≤2 

r≤3 

r≤4 

27.653* 

19.231 

15.666* 

9.376** 

 

 

 

 

26.372 

19.868 

11.092 

3.982 

 41.538*** 

32.988*** 

22.251*** 

12.253** 

R value indicates the degree of cointegration vectors according to the cointegration test results. 

*, **, and *** indicate the rejection value of the cointegration sequence of an insignificant hypothesis at the 

1%, 5% and 10% significance levels, respectively.     

 

In Table 3, the Granger causality test is based on the ECM (Error Correction Model). Each 

column represents the equation of five different variables in the system. At least one causality 

relationship for each variable appears to be valid. Looking at the Granger causality equations for Italy, 

it is found that both GLE (Y→X), short term, Growth Variance Coefficient = 1.203, ELG (X→Y), 

Export Variance Coefficient = 0.478) is valid but ILG (M→Y) and GLI (Y→M) hypotheses are not 

supported at 1% significance level.  

When we look at Granger causality tests for Spain, we can see that GLE (Y → X) short term 

(Growth Variance coefficient = 0.313), ELG  (X → Y) Export Variance coefficient = 0.211) long term 

hypotheses are valid at 5% significance level. ILG (M→Y) Import Variance Coefficient = 0.435), and 

GLI (Y→M) short term (Growth Variance Coefficient = 0.279) are valid at 1% significance level. 
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Finally, as for the Turkish case, results have shown that GLE hypothesis (Y→X), short term, 

(Growth Variance Coefficient = 0.149) and ELG long term, (X→Y), (Export Variance Coefficient = 

0.488) are valid at 10% , GLI (Y→M), short term, (Growth Variance Coefficient = 0.377) is valid at 

1% , ILG (M→Y), long term, (Import Variance Coefficient = 0.519) is valid at 5% significance level.  
 

Table 3. Granger Causality Test Results Based on Error Correction Madeline (ECM) 

Independent 

Variables 

Dependent Variables 

GDP Exports Imports Capital Labor 

Italy      

GDP — 1.203*** -0.106 0.682*** -3.138 

  (0.123) (0.269) (0.083) (3.192) 

Exports 0.478*** — 0.209** -0.108*** 4.406** 

 (0.060)  (0.175) (0.075) (2.176) 

Imports -0.044 0.187** — 0.096 -2.382 

 (0.082) (0.109)  (0.065) (1.762) 

Capital 0.692*** -0.376*** 0.483 — 3.240 

 (0.127) (0.238) (0.325)  (3.992) 

labor -0.008 0.018** -0.016 0.004 — 

 (0.006) (0.009) (0.212) (0.005)  

ECTt-1 -0.106 0.158 0.269 0.107 1.413 

 (0.158) (0.226) (0.285) (0.127) (3.470) 

Spain      

GDP — 0.313** 0.279*** -0.256*** -0.523** 

  (0.199) (0.138) (0.091) (0.263) 

Exports 0.211** — 0.254** 0.060 -0.417* 

 (0.101)  (0.103) (0.069) (0.189) 

Imports 0.435*** 0.462** — -0.156* 1.287*** 

 (0.128) (0.188)  (0.091) (0.180) 

Capital 1.019*** -0.275 -0.393* — 1.007** 

 (0.170) (0.315) (0.229)  (0.389) 

labor -0.176* -0.174* 0.212*** 0.128** — 

 (0.078) (0.110) (0.057) (0.049)  

ECTt-1 0.027 0.060 0.011 0.007 -0.190 

 (0.166) (0.232) (0.172) (0.108) (0.303) 

Turkey      

GDP — 0.149* 0.377*** 0.201*** -0.296 

  (0.079) (0.113) (0.073) (0.665) 

Exports 0.488* — 0.140 -0.165 0.036 

 (0.258)  (0.228) (0.141) (1.203) 

Imports 0.519** 0.059 — 0.183** 0.227 

 (0.156) (0.096)  (0.089) (0.781) 

Capital 0.702*** -0.177 0.465** — 1.910 

 (0.257) (0.152) (0.227)  (1.213) 

Labor -0.014 0.005 0.008 0.027 — 

 (0.033) (0.018) (0.028) (0.017)  

ECTt-1 -0.142 -0.005 -0.004 0.111 0.466 

 (0.151) (0.084) (0.130) (0.080) (0.681) 

The values in parentheses represent the standard error values for each cointegration equation. *, ** and *** 

indicate statistical significance values at the levels of 1%, 5% and 10%. 

 

 

 

 V. Conclusion and Evaluation  

In recent years, a number of studies have been conducted to reveal the effects of international 

trade on economic growth, using specific country samples, but also countries with the same or 

different levels of development. This study shows that the effect of imports and exports on economic 

growth is very variable for the three countries for the period 2003: 1-2016. The paper aims to provide 

an experimental contribution to the literature by predicting the existence of the cointegration 
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relationship with the VAR method. When analyzing the results (Table 4), it can be seen that when the 

ELG (Granger causality to growth) and GLE (Granger causality growth to exports) hypotheses are 

valid for Turkey, Spain and Italy and ILG (towards Granger causality import growth) and GLI 

Granger causality grows to imports) hypothesis seems to be valid in Spain and Turkey but not valid 

Italy. A summary of the results obtained from Table 3 is presented in Table 4.         

 

             Table 4. Accepted / Rejected Hypotheses for Country Groups     
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ABSTRACT 

 
        In this study, causality relationship between research and development (R&D) investment 

expenditures and gross domestic product (GDP) is examined for Turkey and selected OECD countries 

from 1996 to 2014 within the framework of Vector AutoRegressive Model (VAR). Research and 

development investment expenditures are necessary for firms to continue their activities by providing 

competitive advantage. Gross domestic product has a substantial influence on the direction of research 

and development investment expenditures. In this study, Vector AutoRegressive Model (VAR) 

analysis is conducted by using annual data to investigate the causality relationship between gross 

domestic product and research and development investment expenditures. Appropriate tests have been 

carried out to determine the stability in the study, the appropriate lag length is determined, the results 

of variance decomposition, impact-response functions, engle granger cointegration test and Vector 

Error Correction Model (VECM) have examined. Gross domestic product has an substantial impact on 

research and development investment expenditures for Turkey and Selected Oecd Countries in short 

run. 
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Araştırma-Geliştirme Harcamaları ile Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın 

Nedensellik İlişkisi : Türkiye İle Seçilmiş Oecd Ülkelerinin Karşılaştırılması 
 

ÖZET 

 
Çalışmada. seçilmiş OECD ülkeleri ile Türkiye için 1996-2014 dönemi verileri kullanılarak 

Araştırma ve Geliştirme harcamaları (Ar-Ge)  ile Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) arasındaki ilişki 

Vektör Otoregresif Model (VAR) modeli yardımıyla incelenmiştir. Araştırma ve geliştirme 

çalışmaları, firmaların rekabet üstünlüğü sağlayarak faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gereklidir. 

Gayri safi yurt içi hasıla, araştırma geliştirme harcamalarının yönlendirilmesinde önemli bir etkendir. 

Bu çalışmada gayri safi yurt içi hasıla ve araştırma geliştirme harcamaları arasındaki nedensellik 

ilişkisini araştırmak amacıyla yıllık veriler kullanılarak Vector Otoregressive Model (VAR) analizi 

yapılmıştır. Çalışmada durağanlığın belirlenmesi için uygun testler yapılmış, uygun gecikme uzunluğu 

belirlenmiş, varyans ayrıştırma analizi, etki-tepki fonksiyonlarına ait sonuçlar, engle granger 

eşbütünleşme testi ve VECM (Hata Düzeltme Modeli) incelenerek gayri safi yurt içi hasılanın 

araştırma geliştirme üzerinde etki yapıp yapmadığı araştırılmıştır. Gayri safi yurt içi hasıla Türkiye ve 

seçilmiş Oecd ülkeleri bakımından araştırma geliştirme harcamaları üzerine kısa dönemde önemli 

etkiye sahiptir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ar-ge Harcamaları, OECD, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, Vektör Otoregresif Model 

(VAR) 
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1. INTRODUCTION 

       The aims of countries maintain growing economically. For this reason, it is necessary to have 

components of economic growth. Technology is a main factor for factors of production and reflects 

production process. Technological development can only be achieved through Research and 

Development (R&D) investment expenditures. To increase (R&D) investment expenditures, 

technology is used in production processes to strengthen innovations and enables productivity. 

Increased productivity is reflected as an increase in gross domestic product for economy. This study 

examined the relationship between R&D investment expenditures and gross domestic product in 

framework of "Causality Analysis" for Turkey and selected OECD countries. In this study, R&D 

investment expenditures emphasize importance of gross domestic product. In the study, there is a 

causality relationship between (R&D) investment expenditures and gross domestic product for certain 

countries, but there is no causality relationship for certain countries. (R&D) investment expenditures 

have far more than new product development and related processes, development of new treatment 

methods for diseases, finding new solutions for problems such as energy, food and water, new ways of 

communication and exploration of security tools. Firms engaged in R&D investment expenditures are 

able to produce technological innovations and make technologies more comprehensive. Turkey falls 

behind many world countries in its research and development investment expenditures. Countries give 

weight to R&D investment expenditures because it provides great progress in science and technology. 

For this reason, in order to sustain companies assets, they need to develop new products and 

technologies. 

2. LITERATURE REVIEW 

        In 1992, Aghion and Howitt have tested R&D investment expenditures based economic growth 

models, they expressed to use from GDP to R&D investment expenditures. In their work for the 

United States, they noted that there is no strong relationship between economic growth and increase in 

the share of R&D investment expenditures in GDP. Furthermore, the findings show that the United 

States do not reject the R&D investment expenditures based internal growth model. In 1993, 

Lichtenberg studied the relationship between private and public sector expenditures and economic 

growth by means of causality test for 74 countries in 1964-1989 periods. The results show that there is 

a relationship between R&D investment expenditures and economic growth in private sector and there 

is no such relationship in public sector. In 1997, Landesmann and Pfaffermayr conducted a study of 

1967-1987 data from OECD countries, while exports have reached a positive outcome in the United 

States, the United Kingdom and Japan, they found a negative relationship between export and R&D 

investment expenditures in Germany and France. The reason for this is attributed to the fact that the 

increasing of R&D investment expenditures may led a decline in the economy. In 2001, Bassanini and 

Scarpetta examined role of R&D investment expenditures on economic growth in 21 OECD countries 

by using panel data analysis and they show the effects of R&D investment expenditures on economic 

growth is positive. Additively, they found that a 1% increase in R&D investment expenditures 

increased economic growth by 0.4%. In 2004, Ulku examines the relationship between R&D 

investment expenditures, innovation, GDP per capita for 20 OECD members and 10 non-OECD 

members by using panel data analysis from 1981 to 1997. While there is a positive and strong 

relationship between innovation and GDP per capita in both groups of countries, In OECD countries, 

innovations have been supported by (R&D) investment expenditures. In 2007, Yu-Ming et al. 

examined the relationship between R&D investment expenditures and GDP by using cointegration and 

causality methods for China's 1953-2004 data. As a result of inquisition, it was found that R&D 

invetsment expenditures and GDP act together in the long run and there is a bi-directional causality 

relationship between R&D investment expenditures and GDP. In 2009, Gold and Kaya analyzed the 

causality relationship between R&D investment expenditures and economic growth in Turkey by 

using VEC (Vector Error Correction) model. As a result of analysis, in short term, relationship 

between R&D investment expenditures and economic growth could not be found in any way, but in 

long term, they reached conclusion that R&D investment expenditures are cause of economic growth. 

In 2009, Altın and Kaya examined relationship between R&D investment expenditures and economic 

growth for Turkey with 1990-2005 period data by using causality analysis based on VEC (Vector 

Error Correction) method. At the end of study; it has been determined that there is no relationship 
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between R&D investment expenditures and economic growth in short term and in long run there is a 

causality relationship from R&D investment expenditures to economic growth. In 2009, Erdil et al. 

analyzed impact of economic growth on exports of information and communication technologies in 

underdeveloped and developing countries with data of 1995-2006 by using Generalized Moments 

Method (GMM). At the end of study, physical and human capital accumulation is considered as  

production factor and it is concluded that exports of information and communication technologies in 

these countries have a positive effect on economic growth. In 2009, Ozer and Ciftci are examined the 

relationship between R&D investment expenditures and general exports and relationship between 

information, communication technology exports and high-tech product exports by using panel data 

technique for 1990-2005 period in terms of OECD countries and there is a positive and high 

relationship between R&D investment expenditures and exports. In 2009, Sarac examined impact of 

R&D investment expenditures on economic growth in developed 10 OECD countries with panel data 

analysis from 1983 to 2004. The results show that R&D investment expenditures have a positive effect 

on economic growth in these countries. In 2010, Genc and Atasoy examined the relationship between 

R&D investment expenditures and economic growth by using panel causality test with the 1997-2008 

data for 34 countries. As a result of analysis, it has been found that there is a one-way causality 

relationship from R & D spending to economic growth. In 2010, Korkmaz examined the relationship 

between R&D investment expenditures and economic growth for Turkey for 1990-2008 period with 

Johansen cointegration method. The results show that these variables are co-integrated, that is, they 

affect each other in long run. As a result of Granger causality test, in short term R&D investment 

expenditures are found to affect GDP. In 2010, Samimi and Leadary examined impact of information 

and communication technologies on economic growth by analyzing panel data through 2001-2006 

period in 30 developing countries. In this study, we used GDP as a growth indicator and Digital 

Opportunity Index (DOI) as an indicator of information and communication technologies and 

information and communication technologies have a positive and statistically significant effect on 

economic growth. In 2010, Uysal examined the relationship between information and communication 

technologies with economic growth in 146 countries including Turkey, he used data from 1980 to 

2008 and used panel cointegration and dynamic panel data analysis method. The number of internet 

users per 100 people, indicator of information and communication technologies, the number of mobile 

phone, fixed line subscribers, and per capita GDP are considered as economic growth indicators. In 

this study, countries are divided into four groups as high, middle-upper, middle-lower and low income 

countries. According to obtained results, the relationship between technology and economic growth is 

related to income levels of countries. While there is a long-standing relationship between information 

and communication technologies with economic growth in high and upper intermediate income 

countries in long run, a relationship has not been established in countries with low and medium-low 

income groups. In 2010, Yapraklı and Saglam analyzed relationship between information and 

communication technologies in Turkey and economic growth, For 1980-2008 period, he used 

multivariate cointegration analysis, granger causality test and vector error correction model. In a study, 

economic growth is positively affected by information and communication technologies in short and 

long term, A 10% increase in information and communication technologies has resulted in a % 0.7 

increase in economic growth. In 2010, Lee and Hong has investigated a study on 71 countries from 

1970 to 2004, they have been found that economic growth of countries is faster than the countries 

which export traditional or low-tech products. In 2014, in order to determine the role of R&D 

investment expenditures for rising in sales revenue and effect of profitability on R&D investment 

expenditures, Unal and Secilmis analyzed 2005-2010 data of 29 companies in Gaziantep R&D 

investment expenditures. As a result of research, firms found a positive relationship between R&D 

investment expenditures, net sales revenues and period net profits. 
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3. RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY AND ITS IMPORTANCE 

Research and Development activities aim to increase accumulation of scientific knowledge and 

technical knowledge. It is defined as use of creative effort in new applications. In another sense, 

research and development activities are carried out for emergence of new products and new production 

processes. 

 Innovation is an important competitive tool. In terms of countries to be able to innovate is to 

spend a large amount of research and development investment expenditures. This requires a large 

number of scientists and researchers’ employment. Innovation increase prosperity and productivity in 

long run. However, incentives and expenditures for innovation are limited due to low national income 

for developing countries. This situation restrains growth, slows down and reduces international 

competition power. In other words, the country develops, so it cannot allocate funds for R&D 

investment expenditures and technological infrastructure investments. So they do not benefit from 

technological development-based economic growth and development. R&D activity is necessery to  

extent of resources for countries and firms, innovations to extent of its activities, a development and 

growth in extent of innovations take place. Countries and firms are aware of importance of knowledge 

and they have gained superiority. R&D investment expenditures are one of economy’s important 

points. Thereby, this led to focus on concepts such as R&D investment expenditures and innovations 

for economy and related factors. R&D investment expenditures are one of important variables, they 

describe the skill of an organization or company. Development of a new product and/or production 

method by using R&D investment expenditures ensure effective use of existing and/or imported 

technology, Adaptation or replacement has great importance at every stage of technological activity. 

Therefore, firms need to prioritize R&D investment expenditures so this firms import technology or 

they want to get the highest yield from this technology (Cohen ve Levinthal, 2003, Saygılı, 2003). 

R&D investment expenditures are one of the most important tools for knowledge creation. Therefore, 

we can express R&D investment expenditurs as a transformation process. Especially, R&D investment 

expenditures are an important determinant of information-producing firms’ market value. (software, 

consulting, computer companies etc.). 

 

4. RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITIES AND ECONOMIC GROWTH 

 
Technological development is one of the most important factors. It contributes to economic growth for 

developed countries and developing countries. These innovations are generally referred to R&D 

investment expenditures. In recent years, the relationship between R&D investment expenditures and 

economic growth has been one of the most important issues. R&D investment expenditures are 

important sources of technical developments and they known as new product, new process, new 

invention and new knowledge. Research and development investment expenditures can be defined as 

increase knowledge and they present creative works. R&D activities can also be defined as sum of 

innovations in general. If countries do not allocate R&D investment expenditures and they do not 

undertake technological work, they are condemned one step behind in competitive environment. In 

order to compete the country's economy with other countries' economies, it is important to care about 

for R&D investment expenditures. On the other hand, direction of short-run relationship between 

variables for countries is tested by Granger causality test. Then, appropriate lag length for VAR 

analysis is determined, variance decomposition, impact-response analyzes, engle granger cointegration 

tests and Vector Error Correction Models (VECM)  are performed according to this lag length. 

 In order to take place of economic growth, it is necessary to develop technological 

innovations. New products and technology developments are needed to sustain companies’ assets. A 

country’s expenditures on research and development investment expenditures affect gross domestic 

product. Gross domestic product causes economic growth. In this context, the main objective of this 

work establish causality relationship between R&D investment expenditures and gross domestic 

product. Investigate extent of countries contribute growth of agricultural activities. Main purpose of 

this work is investigate growth. Innovation is an important concept for economic growth. 

Innovationism has different meanings. Innovation create prosperity by using new resources or by 

increasing use of existing resources. 
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 Innovation in a country is crucial for economic growth, social prosperity and employment. 

This requires establishment of necessary environment in country. Innovation has emerged as a mixture 

of science and technology and industry. Innovation has been focus on state policies in many countries. 

In this case, conditions for innovation has become one of the most important tasks of states. Now 

countries are aware of innovation’s importance, As well as essential regulations, environment 

encourage companies to allocate resources for innovations. It is engaged in a wide variety of 

mechanisms to ensure it as a perpetual activity. 

 Technological developments are one of important factors in verification for economic 

growth of countries and they gain competitiveness. Technological innovation enables increasing social 

well-being and improve quality of life and it is necessary for economic growth continuation. The 

success of developed countries depend on their innovation ability. They develop new products and 

processes and they increase productivity. Innovation transforms society’s resources into products and 

services. These products and services serve as a vehicle to markets. And thus society obtains greater 

yields from the same sources. For this reason, innovation is not just an economic system, it also makes 

technology available to people and it provides employment. It should also seen as a social system and 

it contributes to environmental protection.  

 

5. DATA, METHOD AND MODEL 

 
The relationship between research and development investment expenditures and gross domestic 

product is analyzed by using Vector AutoRegressive model in 1996-2014 for Turkey and selected 

OECD countries. In this study, France, Turkey, Slovenia, Italy and Poland are selected from OECD 

countries. Selected OECD countries are analyzed separately by using Vector AutoRegressive model 

and comparisons are made. Variables for selected OECD countries and Turkey are research and 

development investment expenditures (R&D) and gross domestic product (GDP). Vector 

AutoRegression Model (VAR) is used for selected OECD countries and Turkey. The series for 

analysis are found stationary with Augmented Dickey-Fuller (ADF) and Philliphs-Perron (PP) test. In 

first stage, average and variance of gross domestic product variable are stabilized and logarithm of this 

variables are taken. Lag lengths of series have determined. Obtained results according to Granger 

Causality Test are given on tables. 

 
Table1.Granger Causality Findings for France 

 

H0 Hypothesis 

 

F Value Probability of F Decision 

R & D investment expenditures are not granger cause of 

GDP 
4,6043 0,466 

There is no causality relationship from R&D investment 

expenditures to gross domestic 

product for France 

 

R & D investment expenditures are cause of GDP. 
40,517 0,000 

R&D investment expenditures are cause of 

gross domestic product for France. 

Table2.Granger Causality Findings for Italy 

 

H0 Hypothesis 

 

F Value Probability of F Decision 

R & D investment expenditures are not granger cause of 

GDP 
0,0349 0,8518 

R & D investment expenditures are not 

cause of GDP for Italy. 

R & D investment expenditures are cause of GDP. 0,239 0,6249 
R & D investment expenditures are not 

cause of GDP for Italy. 

Table3.Granger Causality Findings for Turkey 

 

H0 Hypothesis 

 

F Value Probability of F Decision 

R & D investment expenditures are not granger cause of 

GDP 
20,0557 0,0002 

There is no causality relationship from R&D investment 

expenditures to gross domestic product for Turkey. 

R & D investment expenditures are not cause of GDP. 1,2505 0,7409 
Gross domestic product for Turkey is reason for R&D investment 

expenditures. 

Table4.Granger Causality Findings for Slovenya 

 

H0 Hypothesis 

 

F Value Probability of F Decision 

R&D investment expenditures are  cause of GDP. 6,3835 0,0115 GDP is cause of R&D investment expenditures for Slovenia, 

R&D investment expenditures are not cause of GDP 0,5273 0,4677 
R&D investment expenditures is not reason of 

GDP for Slovenia. 

Table5.Granger Causality Findings for Polonya 

 

H0 Hypothesis 

 

F Value Probability of F Decision 

R&D investment expenditures are not cause of GDP's 

granger. 
0,00004 0,9947 

R&D investment expenditures are not cause of 

GDP's granger for Poland 

R&D investment expenditures are not reason of GDP. 0,00012 0,9911 
GDP is not reason for R&D investment expenditures 

for Poland. 
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 Lag lengths of countries are determined as 1 for France, 3 for Turkey, 1 for Slovenia, 1 for 

Italy and 1 for Poland. As a result of granger causality analysis, it seems that there is a one-way 

causality relationship for France, Turkey and Slovenia from gross domestic product towards research 

to development investment expenditures in short term. In other words, changes in gross domestic 

product can be explained by changes in research and development investment expenditures. In Italy 

and Poland, it is observed that there is no causality relationship between gross domestic product and 

research and development investment expenditures in short term. Vector Autoregressive Model (VAR) 

is constructed, impact-response analysis, variance decomposition, engle granger cointegration tests 

and VECM (Vector Error Correction Models) are applied for variables.  

 

5.2.1.Engle Granger Cointerration Test 

 
According to two stage method of Engle Granger, regression between levels of relevant 

variables can be estimated by least squares method. The existence of cointegration is tested by error 

terms ( ) and equation are obtained in estimation result contains unit root. If it is rejected that error 

terms contain unit roots, it may be said that the cointegration exists. 

 
Table 2. Engle Granger Cointegration Test Findings 

ADF UNIT ROOT TEST 
Constant Trend and Intercept None 

TURKEY Test Statistic Prob. Test Statistic Prob. Test Statistic Prob. 

R&D (1st difference) -5,8133 0,002 -7,1121 0,0001 -0,6642 0,4123 

GDP (1st difference) -3,8861 0,010 -3,8493 0,0393 -3,4286 0,0019 

The error terms are stable in second difference for Turkey. 

Constant Trend and Intercept None 

SLOVENİA Test Statistic Prob. Test Statistic Prob. Test Statistic Prob. 

R&D (2nd difference) -5,3013 0,0007 -5,3111 0,0033 -5,4772 0,0000 

GDP (2nd difference) -4,7361 0,0024 -4,6581 0,0113 -4,9311 0,0001 

The error terms are stable in first difference for Slovenia. 

Constant Trend and Intercept None 

ITALY Test Statistic Prob. Test Statistic Prob. Test Statistic Prob. 

R&D (1st difference) -4,8189 0,0021 -4,6493 0,0114 -5,1994 0,0000 

GDP (2nd difference) -4,6576 0,0025 -4,3748 0,0180 -4,8267 0,0001 

The error terms are stable in level values for Italy. 

Constant Trend and Intercept None 

POLAND Test Statistic Prob. Test Statistic Prob. Test Statistic Prob. 

R&D (2nd difference) -7,4814 0,0000 -7,3447 0,0002 -7,6206 0,0000 

GDP (2nd difference) -6,1279 0,0002 -6,3046 0,0008 -6,3842 0,0000 

The error terms are stable in level values for Poland. 

Constant Trend and Intercept None 

FRANCE Test Statistic Prob. Test Statistic Prob. Test Statistic Prob. 

R&D (1st difference) -3,9512 0,0088 -4,1213 0,0243 -4,0000 0,0005 

GDP (2nd difference) -4,7200 0,0025 -3,3420 0,1032 -4,9085 0,0001 

The error terms are stable in level values for France. 

 

According to results of engle granger cointegration test, variables are cointegrated in long run and this 

variables are in balance. 

 

5.2.2.VECM (Vector Error Correction Model) 

 
 If there is a long relationship between variables, VECM (Vector Error Correction) models 

are used. It shows deviations from long-term association (equilibrium). The long-lasting relationship 

between variables can be thought as cointegration of them. In order to form the concept of 

cointegration, our series must be stable. In order to ensure stability, we apply differentiation operations 

to our series. However, during the application of difference processing, losses occur in long term 

information. For this reason, by using error correction models, these imbalances are tried to be 

removed. Vector Error Correction Model (VECM) is used because error terms are stationary at level 

values. The error term coefficient must be between -1 and 0. If this restriction does not work, it means 

that our error correction model does not work. Such a problem does not exist in our model. In 

addition, our variables need to be meaningful. 
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Table.3. VECM (Vector Error Correction Model) Model Findings 

 

 

 

 

 

 

POLAND-Engle Granger Cointegration Test 

Dependent Variable: D(GDP,2) 

 

Method: Least Squares 

Date: 02/03/17   Time: 09:46 

Sample (adjusted): 3 19 

Included observations: 17 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(ARGE,2) -0.318171 0.176839 -1.799215 0.0936 

RESID01 -0.016306 0.088710 -0.183808 0.8568 

C 0.003706 0.035619 0.104038 0.9186 

R-squared 0.187816     Mean dependent var 0.002353 

Adjusted R-squared 0.071790     S.D. dependent var 0.149145 

S.E. of regression 0.143691     Akaike info criterion -0.883513 

Sum squared resid 0.289061     Schwarz criterion -0.736475 

Log likelihood 10.50986     Hannan-Quinn criter. -0.868897 

F-statistic 1.618738     Durbin-Watson stat 2.852253 

Prob(F-statistic) 0.233120    

Approximately %1 of one unit deviation recovered in the next period for Poland. Imbalances in short term are closed like this. 
ITALY-Engle Granger Cointegration Test 
Dependent Variable: D(GDP,2) 

 

Method: Least Squares 

Date: 02/03/17   Time: 10:38 

Sample (adjusted): 3 19 

Included observations: 17 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(ARGE,1) 0.255863 0.522321 0.489858 0.6318 

RESID01(-1) -0.294239 0.152813 -1.925480 0.0747 

C -0.000906 0.010431 -0.086888 0.9320 

R-squared 0.209590     Mean dependent var 0.001176 

Adjusted R-squared 0.096674     S.D. dependent var 0.042703 

S.E. of regression 0.040586     Akaike info criterion -3.411991 

Sum squared resid 0.023061     Schwarz criterion -3.264953 

Log likelihood 32.00192     Hannan-Quinn criter. -3.397375 

F-statistic 1.856162     Durbin-Watson stat 2.434205 

Prob(F-statistic) 0.192738    

Approximately %29 of one unit deviation recovered in the next period for Italy. Imbalances in short term are closed like this. 
FRANCE-Engle Granger Cointegration Test 

Dependent Variable: D(GDP,2) 
 

Method: Least Squares 

Date: 02/03/17   Time: 11:06 

Sample (adjusted): 3 19 

Included observations: 17 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(ARGE,1) -0.323345 0.877815 -0.368352 0.7181 

RESID01(-1) -0.136957 0.098708 -1.387495 0.1870 

C 0.008319 0.024013 0.346418 0.7342 

R-squared 0.158899 Mean dependent var 0.005882 

Adjusted R-squared 0.038741 S.D. dependent var 0.099188 

S.E. of regression 0.097248 Akaike info criterion -1.664328 

Sum squared resid 0.132399 Schwarz criterion -1.517291 

Log likelihood 17.14679 Hannan-Quinn criter. -1.649713 

F-statistic 1.322422 Durbin-Watson stat 2.296607 

Prob(F-statistic) 0.297809    

Approximately %32 of one unit deviation recovered in the next period for France. Imbalances in short term are closed like this. 

 

 

Table 4. Comparison of countries at the end of Vector Autoregressive Model (VAR) analysis 

 

TURKEY-Engle Granger Cointegration Test 

Dependent Variable: D(GDP) 

 

Method: Least Squares 

Date: 02/01/17   Time: 16:19 

Sample (adjusted): 2 19 

Included observations: 18 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(ARGE) -0.597406 0.561410 -1.064117 0.3041 

RESID(-1) -0.014221 0.241617 -0.058858 0.9538 

C 0.090859 0.042771 2.124299 0.0507 

R-squared 0.149303 Mean dependent var 0.067778 

Adjusted R-squared 0.035877 S.D. dependent var 0.164730 

S.E. of regression 0.161748 Akaike info criterion -0.654544 

Sum squared resid 0.392436 Schwarz criterion -0.506148 

Log likelihood 8.890893 Hannan-Quinn criter. -0.634082 

F-statistic 1.316304 Durbin-Watson stat 1.753496 

Prob(F-statistic) 0.297379    

Approximately %1 of one unit deviation recovered in the next period for Turkey. Imbalances in short term are closed like this. 
SLOVENYA- Engle Granger Cointegration Test 

Dependent Variable: D(GDP,2) 

 

Method: Least Squares 

Date: 02/01/17   Time: 16:56 

Sample (adjusted): 3 19 

Included observations: 17 after adjustments 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic                  Prob. 

D(ARGE,2) -0.188008 0.238191 -0.789317 0.4431 

RESID01(-2) -0.101904 0.109202 -1.116321 0.2831 

C 0.002326 0.012876 0.180642 0.8592 

R-squared 0.117601 Mean dependent var 0.001765 

Adjusted R-squared -0.008456 S.D. dependent var 0.052825 

S.E. of regression 0.053048 Akaike info criterion -2.876473 

Sum squared resid 0.039397 Schwarz criterion -2.729435 

Log likelihood 27.45002 Hannan-Quinn criter. -2.861857 

F-statistic 0.932916 Durbin-Watson stat 2.620102 

Prob(F-statistic) 0.416539  

Approximately %10 of one unit deviation recovered in the next period for Slovenya. Imbalances in short term are closed like this. 

CRITERIAS     FRANCE      ITALY TURKEY POLAND       SLOVENIA 

AIC -7,9301 -6,5050 -5,9125 -5,4579 -4,3983 

SIC -6,9259 -6,2082 -5,2365 -4,9678 -4,1015 

 GDP R&D GDP R&D GDP R&D GDP R&D GDP R&D 

 0,9711 0,9729 0,8970 0,8049 0,8964 0,9855 0,0072 0,3614 0,9296 0,9281 

 0,8747 0,8828 0,8833 0,7788 0,8274 0,9758 -0,2218 0,2141 0,9202 0,9186 
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When we rank countries according to development levels, they are in form of France, Italy, Turkey, 

Poland and Slovenia. According to akaike information criteria, France gives the lowest value model. 
According to 2R  criteria, R&D investment expenditures are seen in the best level for Turkey. 

According to revised 2R  criteria, R&D investment expenditures are seen in the best level for Turkey. 

When we examine France, it represents the best model according to akaike information criterion and 

schwarz information criterion. In France, existence of a causality relationship attracts attention from 

gross domestic product to research and development investment expenditures. 2R criteria represents 

percentage of description alteration in y variable by x variable. In this case, table reveals that 

explanation percentage of variables is low. Turkey is at the best level in terms of R&D investment 

expenditures and adjusted 
2R  criteria. In Italy and Poland, there is no causality relationship between 

gross domestic product and research and development investment expenditures. France, Turkey and 

Slovenia have a one-way causality relationship from gross domestic product to research and 

development investment expenditures.  

 

6. CONCLUSION 

 
In this study, Augmented Dickey-Fuller (ADF), Philliphs-Perron (PP) unit root tests, Engle 

Granger Cointegration Tests and Vector Error Correction Models (VECM) are used for R&D 

investment expenditures and gross domestic product in 1996-2014 period, As a result of analyzing 

data, there is no causality relationship between gross domestic product and research and development 

investment expenditures in Italy and Poland. There is a one-way causality relationship from gross 

domestic product to research and development investment expenditures in France, Turkey and 

Slovenia. It has been observed that the direction of this relationship is from gross domestic product 

towards research and development investment expenditures. It can be said that research and 

development investment expenditures affect the economic growth positively in short term. Therefore, 

it is important to keep planned short-term research and development investment expenditures for a 

sustainable growth. Then, appropriate lag length for Vector Autoregressive Model (VAR) is 

determined and according to this lag length, variance decomposition and impact-response analyzes are 

performed. 

Research and development investment expenditures lead to diversification of economic 

activities and increase of economic efficiency. Transformation of R&D activities into economic values 

and operation of innovative firms help nurture of new entrepreneurs and increase their employment 

opportunities. Emergence of new employment areas help prevent brain drain, This situation leads to 

more efficient use of economy resources and an increase in level of prosperity. All these factors, 

however, increase level of country’s competition. This is already targeted by R&D investment 

expenditures. Therefore, Italy and Poland should increase growth performance to converging for 

developed countries and in order to make this performance sustainable, in long-term R&D investment 

expenditures must put into practice, instead of putting into practice in short-term solutions. For this, in 

Italy and Poland must produce long-term planning, effective technology and innovation policies and 

also universities should take an active role in these policies and plans. Not only state but also private 

sector have to survive R&D investment expenditures, globularing and growing world markets and give 

importance to their growth in long-term. As a result of test, long-term causality relation in terms of 

R&D investment expenditures and GDP for France, Turkey, Slovenia, Italy and Poland should also be 

examined. 
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AHLAKSIZ KADIN KONUSUNA YAKLAŞIM) 

 
Even though the existence of family is as old as human history, it has differed in structure and 

content. According to the social anthropological researches, there was a core family consisting of 

father, mother and children in prehistoric times. When the people went from hunting to agricultural 

life, the united family came to the scene, and then a large family was formed as seen in the Hebrews 

and the Romans. In this kind of family, besides the father, mother and the children, other relatives and 

their spouses live under one roof and the institution conforms to the pedestal family type. In the 

second half of the 18th century, after the industrial revolution, a marriage family emerged, that’s it 

consisted of close relatives besides father, mother and children.1 

Because Turks were nomadic and warriors,  men were more authorised and domineering than 

women in the Turkish family. Because of this feature, we can describe the Turkish family structure as 

patriarchal. In recent times, with the influence of the economic structure, women have had more roles 

in the family, had the right to speak, and involved in working life more. 

Mustafa Kemal Ataturk's words are of great importance: "In the world, the women of no 

nation can say that I have worked more than Anatolian women, I have made a great effort in bringing 

salvation and victory to the nation as Anatolian women did. Surely our men have stood against the 

invaders of the country with their bayonets, using their chests as shields against the enemy's bayonets. 

But our women have maintained the lives of the army that our men have formed ... It has always been 

the divine Anatolian woman, that great-hearted, self-sacrificing woman who has ploughed the fields, 

planted, brought the wood from the forest, maintained the smoking of the hearts and besides all these, 

carried ammunition to fronts by oxcart or on her back with her baby in her lap without complaining 

about the rain, winter or the hot.   That is why  we should all know these magnanimous, great soulful 

women that’s our women as sacred and blessed with gratitude and indebtedness forever. " 

The issue of women who will bring up the new generations for the healthy improvement and 

proceeding of the community is very important. So that’s why the issue of woman has a very 

important place in Turkish literature.   

In the Turkish family encyclopedia, woman and womanhood is the value above all. It is a 

feature that begins with a physiological difference and integrates with her development as an 

inseparable part of her personality throughout her life. Women are brought up to see themselves as 

mothers and wives before anything else. The woman is perceived as an outsider, an asset that gives 

comfort to her man, a guardian of family moral values. So how has the issue of woman found a place 

in our literature? 

Throughout their history, the Turks have always valued and exalted women. Especially Oguz 

Kagan epic included the woman a lot. In the Orkhon Inscriptions, the Turkish women are mentioned 

with respect and the Oghuz princes' works in the social and political areas are also referred. At that 

time, women were always present near their husbands at political meetings and social relations.1 

The Turks have got a very interesting way of life in the mythological age before they entered 

Islam and later in the written works. Totemism is also seen among Turks. Again among our ancestors 

who lived the clan life, which is considered as the most primitive society, there was no marriage 

                                                      
1 Vahap Sağ,Tarihsel Süreç İçerisinde Türk Kadını ve Atatürk,C.Ü İktisadi ve İdari Bilimler 

Dergisi,cilt:2,sayı:1,s.12 
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among the members of the clan. The boy was obliged to choose the girl from other clans. The 

obligation of marriage from the outside brings some features to family life.2 

Also in the stories of Dede Korkut, one of the works of transition period, the importance given 

to the woman is clear. In Dede Korkut, family is a strong institution. Usually there is monogamy. 

Women are always treated with love and respect by their husbands and children. They also endure the 

discursive and unjust anger of their husbands, and even guide them, advice them. Having no child, 

Dirse Khan, who was welcomed in the black tent, whose under a black mat was laid, who was served 

black lamb meat at the invitation of Mr. Bayındır Han, got very angry with this situation and blamed 

his wife when he returned home. But his wife used her loaf. The most important features of the women 

in the work are their being loyal, eternally devoted to their spouses, their being heroic, honest, 

intelligent, and self-sacrificing wives and mothers. The women hold dear their honour and pudicity. 

The woman who betrays her husband is not in these stories. The women in the work are grouped into 

four groups: In the first group, there are women who are housewives and base of the home. If a guest 

happens to come from the prairie, away land, they will welcome, feed, please and send him, even if 

their husbands are not at home. The women in the second group eat nine flatbreads and one pot of 

yogurt before washing their face in the morning and still complain about hunger. The women in the 

third group do not care about housework, go from door to door and gossip. The last one is the lowest 

one. If a guest happens to come their home from far away, from the prairie, from an away land, and if 

the husband is at home, and tells her ‘Come on! Get up and bring some bread and let’s eat it’, the 

woman replies this desire with a disrespectful attitude and says ‘what shall I do at this home? Damn 

home! There is no sieve, no flour. It hasn’t arrived from the mill yet.’ 

But in the whole of the work, the women appear as the elements that are the biggest helpers of 

their spouses, heroines, keeps the balance at home and have right to speak. 

But after the acceptance of Islam, some changes started to occur in the attitude towards the 

women. Yet the value put on women in the other countries in the world was different.   

In the ancient India, the women did not have any rights on the matters of marriage, heritage or 

others. 

In the law of Israel, the husbands were the absolute dominant over the wives. The Jewish girls 

were like maidens even at their fathers’ homes. The right to divorce belonged to the husband.    

It was legal to get married to your sister in Iran.3 

After the 8th century, The Turks’ accepting Islam caused some changes in the structure of the family. 

Because a muslim woman is not equal to her husband. A man’s marriage until four women is lawful. 

But as there are some conditions that the women’s consent should be obtained to marry again and the 

husband must pay a bridewealth to her wife at the marriage, they have a right to receive a share from 

the heritage as half of the men. Even Islam accords rights women to study, trade, establish 

foundations; the issues of being covered and polygamy in Islam have been emphasized more in the 

letters. In the Ottoman State, the family was half patriarchal. Mother,  father, children and daughter-in-

laws lived in the same house. Monogamy was widespread in family life. The women would work with 

their husbands on the highlands and would not stand away from the men of the same village. The 

influence of the Islamic religion was more forceful. The padishahs used determined odalisk among 

slave women except their legal wives in harem or outside the palace.  

After discussing the attitudes towards women in the Ottoman Empire, let's look at how the 

women were dealt with at the Tanzimat era, which is regarded as the beginning of westernization.  

Even Tanzimat was declared in 1839, its introduction to our literature should be accepted as 

1860. Tanzimat era artists, who accepted the participation of a different civilization as a responsibility, 

aimed to enlighten the society in literary products. Westernization was one of the main subjects which 

were handled by this period's novelists. 

Although the writers of the Tanzimat era tried to develop a westerly viewpoint and see and 

evaluate the events in a different way from the past, their deep bonds with the past pushed them into a 

dilemma unavoidably. It is observed more obviously especially among the men of letters in the first 

period, 1860-1876. For example Ahmed Mithat, while he was telling the importance of the training of 

women and the negativity of polygamy in his novels Felsefe-i Zenan (Zenan of Philosophy) and 

                                                      
2 A.g.e ,s.12 
3 Semih Sergen,İslamda ve Hz.Mevlana’ da Kadına Saygı,Milli Kültür,1986,sayı:52,s.59 
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Diplomalı Kız (The Girl With A Diploma), he could receive favourably to keep a mistress in another 

novel of him.  

While discussing the approaches of the Tanzimat era artists to the women's subject, Ahmet 

Mithat’s novels: Henüz On Yedi Yaşında (Just At Her Seventeen), Mihnetkeşan (The Sufferer); 

Namık Kemal’s novel: Intibah (Renaissance); Semsettin Sami’s work: Kadınlar (Women); The lady 

Fatma Aliye’s book: Nisvan-i Islam (Women of Islam) and Halit Ziya Usagligil’s novel Ask-ı Memnu 

(Forbidden Love) will be examined.   

Ahmet Mithat’s Mihnetkesan (The Sufferer), which is in the 4th volume of Letaif-i Rivayat 

written between 1870 and 1895, is one of the primary works which approaches the low morality 

woman with a pity and handles the theme of rescuing her in the history of the new Turkish literature. 

The story is about Dakik Bey’s meeting a young girl on the day of her sale to a brothel, having 

mercy on her and rescuing her from the disorderly house and marrying to this young girl and starting a 

family. 

Dakik Bey is a highbrow person. Dakik Bey, who loves entertainment, has got into the habit 

of attending to saloons and brothels. Besides doing the work of writing petitions, Dakik Bey, who 

rents the rooms of the house inherited from his father, becomes a man who is favourable for such 

places with his comfortable style of living and generousness. To Ahmet Mithat’s talks about attending 

to higher quality places, he objects by saying: 

 “Are you a child or fool? After going to brothel and paying so much money, I should be able to 

entertain myself at the very least. Shall I both put up the woman’s whims and pay more money by 

going such places you mean? I cannot put up with that. After all they are all brothels and all are 

prostitutes. But the ones you mean are just whimsier. If I would happen to put up so many whims, I 

would get married. I just want to have love affairs with a schmuck and free woman. Well you can 

enjoy yourself with this kind of women in the world.     They do not know what the embarrassment is, 

what the shame is. Is it possible for pleasure to exist in a place where there are manners and 

bashfulness?   ...” 

And to the writer’s suggestions about he should marry and live a orderly life; 

“…You say that you become a family man. God forbid! Will I become a family man? With what 

woman shall I become a family man? What does a family man mean? Where is the woman to value 

this? With what and how shall I please my wife at this time? Shall I please her by accepting her being 

with others and heart beating for others after feeding her myself? Your opinion is completely 

pointless. Midhat, shall I explain you the essential of my thought with something  nonsense? Maybe I 

can marry to a prostitute but I cannot marry to a woman so-called has got chastity. Do you 

understand my thought now? ...” he responses.  

Ahmet Mithat meets Dakik Bey in a saloon one evening. Dakik Bey is devastated. Ahmet 

Mithat, who understands something has happened to Dakik Bey, takes him to his home. When he asks 

the reason of his mood, Dakik Bey tells that he went to a brothel again and learnt that the one who 

caused a sixteen or seventeen-year-old prostitute to be there was her own mother.    

Already, Dakik Bey groups the prostitutes in brothels into five groups: First group consists of 

the ones who are tricked by their lovers with a false promise of marriage and when they are innocent 

yet, they meet with a disaster. In the second group, there are married women who fall into brothels 

while trying to revenge from their husbands who deceive them. The ones who have to get in this way 

because of poverty are in the third group. The ones who are in the fourth group are the ones who suffer 

the blows of misfortune at young ages and have this manner while wrapped in bundle. But the ones in 

the fifth group are the victims of their own ignorance. Dakik Bey understands that brothels are not 

places of pleasure but sorrow; prostitutes are not fortunate but unfortunate women who have to know 

that they have to serve every drunken man for a few kuruses, they have to seem happy even if they are 

deeply grieved, even their lives are in the hands of a drunken. 

Dakik Bey decides to rescue this untouched girl. He asks Ahmet Mithat, his friend for help for 

this. Even our writer is confused by this, he is convinced after talking to the each one separately and 

helps Dakik Bey, maintains their marriage, helps a happy marriage start.  

The story ends with Ahmet Mithat’s words saying that in the world, the most suffering ones 

are the prostitutes and wishing help from God for them and men like Dakik Bey. Aiming to teach the 

society a lesson, Ahmet Mithat lists the reasons for prostitutes to go to brothels at the end of the story. 
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He completes his work by passing his message suggesting that men shouldn’t accredit this kind of 

women and this kind of women should be approached with kindness and reintegrated into the society.  

‘Henüz On Yedi’ ( Just At Her Seventeen), a novel which Ahmet Mithat wrote ten years later 

than this work, also treats the issue of feeling pity for low morality woman and reintegrating. We can 

say that they have a common point regarding to their topics.   

The main character of this novel is Kalyopi. Whereas the name of the prostitute is not mentioned in 

the other novel, here her name and ethnicity are stated.  The novel tells the life of Roman Greek 

prostitute Kalyopi. 

The male character of the novel is Ahmet Bey. Ahmet Bey is a lawyer. The book starts with 

theatre visit of Ahmet Bey and Hulusi who does not work because of being very rich.  

Because two friends have been caught in the rain and couldn’t go back home, they enter a 

brothel. Hulusi spends the night with the Armenian prostitute Agavni, but Ahmet Bey does not touch 

Kalyopi even though he pays her money. He sees the stagnant state of Kalyopi and goes there every 

day to learn more about her. Kalyopi who trusts Ahmet Bey who comes in every night and does not 

touch her even he pays, decides to tell him her hard-luck story.  

            Kalyopi has got a crowded family. Her father is a well-situated tobacco seller. But soon his job 

doesn’t go well. They  try to live on by running an inn. While Kalyopi is just thirteen, a rich muslim 

called Yumni Bey, who visits her father’s inn regularly, falls in love with her and gets married to her. 

Because Islam allows marriage with one from a different religion, he doesn’t demand Kalyopi to 

change her religion. However, the Christian Greek peasants in Kalyopi and her familiy’s place disturb 

her family by spreading rumours about Kalyopi’s being islamized by her husband. Kalyopi divorces 

from her husband.  The family gets poorer day by day. Although they work hard, they can’t manage 

even to eat their fill. To earn some Money, Kalyopi goes near one of their buddies called Amelya, 

whom she thinks to be a tailor. In fact this girl lives on prostituting rather than tailoring. After a while 

she persuades also Kalyopi about she can help her family more in this way. When Kalyopi tells her 

older sister the happenings, she finds out that she already knows everything. Her older sister has been 

a fiancee; but her fiance has gone away to the district of Selanico and hasn’t returned yet. Despite she 

has despaired of her fiance, she hasn’t despaired of marrying to someone else, yet. So she has sent 

Kalyopi near Amelya because she thought she wouldn’t already be able to marry for being a divorced 

one. She apologises from her younger sister. She explains that they have no other way out to eat their 

fill. After a while her older sister is stabbed by a man who wants to be with her but could never reach 

his goal. Kalyopi struggles a lot to rescue her older sister but she can’t survive. Kalyopi has run into 

debt a lot to have her sister cured; and because she couldn’t pay back her debt, she is in brothel.      

Deciding to rescue Kalyopi from here, Ahmed Efendi speaks to her with parental affection and 

gets a promise out of her about bearing the expenses of her family and own and not prostituting again, 

and matches her in bridal gown with a Greek servant of one of his buddies.    

About ‘Henüz On Yedi – Just At Her Seventeen’, in the sources, it is stated that Ahmet Mithat 

Efendi himself is the narrator and the main male character and Kalyopi is Ahmet Mithat Efendi’s 

second wife Vasiliki who is named as Hafize Melek after becoming a muslim. So it is possible to say 

that the novel has autobiocraphical features.4 

In the both Works, the writer who gives a message about reintegrating the prostitutes into the 

society tries to state that this kind of affairs go on among minorities and they aren’t in Islam and 

stating that it is a negativity of westernization, he explains with the symbol of headgear. He says if the 

headgear is the symbol of the west, there is the dirty tricks and indignity of west in a place where there 

are women with headgear. 

In the second work, determining that the setting is Beyoglu, it is stated that Beyoglu which is 

the door of Ottoman opening the west, is also the door opening to coruupted life and people.  

He argues that to prevent this kind of lifestyles which have no place in Islam, men shouldn’t 

favor of this kind of places and if they believe, they should also rescue those women by marrying to 

them and building a regular life.   

Ahmet Mithat’ novel, ‘Henüz On Yedi Yaşında – Just At Her Seventeen’ and Huseyin Cahit 

Yalcın’s novel ‘Sefile – The Wretched Woman’ are similar from the point of their themes but there are 

some differences. "These two novels resemble each other from the point of their themes a lot. There 

                                                      
4 Melda  Üner ,Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2008,cilt:11,sayı:19,s.133 
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are the stories of young girls who become a prostitute or fall in brothel in both of them. But they 

present important differences from the point of arranging the plots, presenting the characters and 

styles. The aim of Ahmet Mithat is to prove that being a moral and social illness, in fact the 

prostitution isn’t in our society but it is introduced to our society by westerners. However, Halit Ziya 

hasn’t got prejudice like that, at least its existence is not clear. He tries to show detachedly how a pure 

and innocent girl is dragged into prostitution because of her love and is wasted away. "5 

In this era novelists Şemsettin Sami's work called ‘Women’, the subject of polygamy and 

women's issues were discussed and the issue of illegitimate relationship was brought to mind. 

According to him, marriage is not based solely on a natural need and the continuity of the human 

generation, but on two sacred causes, one is love and the other is the desire to start a family. For this 

reason, he states that a man can not love more than one woman with affection and it is impossible for a 

man who has more than one wife to start a family.6  

According to the writer, the harmony between the women and men can be maintained by love 

and loyalty, and he thinks that women don’t love as passionately as men but they are more loyal and 

truthful than men when they love because of being very self-sacrificing.   

She states that a woman cannot stand another woman because of other reasons, but she bears it 

because sometimes it is compulsory and sometimes because of her weakness. 

However, Despite he disapproves of the illegitimate connections and inferior relations with 

corrupted women, he finds it true that in Islam it is not forbidden because the illegal relations in the 

society where men can be freely married to more than one woman will be removed. He explains that 

this is also beneficial for the woman with the following example: If the woman cannot have a child, 

another woman's marriage to her husband will save her, according to the writer. 

And Fatma Aliye Hanım mentions the poligamy, relations with other women and its reflection 

in religion in her novel called ‘Nisvan-ı Islam, Women of Islam’. This situation was assesed by the 

character of Madam R., and she states that because she thinks it prevents illegitimate children to be 

born, it is correction of Islam not to forbid it. According to the writer, poligamy is even favorable for a 

woman who lives in the country as it lessens the burden on her. And a work which should be talked on 

is Namık kemal’s novel called ‘Intibah – Renaissance’.  

          The corrupted female character of the work is Mehpeyker. Zeynep Kerman, who writes the 

Renaissance item of the Encyclopedia of Turkish Language and Literature, says that Mehpeyker, one 

of the heroes of this novel, is the most vividly described character of the work besides being  a solid 

sculptor of evil. 

           Mehpeyker represents the fetish woman type who seduces Ali Bey, who is inexperienced in 

young and women's affairs, and who later blacks the lives of many people with Ali Bey, and who is 

from floozies class newly emerging with the influence of Europe in the Tanzimat era.7 

          M.Ziya Bakırcıoğlu also says: Mehpeyker is not a woman idealized by her lover, but a real 

character who lives in the community and represents a class. Indeed, Mehpeyker is not a woman 

idealized by her love, but a real character who lives in the community and represents a class. As a 

matter of fact, the Mehpeyker prototype survives in all heroines up to now who are astray for the sake 

of fame and fortune, or because of immoral people with her own words.8 

The reason of the fact that Mehpeyker, the evil woman character of the novel, is emphasized 

more vividly, strongly and detailed than Dilaşup, which represents the good woman character is due to 

the writer’s will to show the good woman type over the bad woman type. 9 

Mehpeyker is a very beautiful woman.  Ali Bey, who admires this outer beauty of Mehpeyker 

meets his love several times more in Çamlica. And in one of these dates, he witnessed that the cart 

Mehpeyker went for an outing was flirted and molested by Mesut Efendi, the uncle of Atıf Bey who 

was a close friend of Ali Bey in the office and by some other young men with him. This event which 

touches the male brains of Ali Bey is explained him what kind of woman Mehpeyker is by Mehmet 

                                                      
5Ömer Faruk Huyugüzel, Halit Ziya Uşaklıgil, MEB. Yay., İst. 1995, s. 33-34 
6 Safiye Akdeniz, Tanzimat Dönemi Sanatçılarının Kadın Problemine  Yaklaşım Biçimleri 
7 Robert P.Fin,The Early Turkish Novel 1972-1900, The isi Pres İstanbul,1984,p.37 
8 M.Ziya Bakırcıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Türk Romanı,Ötüken Yayınları,İstanbul 1986,s.53 
9 A.H.Tanpınar,19.Asır Türk Edebiyatı Tarihi,İstanbul 1976,s.401 
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Kaya and Mesut Efendi without making it out of nothing. But because Ali Bey has got a character 

which is affected by his emotions rather than his wisdom, he can’t get Mehpeyker out of his heart or 

mind in any way even if he is convinced in his mind.  

       Ali Bey cannot say anything because of the beauty of Mehpeyker despite all his violence and rage 

in the following dates. Mehpeyker tries to hide her true colours and what she does by wearing a white 

dress. 

       But to Ali Bey, she is already an angel since she is inexperienced. However, Mehpeyker’s merits 

as a woman are very low. Namık Kemal does not avoid using words like wicked, malign, hussy and 

prostitute even at the beginning of the novel. As also Mehmet Kaplan states it, the writer is either very 

good or very bad to the characters.10 

           Describing Mehpeyker’s moral, the writer tries to turn the readers face to her inner world taking 

the readers from outer beauty. The writer introduces Mehpeyker as a simple and lustful woman, but 

Mehpeyker Works through channels and does not ask Ali Bey for Money. 

Another feature of Mehpeyker is that she is a hypocrite.11 Mehpeyker knows how to adjust her 

attitude and movements according to their result to act like an actor because of the life she has 

experienced.12  For example, she presents herself to Ali Bey as a decent family girl. As she didn’t 

respond to the sign that Ali Bey did to Mehpeyker's cart in Çamlıca immediately, she also reproached 

to Ali Bey due to this act he made to a so-called honourable family girl. Then she goes on to these 

behaviours. E.g; In a tour of Çamlıca where Ali Bey is also around, when Mesut Efendi talks about her 

cart, she immediately closes the curtains and starts moving away. Again, at nights when he stayed at 

her, she wakes Ali Bey up early in the morning and sends him to work, and tries to make him feel that 

she thinks his future and benefit in the office more than anything. 

         One day, when Ali Bey comes to mansion in Kuzguncuk with his hands full, she tries to prove 

by false quarrel that she is not the kind of person who condescends even to the smallest benefit.13 

      Another feature of Mehpeyker is that she is overly jealous, arrogant, vindictive and stubborn. 

Mehpeyker has the crisis of jealousy after Ali Bey leaves her and marries to Dilashup, the bondwoman 

at home. At first she thinks that the men won’t be able to go on without her and will come back after a 

while, but Ali does not return her. With this anger, she plans on Dilasup with his friend Abdullah 

Effendi, but her wicked plans boomerang and the novel ends with Ali Bey killing Mehpeyker. 

        The beloved one which is an abstract concept in Divan Literature starts to become concrete in the 

era of the Tanzimat. In the novels of Servet-i Fünun, women and men are seen on the same level. The 

women characters who took place as bondwomen, odalisque and some educated city girls in the novels 

and stories written until then were usually being described as poor, helpless, traitor and dissolute. The 

novel of Servet-i Funun depictured woman characters who think, ponder their acts, are not bound  to 

men with just sexual submission and aware of themselves being a separate strength and keep their 

characters.14 

          Bihter, who is in the novel of Ask-ı Memnu (The Forbidden Love) by Halit Ziya Usagligil, who 

brings a new perspective to the novel in Servet-i Funun era, is a character who can be analyzed on the 

subject of corrupted women. 

          Ask-ı Memnu (The Forbidden Love) is the novel about Bihter, who marries to a wealthy man 

who is much older than herself and has two children. Although her husband Adnan Bey is a pretty 

good man, Bihter, who can’t find the happiness she looks for, takes interest in Behlul, who is her 

husband’s nephew who just comes from Europe and the love affair between Bihter and Behlul starts. 

After a while, Adnan Bey decides to marry her daughter Nihal to Behlul. That Behlul’s wishing this 

marriage drives Bihter out of her mind. In the feelings of lovelornness and disappointment, Bihter 

admits everything and commits suicide while all family is together. 

           The author has masterfully placed the modern woman tragedy who is ambitious, aggressive, 

vengeful, and sensitive, suffers emotional hunger, and stuck between the realities and feelings of life, 

                                                      
10 Mehmet Kaplan ,Namık Kemal Hayatı ve Eserleri,IÜEF Yayınları 1948,s.203 
11 Güzin Dino,Türk Romanının Doğuşu,Cem Yayınları 1978,s.81 
12 Mehmet Kaplan, İntibah,Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar-2,Dergah Yayınları,İstanbul 1994,s.131 
13 Sinan Çitçi,İntibah Romanında Ele Alınan İki Kadın Tipi, Turkish Studies İnternational Periodical For The 

Languages Literature and History of Turkish or Turkic Volume 1/1 Summer 2006 
14 Cahit Kavgar,Batı Uygarlığı Karşısında Servet-i Fünun Romancıları,s.392 
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who the Turkish society is not so accustomed to. The writer does not allow the reader to develop an 

attitude towards the behaviour of Bihter which is unacceptable to society, but on the contrary leads to 

the understanding and resolution of Bihter's psychology. From this aspect, it is observable that Namık 

Kemal’s Mehpeyker typecast is moved away a lot and the woman becomes prominent for the sake of 

becoming an individual.15 

The author tells a woman’s ending her life as a result of a forbidden love like Bihter character 

and her mother who are afraid of going to the bad but can’t help herself doing that at any way and 

discusses the matter of marriage. It is aimed to express the troubles that the age gap between the 

couples to be married, the manner of growth, the level of culture, in some ways inequality can reveal 

in the marriage life and love is materialized.  

 

CONCLUSION 

 

Individualism, which started with the French Revolution, also influenced Turkish society and 

Turkish literature as well as western literatures. It is possible to see that especially women and 

corrupted women are highly involved in our literature. Although our authors have been in different 

approaches in novels, in general for the sake of passing a message, it has been tried to express that 

there is a great deal of responsibility for men to save such immoral women. 
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ABSTRACT 

 

 This paper reassesses the casual relationship between credit market development and 

economic growth in OECD countries for the period 1980-2014. Apart from the previous studies in the 

financial development and economic growth nexus, this study utilizes the newly developed panel 

causality approach of Emirmahmutoglu and Kose (2011) which controls for both cross-sectional 

dependency and heterogeneity across countries. The panel results from causality analysis confirms the 

view that the causality runs from credit market development to economic growth but the inverse is not 

true. On the other hand, the country specific results seems to be different for the direction of this 

relationship.  Accordingly, the policy implications may also differ country to country. 

Keywords: Economic growth, Financial development, Cross-section dependency, Panel data models 

JEL classification: C33, G10, O47 

 

 

1 Introduction 

 

The relationship between financial development and economic growth has been extensively 

studied in the theoretical and empirical literature, yet the direction of causality remains controversial. 

The existing theoretical literature demonstrates four different approach for this nexus. Since the 

seminal paper of Schumpeter (1911), a large number of studies supports the view that developed 

financial markets is a key factor for economic growth by providing information and risk sharing 

mechanism, lowering the cost of capital, increasing investment intensives (Greenwood and Jovanovic, 

1990; Bencivenga and Smith, 1991; Levine, 1991; Saint-Paul, 1992; Atje and Jovanovic, 1993; King 

and Levine, 1993; Pagano, 1993; Berthelemy and Varoudakis, 1996; Rousseau and Watchel, 2000; 

Deidda, 2006; and Cooray, 2010). This first view – which is usually referred to as ‘supply-leading 

hypothesis - reveal that the causality runs from financial development to economic growth. 

On the other hand, some researchers have argued that development of financial systems is a 

consequence of development of the real sector and finance may have a little effect on economic 

growth. According to this view, -which is generally known as ‘demand-following hypothesis’- while 

the real side of the economy grows, more financial products and institutions are demanded, which in 

turn lead to development in financial sector (Robinson, 1952). Some other studies are even harsher on 

the impact of financial markets. For example, while Lucas (1988: 6) contends that “the importance of 

financial matters on economic growth is very badly over-stressed”, Chandavarkar (1992: 134) states 

that “none of the pioneers of development economics … even list finance as a factor of development”.  

On the other hand, there are some studies which support the bi-directional relationship 

between financial development and economic growth (Blackburn and Hung, 1998; and Greenwood 

and Smith, 1997; Blackburn et al. 2005). This approach is generally known as ‘feed-back hypotheses’. 

Lastly, from a different point of view, Patrick (1966) proposes the ‘stage of development hypotheses’ 

and argues that the direction of the causality changes as the level of development of the economy 

alternates. In the early stages of economic development, financial development can lead to real 

economic growth. However, as the economy grows this effect diminishes and economic growth induce 

development of financial system. 

These differences in the theoretical literature regarding the relationship between financial 

development and economic growth also appear in empirical literature. Over the past few decades, 

many authors analyze this relationship by using different methodologies on various countries/country 

groups. To our knowledge, the previous empirical works on financial development and economic 
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growth causality employs either large sample of country groups or country specific analysis, 

specifically in the Middle East and North African (MENA) countries. Most of the panel studies do not 

take into account heterogeneity and cross-sectional dependency among countries and do not support a 

clear-cut evidence on the direction of the causality between these two variables.  

 

This paper takes a fresh look at the empirical evidence on the link between financial development and 

economic growth by taking into account both cross-sectional dependency and heterogeneity issues for 

the OECD countries. Although financial sector has a very broad concept, this study focuses on credit 

market development and applies the newly developed panel causality approach of Emirmahmutoglu 

and Kose (2011) which considers both the cross-sectional dependency and heterogeneity across the 

members.  

The paper proceeds as follows. Section 2 provides an empirical literature on the causality 

between credit market development and economic growth. Section 3 describes the data and 

econometric methodology used in this study. Section 4 presents the empirical findings. Section 5 

provides a discussion of the results and concludes the paper.  

 

2 Empirical Literature on Credit Market Development and Economic Growth 

The ambiguity for the direction of causality in the credit market development and economic 

growth also exist in the empirical literature. For instance, one of the earliest empirical study of Jung 

(1986) using two alternative measures of banking sector development shows that the supply-leading 

causality pattern prevails for least developed countries, while the demand-following causality is true 

for developed countries.  

In more recent literature, most of the papers found only one-way causality running from credit 

market development to economic growth (see, for instance, Calderon and Liu, 2003; Fase and Abma, 

2003; Christopoulos and Tsionas, 2004; Abu-Bader and Abu-Qarn 2008a; Ang, 2008; Hsueh, 2013). 

On the other hand, relatively few studies show that there is only one-way causality from economic 

growth to credit market development (e.g., Liang and Teng, 2006; Odhiambo, 2008; Adeyeye et al. 

2015). The bi-directional causal relationship between these variables are also found in some empirical 

works (e.g. Luintel and Khan, 1999; Abu-Bader and Abu-Qarn, 2008b; Wolde-Rufael, 2009).  

In addition to these, some studies emphasize that the direction of causality is country-specific 

and financial development indicator specific. For example, Kar et al. (2011) analyze the causality 

between credit market development and economic growth in the MENA countries by utilizing 6 

different measures of financial development. They revealed that there is mixed results for alternative 

proxies used in the analyze. Moreover, Pradhan et al. (2014) examine the banking-sector development 

and economic growth relationship for the OECD countries and found that one-way causality running 

from 5 alternative measures of banking-sector  development while reverse causality exist only one 

measure of banking-sector development. In addition, Bangake and Eggoh (2011) investigate the 

finance-growth nexus for 71 countries and show that while there is a strong bi-directional causality 

between credit market development and economic growth across different country groups, the results 

differ in the short-run for low, middle and high income groups. 

Although there have been such a large body of empirical works, as far as we know, the causal 

relationship between the development of the banking sector and economic growth has not been studied 

for the OECD countries, except Pradhan et al. (2014). In this study, the trivariate Granger causality 

between banking-sector development, inflation and economic growth is tested by using a vector error 

correction model (VECM) which does not take into account the heterogeneity and cross-sectional 

dependency among countries. However, homogenous treatment to countries which are differentiated 

with financial and economic structures and ignoring the possibility of cross-sectional dependency 

among economies may lead to misleading results. Therefore, this article follows Kar et al. (2011) and 

Hsueh et al. (2013) to investigate the causality by considering the cross-sectional dependency and 

slope heterogeneity among countries. However, unlike these studies, Emirmahmutoglu and Kose’s 

(2011) newly developed bootstrap panel Granger causality test is used in the analyze since it is also 

very powerful even if number of cross-sections and time series are small. 
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3 Data and Methodology 

The objective of this study is to examine the casual link between credit market development 

economic growth for the OECD countries over the period 1980-2014. Following common practice in 

the empirical literature economic growth is measured by real per capita gross domestic product (GDP) 

and credit market development is calculated by the ratio of domestic credit to private sector to GDP. 

All data are obtained from the World Development Indicators and the Global Stock Markets Factbook 

and supplemental S&P data and all variables are used in natural logarithm forms in the econometric 

analysis. Finally, it is worth nothing that a number of the OECD countries were excluded from the 

sample due to the lack of data on variables.  

The Granger causality procedure is the simplest way of examining the direction of causality 

between two variables.  In this procedure, if the prediction error from regressing one variable ( ) on 

another variable ( ) declines by using past values of  together with past values of , this means that 

 is Granger cause of . Following previous empirical studies the bivariate model is described as 

follows: 

 

                      (1) 

 

where  is denoted by the real per capita income growth and  is denoted by the financial 

development indicator.  

 

Previous literature provides two ways to examine the Granger causality with panel data by 

taking into account both cross sectional dependency and slope heterogeneity. One of them is proposed 

by Kónya (2006) which is based on Seemingly Unrelated Regression (SUR) estimation. Thus, it can 

deal with cross-sectional dependency. This approach does not require pre-testing of panel unit root and 

cointegration. The second method is proposed by Emirmahmutoglu and Kose (2011) which extends 

the lag augmented Vector Autoregressive Regression (VAR) approach of Toda and Yamamoto (1995). 

Likewise Kónya (2006), this procedure does not require pre-testing panel cointegration. Both of these 

methods provide the country specific bootstrap critical values with Wald tests. This study prefer to use 

the second method which is very powerful even if N and T are small. 

 

 

 

 

 

The panel causality approach of Emirmahmutoglu and Kose (2011) can be formulated as follows: 

           (2) 

 

       (3) 

 

where  denotes the economic growth variable (i.e., GDP) and x refers to the financial development 

indicators,  and  denotes individual cross-sectional units and time periods, respectively and  is 

the maximal order of integration suspected to occur in the system for each  and  is the lag order of 

the process. For all time periods, the error term is independently and identically distributed (  

across individuals.  

 

     (4) 

     (5) 
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Under the null (4),  does not Granger cause  for all  and under the null (5)  does not 

Granger cause  for all . Because the results for the causality test are sensitive to the lag structure, 

determining the lag length(s) is crucial regarding the robustness of the findings. Following 

Emirmahmutoglu and Kose (2011) the maximal lag order of integration of two variables ( ) is 

determined by using multiple unit root test of Dickey and Pantula (1987). Then, the regression (2) is 

estimated by OLS for each individual and select the lag orders ’s via Schwarz information criterion 

(SIC) by starting with . The bootstrap empirical distribution of the Fisher test statistics 

are generated by repeating 3-5 steps of Emirmahmutoglu and Kose (2011: 872) with 5000 replication 

and specify the bootstrap critical values by selecting the appropriate percentiles of these sampling 

distributions. 

Before proceeding to find out possible relationship between credit market development and 

economic growth for the OECD countries we need to test whether there is cross-sectional dependency 

and slope heterogeneity among countries. 

 

3.1 Preliminary analysis 

One important issue in a panel causality analysis is to consider possible cross-sectional 

dependence across countries. Because, if cross-sectional dependence is ignored in the estimates, it may 

result in misleading inference due to misspecification. A high degree of economic and financial 

integration among the OECD countries may made these economies more sensitive to the shocks in the 

other countries. Thus, we first start with the testing of cross-sectional dependency for the OECD 

countries by applying three different tests. Table 1 reports the CDBP test of Breusch and Pagan (1980) 

which tests the null of no cross-sectional dependency when  fixed and . Moreover, it reports 

the CDLM and CD tests of Pesaran (2004) which tests the null of cross-sectional dependency in the 

context with respectively  and  large and  large and  small.  

Second issue in a panel data is to test the homogeneity of the slope coefficients.  In order to 

test the null hypothesis of slope homogeneity -  for all  against the alternative hypothesis 

of heterogeneity-  for a non-zero fraction of pair-wise slopes for  the so-called  test 

is proposed by Pesaran and Yamagata (2008) and the small sample properties of the  test can be 

improved under normally distributed errors by using the bias-adjusted version ). The results of 

these tests are also reported in Table 1.  

 

4 Empirical Findings  

It can be clearly seen from Table 1, the null of no cross-sectional dependency is rejected at 

least 5 percent significance level which implies that a shock occurred in one of the OECD countries 

seems to be transmitted to the other countries. Table 1 also reveals that the null of slope homogeneity 

is strongly rejected by both tests. This finding implies that imposing the homogeneity restriction on the 

variables can lead to misleading inferences. Therefore, the existence of cross-sectional dependency 

and slope heterogeneity across countries requires to use the bootstrap panel granger causality methods 

in the next phase of the analysis.  

 

Table 1: Results for Cross-sectional dependency and heterogeneity tests  

Financial development indicator 

 Stat Prob. 

Cross-sectional dependency tests   

CDBP  557.993 0.000*** 

CDLM  10.553 0.000*** 

CD   -1.655                                      0.049** 

Heterogeneity tests   

 

44.136 0.000*** 

 

46.099 0.000*** 

**, and *** indicate significance at the 5 and 1% significance levels, respectively. 
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The first step of the panel causality approach of Emirmahmutoglu and Kose is to investigate 

the integrated properties of the series of all countries. Table 2 presents the results of Augmented 

Dickey Fuller (ADF) unit root tests on the levels, first differences and second differences of the series. 

The findings indicate that the maximum order of integration in the VAR system is determined as 1 for 

the credit market development and economic growth nexus of the OECD countries, except Finland, 

Ireland, Portugal and Spain.  
 

Table 2: Results for Unit Root testsa 

 

CM 

 

   GDP 

 

 

 

CM-GDP 

 

Levels 1st diff                        2nd diff    Levels 1st diff 2nd diff 

 

d maxi 

Australia 0.303 0.001***    0.877 0.000***   1 

Austria 0.201 0.000***    0.461 0.001***   1 

Belgium 0.562 0.000***    0.503 0.001***   1 

Chile 0.802 0.000***    0.945 0.006***   1 

Denmark 0.825 0.000***    0.118 0.004***   1 

Finland 0.130 0.228                           0.000***    0.542 0.018**   2 

France 0.313 0.029**    0.264 0.010**   1 

Germany 0.429 0.008***    0.742 0.000***   1 

Greece 0.974 0.021**    0.387 0.083*   1 

Iceland 0.533 0.027**    0.847 0.005**   1 

Ireland 0.685 0.007***    0.740 0130 0.000***  2 

Israel 0.171 0.000***    0.884 0.000**   1 

Italy 0.943 0.000***    0.163 0.047**   1 

Japan 0.209 0.026**    0.007***    1 

Korea 0.914 0.002***    0.003***    1 

Luxembourg 0.134 0.000***    0.219 0.001***   1 

Mexico 0.616 0.000***    0.890 0.020**   1 

Netherlands 0.663 0.001***    0.473 0.019**   1 

Portugal 0.627 0.200                        0.000***    0.374 0.092*   2 

Spain 0.398 0.488                        0.000***    0.232 0.142 0.000***  2 

Sweden 0.904 0.000***    0.827 0.002***   1 

Switzerland 0.017**     0.850 0.003***   1 

Turkey 0.992 0.001***    0.886 0.000***   1 

UK 0.049**     0.242 0.028**   1 

USA 0.775 0.000***    0.520 0.047   1 
a The values presented in Table are MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

 
Table 3 shows the results for the existence and direction of the causal relationship between 

credit market development and economic growth. The findings indicate that the panel causality results 

confirms the view that credit market development is an important determinant of economic growth, 

but the opposite is not true. Moreover, the panel causality approach of Emirmahmutoglu and Kose 

(2011) also provides the country-specific results. As can be clearly seen from Table 3, the causality 

differ across countries in the OECD.  
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Table 3 Panel causality between credit market development and economic growth 

 CM development does not cause growth  Growth does not cause CM development 

Country 
 

Wald p-value  
 

    Wald p-value 

Australia 4 10.407 0.034**  4 31.464 0.000*** 

Austria 1 5.770 0.016**  1 1.653 0.199 

Belgium 1 1.903 0.168  1 0.718 0.397 

Chile 3 3.364 0.339  3 7.479 0.058* 

Denmark 1 1.285 0.257  1 0.977 0.323 

Finland 2 11.154 0.004***  2 10.182 0.006*** 

France 2 4.434 0.109  2 3.331 0.189 

Germany 1 0.103 0.748  1 4.196 0.041** 

Greece 2 6.835 0.033**  2 2.387 0.303 

Iceland 2 9.708 0.008***  2 2.741 0.254 

Ireland 2 3.131 0.209  2 1.164 0.559 

Israel 1 1.398 0.237  1 0.141 0.708 

Italy 2 3.288 0.193  2 1.636 0.441 

Japan 2 2.165 0.339  2 5.203 0.074* 

Korea 4 3.820 0.431  4 13.657 0.008*** 

Luxembourg 2 2.748 0.253  2 2.164 0.339 

Mexico 1 0.387 0.534  1 3.185 0.074* 

Netherlands 3 13.477 0.004***  3 1.957 0.581 

Portugal 2 1.036 0.596  2 3.973 0.137 

Spain 2 8.559 0.014**  2 0.062 0.969 

Sweden 1 0.329 0.566  1 7.572 0.006*** 

Switzerland 2 16.664 0.000***  2 0.556 0.757 

Turkey 1 6.100 0.014**  1 1.325 0.250 

UK 2 2.432 0.296  2 4.272 0.118 

USA 3 16.948 0.001***  3 7.227 0.065* 

Panel-Fisher  137.391 0.093*   117.958 0.280 

 
5 Discussion of results and Conclusion 

 

This study reexamines the causal link between financial development and economic growth in 

the OECD countries. Apart from the previous causality analysis in the credit market development-

growth nexus, this study utilizes a newly developed bootstrap panel causality approach of 

Emirmahmutoglu and Kose (2011) which controls for both cross-sectional dependency and 

heterogeneity across countries. This approach extends the lag augmented VAR approach of Toda and 

Yamamoto (1995) in heterogeneous mixed panels by using META analysis. The panel results indicate 

that the causality runs from credit market development to economic growth but the inverse is not true. 

On the other hand, the country specific results seems to be different for the direction of this 

relationship.  

The findings provide important policy implications. First, the supply-leading hypothesis is 

supported by 7 OECD countries (Austria, Greece, Iceland, the Netherlands, Spain, Switzerland and 

Turkey). This results implies that policy makers in these countries should provide more efficient credit 

market system to stimulate saving and investment which thereby increase economic growth. With 

respect to credit market development policy makers should pay more attention to enhancing market 

competition, providing more accessible and more simplified banking activities, increasing quality of 

institution and improvement of legal environment. Second, the null hypothesis that economic growth 

does not Granger-cause credit market development is rejected in 6 OECD countries. More specifically, 

Chile, Germany, Japan, South Korea, Mexico and Sweden support the demand-following hypothesis. 

Therefore, these countries need to give policy priorities to the development of real sector which in turn 

will lead to credit market development. Third, the empirical findings also reveal that the feed-back 

hypothesis is only supported by Australia, Finland and the USA. This implies that policies which 

contribute to the co-development of both sectors should be implemented in these countries.  
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Impact of Greek Civil War on The Creation of Truman Doctrine 
 

Mahmut AKKOR 

Kırklareli Üniversitesi 

 
ÖZET 

 

İngiltere, II. Dünya Savaşı’nın galip devletlerinden birisi olmasına karşın ekonomik olarak çok yıpranmıştı. 

Sovyetler Birliği’nin Ortadoğu ve Akdeniz’e girme teşebbüslerini tek başına durdurabilecek güçte değildi. 

ABD’nin desteği olmaksızın bölgedeki tüm etkinliğini kaybedebilirdi. ABD, Batı Avrupa’da son derece 

güçlüydü, benzer şekilde Sovyetler de Doğu Avrupa’da. Akdeniz’e egemen olma, dahası petrol 

bölgelerinde söz sahibi olmak iki devlet için de son derece hayatiydi. Yunanistan, konumu itibariyle iki 

devlet için de önemliydi. Bu durum, Akdeniz bölgesinde yaşanan rekabetin Yunanistan topraklarında 

yoğunlaşmasına neden oldu. 

 

Yunanistan, öncelikle Sovyetler’in etkisi altına girdi. Ülkede başlayan komünist etki Türkiye’yi içine 

alarak genişleyebilir ve ABD’nin bölgedeki tüm çıkarlarını riske atabilirdi. Durumu lehine çevirmek 

isteyen ABD; Türkiye ve Yunanistan’a yapılacak ekonomik ve askeri yardımla Sovyetleri saf dışı 

bırakabilirdi. ABD Başkanı Truman’ın 4 Mart 1947 tarihinde iki ülkeye birden yardım yapacağını 

açıklaması Truman Doktrini’nin ortaya çıkmasına neden oldu. Siyasi yönden son derece karışık haldeki 

Yunanistan için ABD yardımı, yeni bir sürecin yaşanmasına neden olmuştur. 

 

Anahtar Kelimler: ABD, Türkiye, Yunanistan, Truman, Soğuk Savaş, Yunan İç Savaşı 

 
      Despite being one of the victor states of the World War II, UK was economically exhausted. She was in 

no power to stop USSR’s entry efforts to the Middle East and the Mediterranean by herself. Without the 

support of the US, she could lose all of her strength in the region. US was profoundly powerful in the 

Western Europe, and in a similar fashion Soviets were in Eastern Europe. Being dominant in the 

Mediterranean, furthermore having a say on the oil regions was crucial for the two states. Greece was 

important in terms of her location for both states. This situation led to the condensing of the rivalry in the 

Mediterranean region over the Greek land. 

 

Greece came under the influence of the Soviets at the outset. The communist influence which started 

in the country might have spread out including Turkey and put all of the US interests in the region at risk. 

US who wanted to turn the situation in her favor, might have put the Soviets out of action with economic 

and military assistance to Turkey and Greece. US President Truman’s statement that he will give assistance 

to both contries on March 4th of 1947 induced the emergence of the Truman Doctrine. US assistance led to 

the experience of a new period for the politically utmost complicated Greece. 

 
Keywords: USA, Turkey, Greece, Truman, Cold War, Greek Civil War 

 

 

Domestic issues started in Greece during the Second World War turned into a situation 

concerning most part of Europe rather than a regional one after in the aftermath of the WW2.  

Although Britain held the status of the victorious country, she faced financial problems in 

consequence of financial destruction from the War. The fact that Britain was not in a position to 

provide assistance to Greece and Turkey influenced the US to become the leader of Western Europe. 

At the same time, the Soviet Russia was the rising power in Eastern Europe. Even if these powers 

were not engaged in a struggle directly after the War, they struggled to expand their sphere of 

influence. Greece was one of the countries to be observed the struggle prominently. The process 

starting to prevent the danger of communism commencing in Greece and impacting Turkey was 

influential in the creation of military and economic assistance namely Truman Doctrine aimed for 

these countries firstly and the continuation of another assistance process. As the US was inclined to 

return to its own continent as it had done after the WW1, the USSR’s desire to expand and having 

different economic and political doctrines from each other brought a new process in its wake.  Within 
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the new process, the emergence of blocs was the first step of the Cold War period taking place 

between these two countries. 

Europe was devastated in the aftermath of World War II as it was in 1918. In particular, air 

strikes destroyed Europe. Economy and transportation were the most affected areas. However, the 

situation in 1945 was different from the one in 1918. The difference was that countries knew how to 

bind their wounds up and while doing this acting on their own would not help them to succeed. Europe 

tried to remove traces of the War and when the year was 1949 Europe was in a situation as it had been 

before the War.1 Though Europe rehabilitated itself in a short time, it did not prevent from the change 

of power centers of the world. After the World War II, the new bipolar world order led by the US and 

the USSR was created. Both countries began to provide various assistances in military, technical, 

financial, commercial and social areas to the countries on their side or they want to establish close 

relationships in order to increase their effectiveness in world politics. Assistance was made either via 

international organizations indirectly or with bilateral aid agreement directly.2 The purpose of these 

assistances was to keep European colonies becoming free after the War down under the name of 

assistance and development or to prevent these countries kept down by the opponent one.3  

The Second World War began on 1 September 1939 with the invasion of Poland by German.4 

Countries separated into two blocs as the Allies and the Axis fought each other for a long time. The 

process about Greece started with the invasion of Albania by Italy in April 1939. Italy became 

neighbor with Greece considered as a weak one in the eyes of Italy. Mussolini, Italian leader sent an 

ultimatum to Prime Minister of Greece, General Metaxas on 28 October 1940. This ultimatum was 

about free passage of Italian troops on Greek territories and giving over Greek harbors to Italy. After 

Prime Minister’s negative reply to this ultimatum, Italian army passed over Albanian border and came 

to Greece. Consequently, Greco-Italian War began.5 

Greek Army organized by Prime Minister Metaxas overpowered Italian in a short time and 

repulsed Italian Army within a few days. At the end of 1940 Greeks pushed Italian away from their 

territory and took control of the region in southern Albania called Epirus. Greece achieved success 

with the air support from Britain. Before attacking to Soviet,  Hitler attacked to Greece in order to 

secure west flank in 1941 and domineered Greece as short as a week.6 Greece came under German’s 

domination on 24 April 1941. British were drawn away from Balkans and Peloponnese and Lesbos 

were occupied by Germans.7 How catastrophic this occupation was for Greece, the policy operating 

against German occupation boosted Greeks’ morale of resistance. This morale of resistance brought 

about the emergence of resistance organization in Greece.8 In September 1941 communists in Greece 

established EAM, the meaning of which was National Liberation Front.  Shortly after the 

establishments of EAM, Greek People’s Liberation Army aka ELAS representing EAM’S military 

wing was formed. National Republican Greek League (EDES), non-communist, was another union 

operating in Greece.9 United Panhellenic Organisation of Youth was non-political and non-military 

union operating in Greece.10 

First resistances in Greece took places in big cities such as Athens. Yet, occupying powers and 

government cooperating with occupying powers suppressed these activities against the government 

grisly. In the spring of 1942 all resistance groups, communist and non-communist climbed up a 

mountain to continue their fight. Gorgopotamos Bridge was blown up by the resistance groups on 25 

November 1942. The bridge was on the passageway between Piraeus and Germany and Germans were 

dispatching supplies to the forces in North Africa through this bridge. The attacks caused massive 
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damages to transportation and supply routes of the Axis. In March 1943 Thessalonica-Lamia main 

road was attacked for six times and the road was closed for traffic. Guerrillas damaged both 

transportation and supply routes and military force of Axis with these activities.11 

As the tide of the battle turned against Germans in 1943, ELAS and EDES started to worry 

about the power and both parties struggled to be the only armed power. 2 months after the Cairo 

Conference, ELAS attacked EDES which was thought to cooperate with British and this attack was the 

first move to ignite the civil war in Greece.12 At the end of 1944, the number of ELAS’s member 

reached to two million. On 4 December 1944 with the efforts of Britain Prime Minister of Greece gave 

an ultimatum to ELAS to hand down the weapon and to leave Athens. However, ELAS did not 

comply with the ultimatum.  In and around Athens the armed conflicts continued for three weeks and 

EAM, the political wing of ELAS, losing power and not getting the support from the USSR as it 

expected accepted a truce and signed the Treaty and Varkiza on 12 February 1945.13 In accordance 

with the Treaty, all resistance organization would gather under the same roof, the election would take 

place and there would be a referendum on the return of the King.14 

In consequence of the Treaty, ELAS pledged to disarm and demanded an amnesty. 

After the election had taken place, ELAS accepting the defeat militarily determined to have a 

referendum on monarchy regime in 1948.15 

Elections taking place in March 1946 were won by the right-wing party inasmuch as EAM, 

representative of the left-wing parties boycotted the elections. After the election referendum was held 

and supporters of monarchy wishing for the return of the King was the winning part.  

After the developments occurred, communists, in other words, ELAS stirred a revolt in northern Greek 

under General Markos Vafiadis’ leadership.16 On 28 November 1946 General Markos declared that 

they formed an army known as Democratic Army. The army was under the control of General 

Markos.17 Civil War started with the invasion of Greece by the Army having formed and a new period 

begun. The country separated into two parts and communists took over the northern regions and 

islands.18 In December 1946 in the Democratic Army, there were nearly 7000 soldiers. At first, the 

Democratic Army notched up huge success against the National Army of Greek. Having formed 

recently and not having experience of guerrilla warfare, the National Army lost in the struggles in the 

mountains.19 The other factor making the Democratic Army more powerful was the support of 

Yugoslavia, Bulgaria, and Albania adopting communism.20 

On 3 December 1946 Greek Government lodged an official complaint at the United Nations’ 

Security Council and the official complaint stated that Bulgaria, Albania, and Yugoslavia supported 

the guerrilla warfare occurring in northern Greece. Greece wanted to draw the attention of Security 

Council to the issues taking place in northern Greece.21 Greece emphasized in the memorandum 

consisting of 35 pages and prepared for the Security Council that the gangs trained in foreign countries 

were bearing weapons and the neighboring countries turned a blind eye to this situation. Greece 

demanded the Security Council to inquire into the related matter and to clarify the matter in 

consequence of the inquiry.22 

United Nations’ Security Council brought forward the resolution of Greece relating with the 

forming an Investigation Commission in the Board on 10 December 1946. However, the US and the 
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Soviet Russia got mixed during the debate. The US approved the proposal and deemed suitable to take 

action on 15 January 1947 at the latest by accelerating the commission works. On the other hand, the 

Soviet Russia stated the situation occurring in Greece was a civil war and there was no need to form a 

commission to solve this matter.23 

Security Council’s meetings carried on by 20 December 1946. In consequence of the 

meetings, the Security Council accepted the proposal of Greece and decided to form a Special 

Committee on the Balkans comprising of 11 people from member countries of Security Council with 

the object of inquiring the matter. The Committee founded on 29 January 1947 and came to Athens 

without further loss of time on the point of commencing an inquiry. At first, Special Committee on the 

Balkans asked Greek Government to deliver the documents they possessed. Subsequently, the 

Committee gave ear to the representative of Greece Government. The representative of Greece 

Government expressed to the Committee that nearly 8 thousand communists were trained in a general 

headquarters established in Skopje and administered by foreigners, the headquarters supplied weapons 

and mobile hospital to communist elements, the gangs made an effort to form a sovereign government 

by merging with Yugoslavia in the future and the neighbouring countries were providing support to 

the communist elements.24 

Falling on hard times under difficult conditions of the War, Greece received financial 

assistance from Britain. Britain having supported Greece since 1940 declared that she could no longer 

afford assistance after 15 February 1947 by reason of the fact that Britain had gone through financial 

problems after the War.25 The Soviet Russia could have gained power with this development about the 

region. The Soviet Russia has planned to reach oil in the Middle East, the Persian Gulf and the Indian 

Ocean through Iran, the Straits, the Aegean Sea and Eastern Mediterranean Sea through Turkey and 

Eastern Mediterranean Sea through Greece.26 The economic power of Britain yearning to avert the 

Soviets had decreased due to consumption of dollar and gold reserves during the War and Britain 

became dependent on foreign sources. The other factor causing economic disruption was the decrease 

in production domestically.27 During the post-war period, the flame of new world order ignited with 

the replacement of Germany with the Soviet Russia28 and Britain with the US.29 

 

Britain announced she could not afford assistance she had been doing since 1940 starting in 

March 1947 with a memorandum sent to the US Department of State on 21 February 1947.30 

However, not only Greece received assistance from Britain but also Turkey did.31 Britain’s statements 

about the importance of these countries for the defense of Europe and the need of continuance of 

assistance made the US undertake the important mission. 

The Civil War in Greece intensified in March 1947 in a period when the Security Council had 

been carrying on its works. That Britain could not be in a position to afford assistance anymore would 

put Greece in a difficult position economically.32 It was also a pivotal factor intensifying the conflict. 

The Committee went to Northern Greece where one could witness the severest face of the 

Civil War and made inspections while interviewing witnesses on the border of Yugoslavia, Albania, 

and Bulgaria. During these inspections, the Committee held meetings respectively 61 times in Athens, 

6 times in Bulgaria and 7 times in Yugoslavia. Official reports made after the witness interviews 

comprised of 20 thousand pages approximately. For the purpose of preparing the survey report in 

accordance with the official reports, the Special Committee went to Geneva in the first week of April 

1947. Totally 14 meetings held in Geneva from 7th April to 23rd May and 767-page report were 
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prepared. The Special Committee going New York after Geneva conducted 4 meeting in the city and 

the Committee submitted the report to the Colombian delegate. On 15 September 1947 The Security 

Council adopted a resolution to be presented the matter to the General Assembly by 9 votes to 2 which 

the USSR and Poland had given. Yet, this resolution did not help for solving the matter.33   

The recession of Britain and the Security Council’s incapability to solve the matter could have 

led to bigger problems in Greece. Moreover, communists could have taken over the government and 

the country could have been dominated by the Soviets. In that case, the Soviets would have spread out 

almost over the Mediterranean and current situation could have taken hold of Turkey. 

Consequentially, Turkey and the Middle East would have left for the influence of the Soviets.34 It was 

considerably dangerous not only for the Middle East countries but also Western Europe countries 

including Italy, Belgium, Germany and France.35 

The Communists were gaining more and more power and they tried to derail the economy by 

obstructing the export of goods manufactured or raw material. Additionally, prevention of obtaining 

the agricultural material needed and the prohibition against repairing agricultural machinery made 

farmers have serious financial problems. While communists were preventing economic development 

of their country, the economy was deteriorating day by day.36 

The Communists were monitoring economy of Italy and France very closely. The country in 

the worst situation across Europe unequivocally was Germany. For Germany shared by the US, 

Britain, France and the USSR, unification of the country seemed impossible. The conditions European 

countries were in obligated them to be under the protection of the US against the expansionist policy 

of the USSR.37 Furthermore, the increase in communist pressure through Italy could have paved the 

way for Yugoslavia and Greece to embrace the communism. The largest communist party was in Italy. 

The fact the second largest communist party was in France could have caused Europe in all to enter a 

dangerous period.38 

In this respect, the Soviets would expand their sphere of influence including Greece with the 

extreme left wing in power in Greece and Europe would be under the domination of the Soviets. 

Considering the circumstances, the situation of Greece was the matter to be emphasized by the 

American executives.39 The US was of the opinion Turkey and Greece having great importance to 

eliminate the Soviet danger strategically needed to be supported. The fact that Greece did not get 

under the domination of communist regime and Turkey were not affected from this situation in other 

words the obstruction of the domination of communism was important.40 

The US taking place of Britain needed to take more steps for future of Europe including the 

European diplomacy. Next years following the year of 1947 were one when the American policy 

fought against the communism and the Truman Doctrine was the backbone of this fight.41 

The period when the civil war intensified extremely in Greece corresponds with the period 

when the President of the United States, Harry Truman announced there would be financial assistance 

for the countries in need in Europe. Greece Government requested for financial assistance from the US 

rising power in the world to survive the hard conditions they were in. While requesting, Greece 

Government emphasized that the possible financial assistance from the US would make his people 

have more sense of trust. From the perspective Greece government, the country was in so difficult 

situation that it was not possible to surmount from it all alone. This situation applied not only for 

Greece but also other European countries.  The dilemma when Europe faced while coming through 

brought the US to the forefront day by day.42 
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Political issues of Greece and strategic position of Turkey necessitated the US providing 

assistance to both countries. US President Truman gave utterance to provide assistance to Turkey and 

Greece on 4 March 1947.43  President announced the Truman Doctrine named after his name before 

the Congress on 12 March 1947.44 

The doctrine was the cornerstone of US-TR relations. However, the main reason of doctrine 

was to defend Western Europe against the Soviet threat. It was not for the defense of Turkey. In other 

words, the main reason was to save Western Europe, another part of which had already been taken by 

the USSR.45 It would take the time to rehabilitate Europe in a situation where it was devastated and 

war-torn. Yet, with the recession Britain and the increasing pressure of the Soviets on Turkey and 

Greece made the US step forward and this action expedited the rehabilitation process.46 

The US not only provided military assistance to Turkey and Greece with Truman Doctrine but 

also it started to pursue a policy of Containment toward the Soviets in its foreign policy.47 According 

to the Monroe Doctrine48 enunciated in 1823, from the moment any country in the Asia and Europe 

attempted to spread its political system to the US it would be thought as a threat to peace and security 

of the US. Consequently, containment of the Soviets was a must to maintain peace and security.49 

In the speech where the US President Truman delivered to the Congress and mentioned about 

the doctrine for the first time, he said “I believe that it must be the policy of the United States to 

support free peoples who are resisting attempted subjugation by armed minorities or by outside 

pressures.”50 and continued “One way of life of the US and the Soviet is based upon the will of the 

majority, and is distinguished by free institutions, representative government, free elections, 

guarantees of individual liberty, freedom of speech and religion, and freedom from political 

oppression. The second way of life is based upon the will of a minority forcibly imposed upon the 

majority. It relies upon terror and oppression, a controlled press and radio; fixed elections, and the 

suppression of personal freedoms. The purpose is to protect free people from oppressive regime trying 

to impose oppressive regime.”51 

 

 President Truman requested $400 million for the assistance after he emphasized the 

independence of Turkey and Greece was important for the free world.52 Members of Congress 

objected to this request by advocating the view that Greece and Turkey were not governed by 

democratic regimes and exportation of money after the War was not necessary.53 One of the criticisms 

about the Truman Doctrine in the US except the Congress was about Turkey not standing with the 

Allies actively.54 The criticisms in the US press stated that the Doctrine did not show any regard to the 

United Nations Organization and the assistance should be provided via the organization or with the 

knowledge of the organization. In the contrary case, the prestige of the United Nations Organization 

could have been damaged. Yet, the doctrine could have caused the US and the USSR to be up against 

each other55 because of the fact that providing assistance to Turkey not taking part in the War would 

be perceived to declare war against the USSR officially. Furthermore, the view that Turkey was not in 
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the condition which requires assistance to end the political civil strife similar to Greece and it would 

be difficult to halt the assistance in time was prevalent.56 Taking consideration of these disputes, it was 

not easy to persuade people of the USA into providing assistance.  

On the contrary to the opposing part of the Doctrine, the one agreeing on the Truman Doctrine 

be approved by the Congress considered that Turkey completed its transition to multi-party system in 

the year of 1946, the assistance would decrease domestic and international issues and help the multi-

party system strengthen although there were criticisms that Turkish government was not democratic 

and assistance planned to provide only would strengthen autocratic regime in Turkey. Moreover, the 

supporters of the Doctrine mentioned that when it comes to Turkey’s neutral attitude during the WW2 

Turkey had never taken sides with Germany, the Allies found this attitude more beneficial than 

entering the War and this attitude played an important role in the result of the War.57 With all 

supporting and opposing views, Washington put forward the Soviets and the danger of communism as 

a reason with the purpose of handling the situation and establishing its world leadership to the 

Congress and public opinion.58 

The requests of President Truman were discussed nearly for two months. At the end of the 

debates, the Congress empowered the President to wield 400 million dollars (300 million dollars for 

Greece and 100 million for Turkey) for the purpose of sending financial assistance and military 

personnel to Turkey and Greece. The bill was approved by the Congress on 22 April 1947 by a vote of 

67 to 23 and in the House on 9 May 1947 by a vote of 287 to 107.59 The Doctrine known as ‘Act of 

Assistance to Greece and Turkey’ (i.e. Public Law 80-75)60 came into force with the approval of 

President Truman on 22 May 1947.61 

The act authorized the US President to send military and technical personnel with equipment, 

service and knowledge assistance as well as financial assistance. Additionally, by virtue of the act the 

assistance provided would not be misused by Turkey and Greece without knowledge and consent of 

the US President, the Turkish and Greece Governments would inform the authorities sent to inspect 

whether the assistance used for fit and proper purposes and they would permit representatives of the 

press and radio of the US to hold and examination and gather information freely in their countries 

regarding the utilization of assistance.62 

The resolution known as ‘Vandenberg63 Resolution’ was the other thing one must know about 

this act. In accordance with this resolution if the Security Council or the General Assembly requested 

the US to sever the assistance to Turkey and Greece or these countries inform that they did not ask for 

the assistance and the US President decided this act served for its purposes or there is no need to 

proceed, The USA will sever the assistance to Turkey and Greece.64 

The assistance was received with pleasure in Turkey. Nonetheless, the USSR appealed to the 

UN’s Security Council on the grounds that this assistance was a threat to world peace. The USSR did 

not get a favorable outcome from the appeal. Russian televisions and radios started to make 

propagandas about Turkey passing into the control of the US with unkind statements to boycott the 
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situation.65 For example, Pravda66, the Soviet newspaper alleged that Turkey lost its independence 

militarily with the Truman Doctrine and in fact, Turkey became an American colony.67 

Reactions to the Truman Doctrine in Greece were same as the one in Turkey and the Doctrine 

became the topic of the day in the press. The Greek press approaching the assistance cautiously found 

the conditions of the agreement appalling and emphasized that with the article 2 and 4 the US acquired 

the right of interfering the internal affairs. Different from the assistance provided to Turkey in the 

military area, the fact that the assistance to Greece was appertaining to both financial and economical 

areas of Greece were increasing the anxiety.68 

  Under these circumstances, the process of assistance commenced with the bilateral agreement 

with Greece in June and with Turkey in July. Countries providing assistance and receiving agreed to 

take action to provide economic development in Greece and to improve the economy in Turkey. 

Twenty-one American officers and two political economists came to Turkey in May to attain it.69 

Although the arrival of the delegation led to fear to remind the economic privileges made a concession 

to the other countries in the period of regression of the Ottoman Empire, the US notified to the public 

opinion about the delegation.70 The delegation recommended modernizing the army decreasing the 

human power in Turkish army to utilize the assistance more effectively. The delegation mentioned that 

the assistance could be used primarily for road construction and maintenance, improvement of cargo 

transportation, training and equipping the armed forces and repair of the landing field.71 It was 

foreseen that Turkey would be in a position to defend itself as short as three years with the 

improvements made in the aforementioned areas.72 

Moreover, the delegation introduced a bill. In accordance with the bill, without the knowledge 

and consent of the US President military tools and equipment provided for the assistance could not be 

misused and it should be supervised whether commitments delivered or not. There was a view that the 

bill would not lead to any distress.73 However, during the Cyprus Operation in 1964, the US’s 

obstruction of the use of weaponry scattered the positive atmosphere in a minute.74 

As it is well known the amount of the assistance was planned to be 400 million dollars in the 

US Congress. However, it did not happen as it was planned and the amount of 337 million dollars was 

spent for both countries. 268 million dollars of 337 million dollars was given to Greece and 69 million 

dollars was given to Turkey. 59% of the money given to Greece and 100% of the money given to 

Turkey were used for the military purposes.75 

The amount of money the US gave to Turkey including military equipment assistance stated in 

Truman Doctrine reached to 152.5 million dollars. As 147.5 million dollars of the given money used 

for modernization of army, naval and air forces, other 5 million dollars separated for road 

construction.76 

   The amount of the assistance made to Greece and Turkey exceeded the amount established by 

the US Congress. The increase of assistance amount was related to the regulation made in 1948. The 

assistance made to both countries was transferred into Foreign Assistance Act by the US Congress. 

Thus assistance provided as if it were for once with the Truman Doctrine gained continuity. With 

Mutual Defence Assistance Act adopted on 6 October 1949 assistances started to be evaluated within a 
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new framework and the money sent was taken under the control of the Economic Cooperation 

Administration.77 

People living in the countries receiving the assistance had some questions about the continuity 

and supervision of assistance. The assistance started with the Truman Doctrine did not mean war 

declaration. The purpose of the Doctrine only providing assistance without any prejudice and 

discrimination was to help countries to develop and improve.78  However, it was not an unexpected 

situation that the countries receiving assistance would come under the influence of the US in course of 

time. 

The assistance made with the Truman Doctrine led Greece government to gain power and to 

become successful against the gangs. The success would cause reactions in Yugoslavia, Bulgaria, and 

Albania alleged to help the gangs at the same time. After cast away from the Cominform79, Yugoslavia 

stopped to help the rebels and this accelerated the end of Greece civil war.80 Thus the Soviet Russia’s 

attempt to take the control of Greece with the ideology of communism failed. 

In conclusion, civil war in Greece in Second World War influenced the US to take place of 

Britain and to see the Soviet Russia as a danger.  At the same time, the civil war was the first step of 

change in the US foreign policy and started the process of emergence of military and financial 

assistance to eliminate the danger of communism. The assistances for this purpose ruled out the 

expansionist Soviet danger over Greece and Turkey. As the Truman Doctrine divided into two blocs, it 

stood out one of the factors starting the US-the USSR struggle. From the perspective of Turkey and 

Greece, the Soviet danger was eliminated and caused a relaxation. Yet everything was not over. On the 

contrary, the Soviet pressure on these countries has just started. It must have been seen by the US so 

that the assistance process starting with the Truman Doctrine became continuous. The continuity of 

assistance meant that European countries gain time to develop. The other important matter was that 

this condition removed the US to go back its own continent. Because it was requisite action to save 

European countries in the devastating situation and to develop their economy.  Otherwise, it would 

have been impossible to stop the Soviet expansion. 
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ABSTRACT 

Health communication consists of communication strategies carried out to ensure that 

individuals have a healthy life quality. In this scope, communication tools and different 

communication applications are utilized for presentation of health services, transfer of information 

supporting healthy life, informing individuals about all kinds of issues related to health. One of these 

is the health programs on television. It is necessary to create a positive, realistic and persuasive 

positive impression to communicate with the audience and create a sense of confidence. By including 

the audience in this process, it is possible to use the conveyed information in everyday life. The 

communication efforts of the audience are important for determining the direction of interactive 

communication. In this context, health programs can be examined within the context of public 

relations models. Four models of public relations developed by Grunig and Hunt (1984), which are 

press agency, public information, two-way asymmetric and symmetrical model are the starting point 

of this study.   It is categorized under two headings as one-way and two-way communication model 

and the audience’s openness about the specific communication method among these is emphasized. 

The subject of study is the communicative approach of housewives towards television health 

programs. Semi-structured interview method was used in the study.  The study was limited to 

randomly sampled housewives with middle income levels, living in Beşiktaş district of Istanbul. 

Within the scope of the study, it was mentioned which topics had more attention in health programs 

and the time periods they were mostly watched at. The aim of the study was to assess the extent to 

which the audience was open to one-way and two-way communication models, and the thoughts, 

attitudes and behaviors of the audience were also evaluated within the context of communication 

efforts. It has become clear that the health programs in the TV are a powerful communication tool in 

terms of providing information to the public and that they were more open to one-way communication 

model.  

Keywords:Health Communication, Grunig and Hunt’s Communication Model, One Way 

Communication, Two Way Communication, TV Health Programs. 

1. Introduction 

Initial communication with audience of health is to create an awareness among the patients to 

struggle against the diseases. Later on, health communication has spread to many other areas, such as 

communication between health professionals, patient and doctor relations, presentation of health 

services, awareness of the health of the patient and changing attitudes and behaviors in this context. At 

this point, it is shown that four models of public relations are applied in health communication as the 

communication strategies carried out in order to announce health information, to provide health 

information, to persuade the audience and to reach at a mutual point.  

The problem with this study is that housewives who watch the health programs on the TV do 

not only accept the provided information directly, but also to understand whether they choose an 

interactive method or not in order to realize this. Sensitivities of housewives in health communication 

were also evaluated within the scope of the study. The aim of the study was to determine what kind of 

communication direction the audience has preferred while watching programs on health. For this 

reason, four models developed by Grunig and Hunt in context of health communication have been 

considered in terms of audience.  These models have been evaluated under one-way and two-way 

communication titles depending on the direction of communication. In the study, more detailed 

information was tried to be obtained from the individuals constituting the sample by using semi-

                                                      
1 This work was supported by Research Fund of the Marmara University Project Number: SOS-D-070317-0133 
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structured interview technique. Perceptions of the housewives, who form the sample of the research, to 

the health programs were evaluated in terms of the criteria for single and double communication. 

2. Literature Review and Research Background 

One of the most important areas of expertise in communication studies is health 

communication. Although communication specialists in the field of health communication have been 

working for many years to improve health and prevent diseases, it is not very common for health 

communication to function as a consistent initiative. In 1971, the Stanford Heart Disease Prevention 

Program’s health-related “community-based communication efforts for the promotion and 

development of health” can be considered as the starting point in health communication (Rogers, 

1994: 208). In 1975, the “Health Communicarion Division” was established under the International 

Communication Association in USA (Çınarlı, 2008: 41). The first academic studies related to health 

communication were included in the Communication Yearbook I published in 1977 (Okay, 2009: 31). 

In the following years, academic studies and departments, institutions or organizations in the field of 

health communication have been ongoing. Cancer and AIDS are among the first topics dealt with in 

health communication. Health issues are presented to the audience in a wide research area with 

diversification of mass media and different communication applications.  

Awareness is created through communication strategies to create awareness about a specific 

health problem among the audience. The communication tools help to create the environment that will 

increase the demand for health services and increase the quality of service and improve the knowledge 

and attitude about healthy life (Koçak ve Bulduklu, 2010: 5-6). Kreps (1988) states that health 

communication, the development of health services and public health are central social processes. He 

bases the centralization of communication process on the widespread roles of communication in 

creating, collecting and sharing "health information". According to him, health information is the most 

important resource in the promotion and development of health services and health because it is 

necessary to guide strategic health behaviors, treatments and decisions (Kreps et al., 2003: 12). This 

can only be achieved with an effective communication strategy. Effective communication also 

provides an environment that enables people to continue their lives with community participation by 

promoting health to defend common values of humanity. Efforts to promote and improve the 

development of health in these settings influence the health of the individual and the lives of other 

individuals by moving the concept of health beyond healthcare institutions. Decisions about policies, 

expenditures, system designs and service availability made for this purpose can affect the development 

of health by affecting personal health (Ratzan, 2001: 214). In short, health communication is the 

communication that has been carried out towards the audience in health related matters. This form of 

communication can take place at the individual level, as well as via the mass media, as well as from 

the television to the Internet, and is spread by all means of communication that are informative about 

health (Okay, 2009: 21). 

 

TV Programs in the Field of Health Communication 

Health communication includes not only the need to combat diseases, but also the process of 

creating consciousness against diseases and ways of protection from diseases. At this point, while the 

health programs on television are an important means of communication with the audience, they also 

contain some negative aspects. Tabloid approach to medical issues and non-scientific content 

influence the perspective of the audience on health communication and health issues. 

 According to the “Women’s Television Tendency Survey Research - 2”, which was 

concluded by the Public Opinion, Publication Research and Measurement Department in July 2010; 

women begin to watch TV generally around 9 a.m. in the morning. Two-thirds of the women continue 

to watch television during the day. The rate of watching television during the week is higher than at 

the weekend. One of the five programs that women want to see most on television is health programs. 

When the frequency of program types watched by women on TV is examined; we see that 49 % 

follow health programs. At the top of the topics that are required to be included in the TV programs 

for women are the health issues with 68 % (RTÜK Public Opinion Surveys, July 2010: 10-77). 

Obtained data includes the general preferences of female audience. In an interactive communication 

process, we can use four communication models of public relations to determine the nature of 

communication for the health programs demanded by female viewers. Thus, we can evaluate how 

much interactive communication the women viewers have with the health programs and for what 
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purpose they have exercise the communication (to learn, to be informed, persuaded or to have mutual 

understanding ...). 

 

One-Way and Two-Way Communication Models in Public Relations 

In health communication, Grunig and Hunt’s one-way and two-way communication models to 

determine the communication direction of housewives constitute the main theme of this study.  

Grunig defines two underlying variables of communication as direction and purpose. He 

defines monologue as one way of communication; that is, the spread of knowledge. And he defines 

two-way communication as a dialogue; which is sharing of information. The purpose of 

communication is assessed by the asymmetric or symmetrical nature of communication. Asymmetric 

communication is unbalanced and the aim is to change the target audience. In symmetric 

communication, there is a balance and the relationship between the organization and the audience 

changes (Grunig, 2005: 311). This study is based on the directional variable that Grunig has stated; the 

target is examined in terms of the direction of communication of the audience. In the study, the press 

agency is investigated in terms of one-way communication, two-way asymmetric model, and two-way 

symmetric model. 

Grunig and Hunt (1984: 23) refer to the media agency and public information model as a one-way 

communication flow because communication is from source to receiver. The purpose in these models 

is to explain the message to the audience, not to listen them. The communication process is ongoing as 

one-way (Steyn, 2011: 14). In cases where messages are transmitted by the mass media and the target 

audience is limited or indirect in communication participation, which is the determining factor of the 

source, this is considered as one-way communication. In a one-way flow of communication, the 

source is considered to have a value of sovereignty and prestige. In two-way communication, the 

source and the recipient have the power to continuously influence each other (Bıçakçı, 2002: 22-23). 

In terms of communication direction, we can summarize the characteristics of one-way and two-way 

communication models one by one; Press Agency / Publicity Model (1850-1900):  The most known 

representative is P.T. Barnum. This model is made up of all kinds of fake or accurate news to get 

people's approval and persuasion. It is aimed to make an impact with the sensational news, attract 

attention and stay on the agenda. Being honest, or the reaction of audience is not important (Ulger, 

2003: 13). This model is used as a propaganda where reality is not respected. According to Barnum, 

"there is no such thing as bad advertising". In the words of Eric Goldman (1948), we are living in “an 

age of people who are treated as dummies” With this model, there is a minimum amount of research in 

a one-way communication framework (Davis, 2006: 125). Public Information Model (1900-1920): Ivy 

Lee is accepted as the doyen of public relations and he is considered to be the representative of this 

model. The most basic feature of this model is that it is settled on the principles of integrity and 

honesty. In terms of the organization’s policy and aims, the transfer of accuate/ true information and 

the public interest are mentioned (Ülger, 2003: 134-136). The minimum level of one-way 

communication and research continues in this model. Two Way Asymmetric Model (1920-1960): The 

most known representative is Edward Bernays. In this model, we are talking about transferring a 

message to both directions; the messages usually contain an imbalance in favor of the sender. The 

importance of research increases with this model. Feedbacks are given importance. The goal is to 

persuade the audience and to gain an advantage in acquiring regular habits and gaining intellectual 

changes (Davis, 2006: 126). This focal point of the model is convincing. Feedback is important to 

know what the audience will accept. Two Way Symmetric Model (1960 onwards): According to 

Grunig, this model is represented by educators and theorists. It aims to establish a common ground 

with audience and also on mutual communication (Peltekoğlu, 2012: 127-130). The important thing is 

to persuade the other party in an environment of mutual dialogue and make the change happen. The 

concept of respects is important. Two-way communication is fully used within the scope of this model 

(Davis, 2006: 127). It is important to understand the audience and to facilitate communication. 

 

 

3.  Study on Health Programs on TV in the Field of Health Communication: 

In this part of the study, the relationship between the TV programs which are the subject of 

health communication, the behavior change on the housewives and the public relation models are 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

59 

 

discussed. The openness to communication of housewives while watching the health programs is 

being evaluated. 

 

 

Purpose and Significance of Study  

In the health sector, communication is of great importance in terms of conveying the 

information to the audience. TV programs involving health communication are also among the most 

important of them. Being a guest to the health programs on TV or participating in the programs via 

technological opportunities opens the way of two way information flow in health communication.  

The aim of this research is to determine the direction of the actual communication between the 

health programs on TV and the audience. The evaluation of health programs in terms of one-way and 

two-way communication emphasize the importance of study.  

Sampling of the Study 
Daytime TV publications include many health programs in national channels or health-related 

parts in women's programs. These programs are usually directed at housewives. Therefore, the study is 

limited with housewives. The sample of the study is composed of housewives with middle income 

levels who are selected with the random sample method residing in Besiktas district.  The housewives 

constituting the sample were selected by the random sampling method over the specified constraints. 

Within the scope of the research, initially the questions prepared by interviewing 5 people were tested 

and afterwards sampling questions were directed. The literature review was considered while creating 

the number of samples. In order to clarify the number of samples, the answers to the questions asked 

within the scope of the research were evaluated. The number of samples was clarified when the 

information about the questions that were asked began to become repetitive. Based on this, 42 

individuals were included to study sample. 

Scope and Limitations of Study 

The primary limitation of the study is the housewives who follow the programs related to the 

health communication on TV. In the study, four communication models developed by Grunig and 

Hunt are examined and they are gathered under two main titles. This study is concerned with how 

these models are evaluated in terms of the target audience by exploring the communication strategies 

followed by a certain institution within the framework of these models. The analysis of the health 

programs on the TV within the context of the public relations models can be considered as a matter of 

another study. 

 The factor that determines the main limitation of the research is the communication models 

that the housewives who constitute the audience follow when they watch the health programs. That is, 

the data obtained from the questions asked to the housewives following the health programs are 

analyzed through the models of public relations. The communication model the housewives are more 

familiar with is determined. The study was conducted in October 2016.  

Method and Implementation of the Study 

In order for the models of public relations to be tested positively, it is necessary to measure 

how much the messages are used in the frame of this model. These measurements can be investigated 

qualitatively and quantitatively. In quantitative measures, a questionnaire is prepared for the audience, 

and each model is asked to rate public relations. In qualitative measurements, an attempt is made to 

reach a conclusion by examining the institution's publications, face-to-face discussions, or personally 

observing public relations activities (Grunig, 2005: 315).  

In this study, the reflections of public relations models on the target group are evaluated 

through health programs. In other words, a qualitative research method has been adopted for the 

audience in the study. It is aimed to show how one-way and two-way communication models used in 

health programs are interpreted by audience and how they have a place in their daily lives. In addition, 

the audience was asked questions about health programs. 

Within the scope of the study, semi-structured interview method has been adopted.  According 

to this research method, the researcher determines the questions to be asked before starting the 

questioning process. Depending on the flow of the interview, as well as the prepared questions, it can 

flex the flow of the interview with different questions. The order of the questions to be asked and the 

way they are expressed can be changed according to the person. (Şencan, 2005: 539). This helps the 

sample to open up and detail the subject. Therefore, the semi-structured research method was found 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

60 

 

appropriate for the nature of this study. An individual study was conducted to prevent the housewives 

from misleading each other and to obtain accurate and detailed information, and one-on-one 

interviews were conducted with the housewives. The questionnaire prepared before the interview 

provided the systematic preparation of the obtained data and the comparison of the answers given. The 

data obtained from the housewives of the sample of the study were interpreted with descriptive 

analysis technique. According to the descriptive analysis technique, the raw data are interpreted in the 

way of the themes and interpreted directly, if necessary, in a way that the reader understands the 

meanings of the raw data without any deterioration (Yıldırım and Şimşek, 2016: 239-240). The 

thoughts of the audience are assessed individually in direction with their own thoughts. The data 

determined according to the answers given by the participants are turned into charts within the scope 

of a certain theme. In addition, the frequencies of the generated data are calculated. In line with the 

obtained data; the experiences of housewives on health communication and the direction of 

communication towards the viewpoints and health programs were tried to be interpreted. Within the 

scope of the study, the features of the public relations models are grouped under certain headings. The 

press agency and informing the public were evaluated under one-way communication and two-way 

asymmetric and symmetric model were evaluated under the title of two-way communication models.  

The responses from the sample are interpreted according to these headings. The questions to be 

answered within the scope of the study are as follows. While some of these questions directly reflect 

the patterns of the public relations models on the target audience; others provide information on the 

relationship between the target audience and health programs.  

 Are you watching the health programs on TV? (The survey was conducted with housewives 

who answered "yes" to this question.) 

 Can all kinds of information provided in health programs be considered as true and accurate? 

 Do you pay attention that the guests participating in health programs are from medicine or 

from different areas? 

 What does the information in health programs mean to you? (How do you define the content 

of health programs?) 

 Are health programs convincing about generating new attitudes and behaviors? 

 Do information in health programs have an impact on attaining a certain attitude and behavior 

in everyday life? 

 Have you ever wanted to participate or have you ever participated in health programs as a 

spectator; or have you ever reached via telephone or e-mail? 

 Do you pay attention whether the specialists participating in the health program are from 

private or public institutions?  

 Do you ever conduct a research on participants after a health program ends? 

 Do you research on a topic of interest after the health programs? 

 When do you usually watch the health programs? 

 What types of topics usually attract your attention in health programs? 

Findings for the questions asked to the housewives following the health programs on the TV in the 

field of health communication were evaluated in response to the following research questions. 

 If we categorize the models that Grunig and Hunt have developed as one-way and two-

way; how do housewives understand and interpret health programs on TV? 

o In terms of communication models, the sample establishes one-way 

communication. 

o In terms of communication models, the sample establishes two-way 

communication. 

o In terms of communication models, the sample establishes both one-way and two-

way communication. 

 What are the experiences and communication efforts of the housewives constituting the 

study sample on the health programs on television? 

Findings of the Study and Evaluation 

The study was conducted with adult and housewives between the ages of 30-60 who follow 

the health programs. The questions directed to participants in the study were categorized into three 
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groups. Key concepts that stand out according to the answers obtained from the research sample are 

given in Table 1. 

 

 

Table: 1 Evaluation of Health Programs on TV by Housewives Regarding the One-Way and Two-

Way Communication (Verbal Findings) 

 

The obtained data are briefly summarized as follows according to Table-1.  

 In relation with one-way communication method; 

o When the accuracy and truth of the information in the health programs”  was asked, it 

was stated that the expert doctors definitely provided correct information, while some 

participants stated that as each doctor said different things, the information has by 

time became inconsistent. 

 

One Way 

Communication 

Model  

Truth or accuracy of information in health 

programs 

- The statements of medical doctors are absolutely true and accurate.                                                             

- The information provided bu alternative medicine specialists are not always valid and true. 

- Different explanations in the field of science in recent years have a negative impact on 

accepting that information is true and accurate. 

- Each doctor says a different thing. 

- The information is inconsistent. 

Content of Health Programs 

- Informative 

- Educating 

- Teaching 

- Directing 

- Guiding 

- Has Advertisement Content 

- For Promotion 

Two Way 

Communication 

Model  

The persuasiveness of Health Programs 

- Absolutely persuasive 

- The statements of medical doctors ere convincing 

- Recently, medical doctors contradict with themselves. 

- Alternative medicine is natural and it is convincing. 

- Some specialists have the ability to persuade. 

Applicability of information in daily life 

- I will apply for a certain period. 

- I will apply for 3-4 days, then I will stop. 

- I forget to apply, I cannot remember. 

- I act in accordance with the directions of medical doctors. 

- Alternative medicine presents the most natural information, I therefore follow-up and apply 

such information. 

 

Participation level to health programs 

- I have participated in the program via telephone. 

- I have not participated ever, and I do not want to participate. 

- I have not participated ever, and I want to participate. 

- The question asked by participants are informative and adequate 

Perceptions of 

Health 

Programs 

Perception of scientific and alternative 

medicine 

- Medical doctors always provide the most reliable information. 

- Herbal treatment is healthy because it is not chemical. 

- Information that cannot be proved medically may be lethal. 

- Herbal treatment is not convincing. 

Information on guests participating in 

health program 

- State employed doctors 

- Doctors from private hospitals 

- Experts on alternative medicine 

- Experts on cosmetics sector. 

- Most of the guests are from private hospitals 

- State employed doctors are more reliable. 

- Guests working in private sector usually attend for promotion or advertisement purposes 

- Experts on Alternative Medicine attend to programs for commercial and advertisement 

purposes. 

- As the examination fee for famous doctors is too high; I want to listen and learn. 

- I am searching for the persuasive doctors. 

- I do research for doctors after the program in order to get treatment and reach their contact 

information 

 

Conducting research on a topic of interest 

after the health programs 

- If  a new treatment method is stated, I do research about it. 

- I do not conduct any research if I am not convinced. 

- I conduct research in particular if it is herbal treatment. 

- I conduct research for consultation and information. 

- I ask my own doctor and get confirmation. 

 

Time interval of watching the health 

programs 

- Parts during morning health programs 

- Special health programs 

- Women programs aired afternoon 

- In night programs or re-runs 

 

The subjects of interest for housewives in 

health programs are 

Herbal medicine, psychiatric and neurological disorders of the heart, stomach, intestine, waist 

and neck hernias, asthma oncology disorders, rheumatic diseases, pediatrics, pedagogical views, 

diet and nutrition programs, joint pain, gynecological diseases, otorhinolaryngologic diseases, 

influenza infections, Diseases, sugar, blood pressure, eye, skin diseases and orthopedic disorders. 
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o “Contents of health programs" are meant to be informative, educational, instructive, 

guiding, guiding, advertising and promotional. 

 In relation with two-way communication method; 

o In terms of  “persuasiveness of health programs”, most of the participants think that 

the statements made in the health programs are absolutely convincing, and some have 

stated that this situation is not valid for every program guest. In addition, the 

disclosures of experts in the field of alternative medicine and scientific medicine 

differ in terms of confidence and persuasion. 

o  In terms of “applicability of information in everyday life for a certain period of time; 

participants were able to apply for as little as three or four days and then gave the 

answer that they forgot to apply it later. 

o When asked "the level of participation of housewives in health programs", they stated 

that they participated by telephone very few times and they were not active 

participants in general. It has been found that they are more willing to participate in 

the future than the current situation. 

 Perceptions of Health Programs: 

o When the participants were asked about “Perceptions on Scientific and Alternative 

Medicine”; they said that scientific medicine offers the healthiest information, and the 

alternative is medicine because it is not a chemical. 

o When asked, “What do you think about guests participating in health programs”; they 

said that guests participated from state hospitals and private hospitals. It has been 

concluded that housewives are later searching for doctor information to be treated and 

communicated. 

o When participants were asked “whether they were doing research after a topic of 

interest in health program”, they said that they were doing research for new treatment 

methods, information, counseling and a herbal treatment. 

o When asked about the “monitoring intervals of health programs, participants generally 

stated that they watched in the morning programs, they could watch them in the 

programs after the day, and the housewives who were busy during the day had the 

opportunity to watch their health programs in the late hours. 

o When asked “topics that attract attention of housewives in health programs”; 

participants indicated that they preferred many diseases to their interests and to the 

problems of their relatives. The diseases mentioned; Hernia, waist and neck hernias, 

psychological and psychiatric disorders, childhood illness, childhood health, 

pedagogical views, diet and nutrition programs, joint pain, gynecological diseases, 

otorhinolaryngologic diseases, influenza infections, immune system problems, 

asthma, oncologic disturbances, rheumatic diseases, Neurological diseases, sugar, 

blood pressure, eye, skin diseases and orthopedic disorders. 

Frequency distributions are calculated in Table 2 to analyze the numerical values of these 

verbal data obtained from the research in terms of one-way and two-way communication models.  

Table 2 : Evaluation of Health Programs on TV by Housewives Regarding the One-Way and 

Two-Way Communication (Findings in Figures) 

      
Percentage 

Frequency (%) 

Questions in 

relation with one-

way 

communication 

method; 

Information provided in health programs are true and 

accurate 

Yes  0.57 

Sometimes  0.40 

No 0.3 

The information provided is informative. 

Yes  0.63 

Sometimes  0.31 

No 0.6 

Questions in 

relation with two-

Information in health programs are convincing about 

generating new attitudes and behaviors. 
Yes  0.57 

Sometimes  0.31 
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way 

communication 

method; 

No 0.11 

I apply the information obtained from health programs in my 

daily life 
Yes  0.46 

Sometimes  0.26 

No 0.29 

 

The perception of housewives attending the study for health programs on television in terms of 

one-way and two-way communication were numerically interpreted. The data obtained were evaluated 

on the basis of "Yes", "Sometimes" and "No". Accordingly; 

 One of the most important criteria of the One Way Communication Model is “the truth and 

accuracy” of information; and 57 % of participants said Yes, whereas 40 % said that the 

information in health programs are “sometimes” accurate and true. Only one participant said 

“no” to this question and stated that the information is not accurate and true. 

 Another important criterion of the One-Way Communication Model is “the informative nature 

of information in health programs”. While the proportion of participants who found 

information in health programs to be informative was 63%, the percentage of those who 

thought it was sometimes informative was 31%. The rate of those who argue that there is no 

informative information is 6 %. 

 According to the Two-Way Communication Model, the proportion of participants who think 

that information in health programs is persuasive is 57%. 37% of respondents stated that 11% 

of the messages in health programs were not convincing. 

 According to the Two-Way Communication Model, regarding "practicality of information in 

health programs in everyday life" responded yes with 46%. The participants who have 

answered as Sometimes is 26 %, and those who said that the applicability of this information 

in daily life is not possible was 29 %. 

Table 3 is prepared in order to reveal the communication efforts of housewives towards the 

health programs. According to this table, the interest of housewives to health programs was tried to be 

determined through "yes", "sometimes" and "no" criteria of the communication effort that they 

themselves showed for taking part in this process. The obtained findings are interpreted as follows; 

 

Table 3: The Communication Effort of Housewives Towards the Health Programs 

  
  

Percentage 

Frequency (%) 

 

I listen to the problems of attendants in health programs. 
Yes          0.57     

Sometimes          0.34     

No         0.09     

 

I conduct research on guests participating in health program 
Yes          0.40     

Sometimes          0.34     

No         0.26     

 

I conduct research on the subjects mentioned in health programs. 

Yes          0.63     

Sometimes          0.23     

No         0.14     

I have attended the health programs 

(as Audience, by asking questions etc.) 
Yes          0.11     

No         0.89     

I have never participated in a health program, but I would like to. Yes          0.29     

No         0.71     

 

  “Listening to the questions of participants participating in health programs”as  with 57 % yes, 

and sometimes at 34%. 9% of the participants stated that they did not listen to the questions 

asked by the participants. 

 When participants were asked “whether they conducted research on the guests who 

participated in health programs", 40% stated that they are researching the guests participating 
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in the program. 34% have said they need to conduct research sometimes. 26% of the 

participants did not conduct research on the guests who participated in the health program. 

 It was determined that 63% of the participants later searched for "issues that were highlighted 

in health programs". While 23% felt the need for research sometimes, and 14% of the 

participants did not investigate the subject. 

 When the proportion of those participating in health programs is assessed; participation rate 

was determined as 11%, 89% of them did not participate in health programs other than 

watching TV.  

 When asked whether they were willing to participate in health programs in the future or not, 

the proportion of those who want to participate is 29% while the percentage of those who do 

not want to participate in the programs is 71%. 

According to the findings obtained, we can interpret the answers of the questions that constitute 

the problem of the research as follows.  

 From verbal findings; semi-structured interview technique and explanatory information from 

participants indicate that housewives are more active in terms of one-way communication. The 

confidence in the accuracy and truth of the information in health programs, especially in the 

medical doctors, has been expressed in a very precise way. Only a few of the participants have 

pointed out that the inconsistent information sharing experienced in recent years caused some 

distrust. At the same time, the contents of the health programs on the television are generally 

informative. Emphasis has been placed on ensuring that people become aware of health issues. 

The answers to the questions asked about the two-way communication model revealed that 

housewives were not active as much as in the one-way communication model. Despite the fact 

that health programs have high power to persuade viewers, the applicability of this 

information in everyday life has remained weak. In fact, some participants expressed that they 

have forgotten the information in this regard. When the samples of the study were asked about 

the levels of participation in the health programs, a negative response was mostly received. 

While housewives do not participate in health programs, they are more likely to be willing in 

the future when they are asked to participate in health programs as audiences or via 

communication tools. When communication efforts for housewives’ health programs are to be 

interpreted; it has been concluded that almost everyone listens to the questions asked by 

spectators or audiences in health programs. They even expressed that they are researching the 

subjects who have participated in the health programs, such as new treatment methods, by 

asking them on the Internet or by consulting them. As part of the two-way communication, 

there was little positive response when housewives were asked whether they were 

participating in health programs or not. It has been determined that their willingness to 

participate in health programs in the future has only slightly increased. 

 In the interpretation of numerical findings, participants' answers to "yes", "sometimes" 

and "no" are looking for answers to the question of whether information in health programs is 

truthful, informative, convincing in creating new attitudes and behaviors and practicable in 

everyday life. With these questions, it was tried to determine the trends of single and double 

communication points of housewives. When we look at the frequency percentages of these 

criteria, we can interpret that women's health programs are influenced by messages 

transmitted and are effective in practice in an intellectual and behavioral sense. Especially, the 

fact that the information transmitted is informative indicates that the higher the rates, the more 

effective the one-way communication is. It can be considered that housewives are open to one-

way communication models in a great way. As for the two-way communication models, 

housewives who accept the information in the health programs realistically and correctly 

accept this information as informative while they also indicate that they are convinced at the 

same time. This indicates that one-way communication is stronger when the average of one-

way and two-way communication criteria of housewives is taken. According to the findings, 

when communication efforts for housewives’ health programs are to be evaluated, it has been 

concluded that housewives are more effective in terms of one-way communication model. The 

tendency of other guests who ask questions to the rest and the tendency of the guests to take 
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notes has driven the housewives in an individual sense. Nevertheless, it is observed that they 

prefer to stay on the back-to-back line of communication, such as participating in the program, 

being a spectator or taking a word. 

 

According to verbal and numerical evaluations revealed by research findings; the questions 

that constituted the problem of research were answered. It has been concluded that housewives are 

more open to the health programs on television in terms of one-way communication model and they 

want to be more effective in the future in two way communication point. It has emerged dominantly in 

daytime television coverage, especially in health programs that are included in morning programs. It 

was determined that housewives who had a problem of time watched their health programs in the 

evening, especially at night and as program re-runs. However, when the topic is questioned, The 

decisive criterion consists of the participants' interests and the health problems they or their relatives 

experience. 

4. Conclusion and Discussion 

Health communication is one of the indispensable areas of communication for enhancing the 

quality of life of individuals who make up society and for developing a healthy lifestyle for 

individuals. Health communication applications that started with public spots have gained application 

diversity with the development of mass media. TV programs involving health communication are also 

among the most important of them. 

The health programs on television are communication channels that promote new methods and 

inventions in the health sector, which enable doctors and specialists to express themselves, and even 

more importantly, help individuals to become conscious of the audience. Apart from the function of 

the health programs on television in health communication; the approach of the target group to the 

health programs in terms of one-way and two-way communication is presented in this study. The four 

models developed by J. Grunig and Hunt (1984), which are described as four models of public 

relations, shed light on this work. The press agency and informing the public were evaluated under 

one-way communication and two-way asymmetric and symmetric model were evaluated under the 

title of two-way communication models. The research is interpreted under these two headings. In the 

research, it was examined how the women were open to one-way and two-way communication, and 

what their effort of communication is. According to this, one of the basic rules of public information, 

correct or actual information sharing principle, is affirmed by most of the participants. At the same 

time, the contents of the health programs were evaluated in an informative and positive sense. 

Therefore, it has been concluded that the audience is quite open to health programs in the one-way 

communication point.  

When the characteristics of the two-way asymmetric and symmetric model are questioned, the 

persuasiveness of health programs is accepted; it has become clear that the applicability of everyday 

life is not successful. At the same time, the level of participation in health programs for interactive 

communication is also low. On the other hand, if participation demands were questioned in the future, 

positive momentum was observed. 

Innovations in the contents of health programs or the need for different communication 

processes may be necessary to ensure that the target masses enter a two-way interactive atmosphere in 

communication. Participants were also found to be very influential in the search for guests and their 

work in health programs. It can be said that there is an increased tendency to act consciously on health. 

The diversity of guests in the health programs and different opinions have created a problem of 

information pollution and confidence over the participants over time. Resolving these problems can be 

achieved with new programs on health and health awareness. 
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ABSTRACT 

Although electronic word of mouth communication has an increasingly bigger influence in 

creating preference about products or services, the social media plays a determining role in forming 

and sustaining a positive corporate image. Especially the travel applications which are used within the 

context of tourism communication, has a significant place in determining the travel and 

accommodation preferences of the individuals. For this reason, the organizations in the tourism sector 

have to be an efficient actor of the travel applications and continue two-way communication without 

staying indifferent to the user comments.  

The aim of this study is to determine the two-way communication strategies that are followed 

in terms of tourism communication and to analyse the contribution of such strategies in forming of the 

corporate image, over the example of TripAdvisor as a travel application. Starting from here, 

comments which are related with 30 hotels, which are active in Antalya, Muğla, Istanbul and are 

selected over random sampling, in the April-September months of the year 2016 and the answers 

given by such hotels to such comments shall be examined by content analysis. As a result of the 

research, it is revealed that the image that is created about the hotels are influenced, in addition to 

physical factors such as room comfort, food and transportation, also by the response of the hotels to 

user comments over the TripAdvisor. In conclusion, it is emphasized that contribution of two-way 

communication to positive corporate image is achieved by the organizations answer to the criticisms 

of the target groups in travel applications in the social media. 

Keywords: Two-Way Communication, Corporate Image, TripAdvisor 

1. Introduction 

The corporate image is the evaluations or impressions that individuals have at the end of the 

learning or perception process of a corporation. The corporate image is influenced by all the indicators 

that a corporation has put around its environment. These indicators, which are formed through 

corporate communication, corporate behavior, corporate outlook, corporate culture and corporate 

strategies, determine the corporate image formed in the minds of audience.   

On the other hand, in social media, people can easily convey their experience of a product or 

service to each other through eWOM (Electronic Word of Mouth) communication. Thus, eWOM 

becomes another factor that plays a decisive role in the formation of corporate image. Corporate image 

management is required in order to manage the negative discourses that can occur with eWOM, or to 

take advantage of the opportunities that can be formed with eWOM.  

One of the most effective ways to manage corporate image on social media platforms is two-

way communication with audience. Listening to the audience, trying to find constructive solutions to 

the criticisms, or supporting the positive opinions are some of the methods to be followed in the 

corporate image management.  

Today, it is possible to say that there is a great deal of travel and accommodation options in 

social media. Online travel sites where travel and accommodation experiences can be shared 

interactively are eWOM’s heavily used media and they influence the formation of individual 

accommodation preferences.  

As an online travel site, TripAdvisor is a forum with user reviews of travel topics.  

Founded in 2000, the website contains approximately 435 million comments and reviews 
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(tripadvisor.mediaroom.com, 3 April 2017). On TripAdvisor, users can share their impressions about 

their travel experiences with other users; where they also rate hotels and write reviews, thereby 

playing a role in the establishment of a corporate image. On the other hand, the responses or 

approaches given to the user comments by the hotel businesses are corporate indicators and affect the 

formation of corporate image. 

In this study, guest comments on Hotel and TripAdvisor's approaches to these reviews will be 

considered in terms of the formation of corporate image. From this point of view, 30 hotel 

establishments operating in Antalya, Istanbul and Muğla, major tourism centers of Turkey, were 

included in the study through random sampling. Positive and negative criticisms made to these hotels 

and responses given to these criticisms by the enterprises will be analyzed by means of content 

analysis. The relationship between business response strategies and corporate image will be evaluated 

by taking into consideration the qualifications of comments made by the owners and the rating scales 

of the users.  

2. Literature Review & Research Background 

According to Schmitt et.al. (1995:83), the corporate image is, “the mental conceptions that the 

firm’s multiple constituents (customers, employees, investors, and the public at large) hold of the firm 

based on its aesthetic output”. Riordan et.al. (1997:401) define corporate image as “a function of 

organizational signals which determine the perceptions of various stakeholders regarding the actions 

of an organization”. According to Schmitt et.al. (1995: 84), customer impressions represent the images 

that the firm in real projects to its various constituents. Argenti and Forman (2002:81) argue that 

honest communication a corporation has established with its employees, stakeholders, and local 

communities affects how the corporate is perceived, and thus the image the corporate wants to create. 

According to vernucci (1989:67), there is a clear relationship between corporate identity, personality 

and image. Corporate personality is defined as the sum of the characteristics of the organization. These 

properties are used to distinguish one organization from another. Corporate personality can be 

predicted through conscious clues that form an identity. The total impression established on the minds 

of audience by these clues constitute an image.  

According to Jefkins (1990), employees, leaders, customer satisfaction, and methods of 

responding to questions that the organization is facing are the factors that can affect the corporate 

image in a positive or negative way (Peltekoğlu, 2016: 581-583). On the other hand, the goodwill and 

credibility that an organization achieves through its repetitive implementation of its excellent 

behaviors will have a deeper impact on the image of the target audience in the mind of a single-shot 

corporate advertising campaign (Argenti and Forman, 2002:83). 

Under the light of all these statements, the image expresses positive or negative impressions about the 

organization in the minds of the audience which are shaped by any written visual and auditory 

message that the organization transmits.  

Corporate image is the creation and management of the synergy between corporate design, 

corporate communication, and corporate behavior. In this context, image management includes the 

coordination of all visual components such as logo, font, color and organization name, reflecting the 

identity of the organization as visual indicators. All internal and external communications, ie public 

relations, advertising, sponsorship and corporate social responsibility projects, should be designed in 

line with corporate identity. On the other hand, corporate behavior, which includes employees’ 

interactions with their customers and their efforts to ensure integration with the organization, must 

also be in line with other components of the image (Peltekoğlu, 2016:561). 

Today, as social media joined corporate communication strategies, it requires that the above-

mentioned components of corporate image are effectively managed in these circles. As a corporate 

communication tool, social media provides the ability to create their own contents and to disseminate 

them for the organizations.   

According to Vernuccio (2014:215), two-way communication is facilitated by the ability of 

corporate brands to combine the characteristics of different social media environments, and active 

control of the user's power over content creation, dissemination and consumption is ensured.  

https://tripadvisor.mediaroom.com/
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According to Constantinides and Fountain, organizations can benefit from social media in 3 different 

ways.  First, it is accomplished by informing bloggers, podcasters and online opinion leaders about 

products and services as a function of public relations. The second is through listening to the debate 

about the organization by stakeholders in discussion forums. The third is achieved by encouraging 

direct personalized one-to-one communication strategies.  Communication based on dialogue that 

takes place through these methods, which are included in corporate communication strategies, has a 

direct impact on corporate image (2008: 241).   

Pearson, suggests that ethical communication is closely related to the concept of dialogue 

(1989:111). Corporate communication strategies that are based on dialogue with the audience in the 

social circles present the opportunity for positive corporate image formation. 

On the other hand, using directly interacting platforms and delivering those with data obtained 

from employees and executives requires the use of individual and multi-faceted communication types 

to create, preserve and strengthen the brand's links, image and reputation (Vernuccio, 2014:215).  

According to Haig (2001:98), responding to problems or criticisms of a brand or organization 

on a discussion group in a fast and gentle way with personalized answers is an indication that an 

organization has listened to complaints and is willing to do something in order to overcome it.   

Avoiding business or legal terminology in these dialogs, to indicate who the answering official 

is, to encourage other reliable customers for providing responses, to accept the problem, to continue 

communicating with the person who have made the complaint, to provide constructive answers and to 

continue communication via newsgroups are some of the methods to cope with negative criticisms 

(Haig, 2001:132).  

Rapid and easy transfer of information through eWOM communication, especially on social 

media platforms, brings together positive and negative elements for businesses. The use of eWOM as 

part of planned communications strategies creates many business opportunities, while the spread of 

baseless rumors via eWOM and uncontrolled dissemination are some of the criticisms about this field. 

According to Jeong and Jeon, eWOM is being used more intensively with the help of 

developing information technology that brings people from physical to virtual environment. In that 

sense, customers’ voluntary and liberal reviews that are open to the anonymous public on the Internet 

are powerful avenues of eWOM, due to their capabilities to spread to a multitude of prospective 

customers in a few clicks.  (2008:122).  

With the E-word of mouth, the data circulation of organizations or brands are disseminated 

among large audience rapidly and the facilitating impact of social media to access information 

increase the individual and corporate interest in these channels. In particular, social media 

environment plays a key role in creating preferences for hotels and accommodation facilities operating 

in the tourism sector via eWOM.  

Xie et al. (2011:178) have examined the effect of virtual consumer comments on hotel 

reservation decisions in their research. In the research conducted on 274 undergraduate students, it was 

found out that virtual interpretations positively affect the perceived reliability and that contradictory 

virtual interpretations reduce consumers' tendency to book hotels. 

As research indicates, organizations in the tourism sector have to be active actors in travel 

applications because of the decisive influence consumers have on decision-making behavior.  

One of the online travel applications, the TripAdvisor, was founded in 2000. TripAdvisor 

offers direct links to booking tools that control hundreds of websites to find the best hotel rates with a 

wide range of travel options and planning features, along with millions of travelers' recommendations.  

TripAdvisor branded sites constitute the world's largest travel community, with 6.8 million places to 

stay, restaurants and places to visit, and around 390 million unique visitors a month, about 435 million 

comments and opinions. The sites operate in 49 countries all over the world  

(tripadvisor.mediaroom.com, 3 April 2017). A survey of Xiang and Gretzel (2010:186) found that 

social media sites are clearly visible in travel search results. Researchers have found out that 

TripAdvisor.com is the most remarkable page on this issue.  

Research conducted by the PhoCusWright Research Company in 2013 revealed the influence 

of the comments on TripAdvisor on the decision-making mechanism of travelers. According to the 
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survey, 83 % of the respondents said that comments were helpful in choosing the right hotel and that 

80 % of them read at least 6-12 comments before booking and  % 53did not make reservations without 

reading the reviews (tripadvisor.com/TripAdvisorInsights, 3 April 2017 ). 

In another research, Vasquez (2011:1707) has reviewed 100 complaints on the TripAdvisor 

website. The study found that a significant proportion of the complaints tended to place negative 

evaluations side by side with some positive evaluations. According to Vasquez, there are significant 

differences between online complaints and face-to-face communication. In online complaints, the 

implicit identity of the author and the address increases the majority of negative comments in the 

online environment (2011:1715). 

Another study by Jeong & Jeon (2008:133-134) examined the comments of hotel customers in 

New York on TripAdvisor. For this purpose; popularity, star quality, room rate, number of rooms, 

ownership status, and hotel services in consumer comments were analyzed among 139 hotels for 

which comments were made.  The most popular hotels in TripAdvisor's popularity index have been 

found to have 3 stars and above. Guest reviews on cleaning, check-in and check-out transactions and 

services revealed that there are significant differences between 1-2 star and 4-5 star hotels. Chain 

hotels perform better than the independen hotels in terms of rooms and services provided.  

On the other hand, research shows that responses to comments on TripAdvisor are directly 

related to the tendency to book hotels. According to TripAdvisor, 77 percent of respondents said that 

“seeing hotels respond to hotel criticism on TripAdvisor is an indication of their interest in customers 

". While 62 percent of the respondents say that "the hotel management responds to comments", 70 

percent said that "aggressive responses to a bad comment prevented the booking of the hotel."  

According to the survey, 87 % said that “a favorable response to a bad hotel interpretation contributes 

positively to my impression of the hotel” (tripadvisor.com/TripAdvisorInsights, 3 April 2017). As the 

results of the research indicate, communication on Facebook is influential on how the institution is 

perceived and the preference for the institution. For this reason, two-way communication carried out 

with the audience in these platforms is important for corporate communication. 

3. Study on the Role of Two-Way Communication in the Establishment of Corporate 

Image in TripAdvisor 

3.1. Purpose of the Study 

The study is driven by the hypothesis that two-way communication plays a role in the 

formation of corporate image. The comments made by the tourism industry regarding hotel operations 

in the “TripAdvisor” travel applications are the purpose of trying to determine the impact of the hotel's 

response strategies on the corporate image. 

Research has aimed to indicate the relation of the evaluation scores of the hotel based on the 

physical facilities and the quality of service qualities, based on the experience of the hotel customers 

on TripAdvisor. 

3.2. Method and Limitations of the Research 

In the study, the comments received by 30 hotels in Antalya, Muğla and Istanbul, which are 

selected by random sampling, from April 2016 to September 2016 and the responses of the hotels to 

these comments were reviewed by content analysis.  

In this context, a total of 994 comments and the responses provided by hotels have been 

evaluated. Guest comments are categorized in three categories as positive criticism, negative criticism, 

and positive and negative criticism. The responses provided by hotels to the comments have been 

analyzed and it has been studied whether there is a difference in the responding strategies of the 

respondents in the interpretations of the categories.   

The comments and responses given in each of the 3 categories were evaluated together with 

the evaluation scores of the guests. 

Rating on TripAdvisor (RT) consists of a scale between Terrible (1 point), Bad (2 points), 

Average (3 points), Very Good (4 points), Perfect (5 points). The average of these ratings by all guests 
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on TripAdvisor compose the hotel's RT. It is seen that the rating of a hotel is 1 point, 1.30 points, 2 

points, 2.30 points, 3 points, 3.30 points, 4 points, 4.30 points, 5 points.  

It has been revealed that there are significant differences in the interpretations about hotel 

businesses having 3.5 points and below and the approaches of the hotels towards these comments. 

Therefore, within the scope of the study, the hotels were evaluated under two categories: those with 4 

points and above, and those with 3.5 points and below.  

Hotels in Muğla and Istanbul with 2.5 points or less were not examined due to the insufficient 

number of comments they received during the study period. 

3.3. Findings of the Study 

The findings of the study are indicated in Table 1, Table 2, Table 3, Table 4, Table 5 and 

Table 6. (First n number in the table indicates the number of comments and the second n indicates the 

number of responses to the comments. For example, 30 responses were given to 38 comments, and it 

is indicated as 38-30).  

Table 1. Hotels in Antalya (4 RT and above) 
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4.5 Akra hotel 38-38 x x 38-38 100 

4.5 
Rixos 

Downtown 
38-38 66 5-5 49-49 100 

4.5 Royal Wings 14-10 x x 14-10 71 

4 Miracle Resort 11-11 4-4 4-4 19-19 100 

4 Asya Park 7-0 3-0 3-0 13-0 0 

 
Total 108-101 13-10 12-9 133-120 90 

 3 hotels in the category of hotels with a RT of 4 and above were examined, whereas 2 hotels 

with 4 points. In this context, the total number of comments reviewed was 133, and 120 (90%) 

of these comments were responded by the hotels.  

 There are 108 negative reviews in total. The rate of responses to these comments is 93 percent 

(101).  

 The number of comments bearing both positive and negative content was 13.76 percent of 

these comments (10) were answered.  

 The number of negative comments was 12 and it was seen that 75 percent (9 of them) 

responded to this criticism.  
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Table 2. Hotels in Antalya (3.5 RT and below) 
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3.5  Bilgehan Otel 6-0 1-0 3-0 10-0 0 

3.5  Kervansaray Lara 11-0 23-0 29-0 63-0 0 

3  Argos Otel 6-2 1-1 x 7-3 42 

2.5  Kristal Beach 3-0 1-0 4-0 8-0 0 

2.5  Özkaymak Falez 3-0 4-0 6-0 13-0 0 

  Total 29-2 30-1 42-0 101-3 2.97 

 In this context, 3 hotels with 3.5 points, 1 hotel with 3 points, and 2 hotels with 2.5 points are 

examined.  

 In Antalya, hotels with a RT of 3.5 points and below have received a total of 101 comments. 

Only 3 of these comments (2.97%) were answered by the hotels.  

 It has been revealed that the hotels with 3.5 points and below have received the most negative 

comments (41.5 %).   

Table 3. Hotels in Istanbul (4 RT and above) 
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4.5  Movenpick 

Golden Horn 

11-10 2-2 x 13-12 92 

4.5  Park Mandalin 19-0 3-0 1-0 23-0 0 

4  Cevahir Otel 9-9 2-2 5-3 16-14 87.5 

4  Kurfal 5-0 2-0 3-0 10-0 0 

4  Asya Park 7-0 3-0 3-0 13-0 0 

  Total 51-19 12-4 12-3 75-26 34 

 Among the hotels with 4 points and above in Istanbul; there are 2 hotels with 4.5 RT and 3 

hotels with a RT of 4. 

 A total of 75 comments were made for these hotels. It is seen that 34 percent of comments 

were responded.  

 It is revealed that most of the comments for these hotels (68 %) were positive. When the 

responses are examined, it has been seen that the hotels have mostly responded to the positive 

comments (37 %). The rate of response for negative comments is 25 percent, whereas 

response rate for both negative and positive comments is 33 percent. 
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Table 4. Hotels in Istanbul (3.5 RT and below) 
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3.5  Günay Otel x x 2-0 2-0 0 

3.5  Grand Becassier 6-5 2-2 3-2 11-9 81 

3 Erkanlı Country 2-1 2-0 3-0 7-1 14 

3  Otel Selimpaşa 

Konağı 

4-0 3-0 5-0 12-0 0 

3 Treetops otel 4-0 1-0 2-0 7-0 0 

  Total 16-6 8-2 15-2 34-10 29 

 2 of the hotels in Istanbul with 3.5 RT and below have 3.5 RT, and 3 of them have 3 RT. 

 It is seen that 29 percent of all comments were responded by the hotels. 

 It is seen that hotels mostly tend to respond the positive comments (37.5 %).  

 Only 13 percent of negative comments were responded, and 25 percent of both negative and 

positive comments were responded.  

Table 5. Hotels in Muğla (4 RT and above) 
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5  D Maris 38-38 4-4 5-5 47-47 100 

5  Elvino Hotel 

Suites 

19-8 1-1 X 20-9 45 

4.5  Cetia Beach 

Resort 

18-0 2-0 1-0 21-0 0 

4  Hilton Bodrum 151-151 66-66 51-51 268-268 100 

4  Hotel Navy 16-14 1-1 0-0 17-15 88 

  Total 242-211 74-74 57-56 373-339 90 

 The hotels in Muğla with a RT of 4 or above are distributed as 2 with 5 RT, 1 with 4.5 RT and 

2 with 4 RT.  

 There are a total of 373 comments, and 90 percent (339) of them were responded.  

 Only 87 percent of negative comments were responded, and 98 percent of both negative and 

positive comments were responded. 
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Table 6. Hotels in Muğla (3.5 RT and below) 
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3.5  İsis 73-73 26-26 25-24 124-123 99 

3.5  Munamar 10-0 8-0 12-0 30-0 0 

3.5 Azka Otel 58-0 16-0 4-0 78-0 0 

3  Mavi Deniz 9-9 5-5 7-6 21-20 95 

3  Sesin Otel 16-7 4-1 5-3 25-11 44 

  Total 166-89 59-32 53-33 278-154 55 

 Distribution of hotels in Muğla with RT of 3.5 and below is; 3 hotels with 3.5 RT, 2 hotels 

with 3 RT. 

 A total of 278 comments were reviewed, and it has been seen that 55 percent of these were 

responded.  

 It has been seen that the hotels have mostly received positive comments and 53.6 percent of 

positive comments were responded. 

 The rate of response for negative comments is 62 percent, whereas response rate for both 

negative and positive comments is 54 percent. 

3.4. Evaluation of Study 

The results are shown in Table 7 when the data from the research findings are 

analyzed in a general framework.  

Table 7. General Evaluation 

           4 RT and above 3.5 RT and below 
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Antalya 108-101 13-10 12-9 133-120 90 29-2 30-1 42-0 101-3 2.9 

Istanbul 51-19 12-4 12-3 75-26 34 16-6 8-2 15-2 34-10 29 

Muğla 242-211 74-74 57-56 373-339 90 166-89 59-32 53-33 278-154 55 

Total 401-331 99-88 81-68 581-485 83.4 211-97 97-35 110-35 413-167 40.4 

 

 It was observed that the communication behavior of the hotels generally differed in 2 
categories as 4 RT and above and 3.5 RT and below.  According to this, it is revealed that the 

ones with 4 points or more of an evaluation score have adopted the two-way communication 

more when compared with hotels with 3.5 and below. It was seen that the hotels with 4 RT 

and above responded to 83.4 percent of the comments made, whereas the hotels with 3.5 RT 

and below have responded to 40.4 percent of comments.   
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 It has been seen that hotels with 4 RT and above have responded to positive comments with 

82 percent and the hotels with 3.5 RT and below have responded by 45.9 percent. For 

comments bearing both positive and negative content, hotels with 4 RT and above responded 

88.8%, whereas hotels with 3.5 RT and below have responded by 36 percent. When 

considering the negative responses, the hotels wih 4 RT and above have responded the 

comments by 83.9 percent and the hotels with 3.5 RT and below have responded by 31.8 

percent.  

 From this point of view, it is thought that hotels' response strategies are related to users' 

comments on hotels, whereas users' response strategies are related to their rating of hotels. It is 

clear that the hotel image is influenced by the criteria such as room comfort, food quality and 

physical facilities, as well as the communication behavior of the organizations they have 

established with the guests or are trying to establish.   It is thought that the reflection of this 

image public channels such as TripAdvisor will directly have an impact on corporate images 

of hotels.  

 Hotels with 4 RT and above (40.1 %) received more positive comments than those with 3.5 

RT and below (21.2 %). It is seen that hotels with 3.5 RT and below (11.6 %) have received 

more negative comments than hotels with 4 RT and above (8.1 %). Positive content on this 

platform seems to play an important role in the formation of a positive corporate image for the 

hotels. It is possible to establish an image of hotels for users taking the real comments on these 

platforms as a base in order to make hotel choices.  

 When assessed on a provincial basis, it was seen that the hotels with 4 RT and more in 

Antalya and Muğla have responded more than the hotels with 4 RT and more in Istanbul. This 

rate is 90 percent in Antalya and Muğla, 34 percent in Istanbul. Hotels with 3.5 RT and below 

have responded by 55 percent in Muğla, 29 percent in Istanbul and 2.9 percent in Antalya. It is 

seen that hotels in Muğla have the most user comments. It is also seen that the positive hotel 

comments were more for hotels in Muğla. In Antalya and Muğla provinces, the fact that the 

hotels are more preferred than the ones in Istanbul within the scope of summer tourism is 

another indicator of competition among the hotels in here. Therefore, it is thought that the 

hotels in these cities may have adopted the importance of corporate communication strategies 

aimed at customer satisfaction in the competitive environment. 

 When comments are analyzed, it has been seen that large-scale hotels respond to the 

comments in a standard, general rules framework and an official language, while small-scale 

and boutique hotels can respond to comments with daily language. In corporate firms, the 

transition between hierarchical layers is more rigid and the use of a more formal language and 

style as a necessity for corporate culture. As family businesses and boutique businesses have a 

lesser degree of corporation, and the hierarchy among the organization’s staff is smoother, 

communication with target audience on TripAdvisor has a more sincere language. However, it 

should not be forgotten that the communication behaviors beyond institutionalization will lead 

to the erroneous and incorrect forms of communication, and the consequences will have a 

negative effect on the corporate image. 

 It has been observed that boutique hotels do not use two-way communication with respect to 

corporate businesses, and comments are often left unanswered. It is thought that most boutique 

businesses are not yet institutionalized and are not yet sufficiently aware of the power to 

maintain communication with traditional face-to-face communication channels and to 

establish audience in social circles.  

 Reflections of emotional behavior were seen in some of the responses given to the comments, 

while responses to some comments contained items that could cause arguments with reader. 

Large scale hotel businesses also display a similar communication occasionally, and this 

indicates that the corporate image in TripAdvisor is not taken seriously by businesses.  
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4. Conclusion 

This study shows that there is a direct relationship between the two-way communication 

strategies carried out with users in the travel sites and the evaluation scores of the users in the hotels. 

The evaluation scores given by the users are seen as a reflection of the image of the hotels. For this 

reason, it is important to emphasize the fact that visitors consider the hotel's physical facilities or 

service quality considerations, which may in fact be related to communication behaviors of the guests. 

In other words, the fact that the users’ ratings of the hotels’ physical facilities and their quality of 

service in relation to their quality are high or low is in accordance with the importance of the two-way 

communication of the hotels. The adoption of two-way communication with hotels by RTs 4 and 

above than those with RTs of 3.5 and below leads us to have a direct relationship between corporate 

image and two-way communication.  

The structure of social channels such as TripAdvisor allows for the display of written and 

visual content enables the visualization of corporate behavior, corporate communication and corporate 

view components in these meetings. The image of these components will create a positive or negative 

corporate image in the minds of individuals who have never has any experience with the hotel in 

question.  

TripAdvisor application not only gives visibility to businesses in social media, but also allows 

them to correct themselves by seeing their deficiencies. TripAdvisor and similar travel applications 

have significant opportunities for businesses due to the fact that it receives feedback from target 

audience. However, this research has revealed that hotel companies in Turkey do not have enough 

knowledge to utilize TripAdvisor application as a portal for two-way communication to create a 

positive image.   

The rapid flow of virtual data in large quantities together with electronic Word on Mouth 

communication causes sometimes uncontrollable crises. For this reason, businesses need to listen to 

what they say in their rights and develop strong response strategies in the context of corporate image 

management. It is important to note that bi-directional communication strategies carried out over the 

Internet play an important role in the formation of a positive corporate image and impression. 

The overall picture that will be generated by sharing the comments of the users of their own 

stories with other users is an important determinant of the corporate image for the hotels. Therefore, 

responses to the views and problems of the target groups, especially using an individualized style is an 

important condition for creating a positive impression.  

One of the important steps that boutique businesses should take in order to institutionalize is to 

make their organizational assets feel humanitarian in such applications and to communicate 

symmetrically with existing or potential customers.  

It is important that the answers that the hotels will give to the criticisms directed at them at 

channels like TripAdvisor, are made in a soft style, and not with an accusative language. Expressions 

about the steps taken to apologize and to solve the problem in the face of a negative living situation 

will cause positive feelings among the readers.   In the face of negative experiences, the institution and 

its own story will contribute to reveal the different dimensions of the event and to create a corporate 

image that emanates from the real stories. The two-way communication strategies indicating that 

businesses have a humanitarian presence, thanking, apologizing, and empathizing in addition to being 

an institutional entity in these circles will serve as a bridge between target audience and businesses. 

Positive corporate image for businesses that transform two-way communication strategies into a part 

of corporate culture will bring corporate reputation.   

Travel applications have an important potential in the future of the tourism of countries.  The 

positive image that each hotel operation will establish by two-way communication will be firstly 

influential in the formation of the reputation of the country to which it is affiliated on the national and 

international scale.  
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ABSTRACT 

 

The effects of the life style, social structure and local characteristics of the Turkish people 

played an important role in the development and orientation of Turkish weaving. 

The fabric weaving technique in the Ottoman Empire developed in three ways, on the palace looms for 

the palace members, for the people among the folk and on the looms used by the folk. 

The fabrics that are woven for the palace members who have a different life and clothing style from 

the other people are called "palace fabrics". It is natural that, fabrics which are also used for everyday 

use in the Ottoman palaces are included in this group. These looms work only to meet the needs of the 

palace, not for economic purposes. Similar fabrics have been coming across at the other workshops 

which are producing for folk. However, palace fabrics were superior to others by the qualities of the 

materials or the ornaments. 

The fact that all the clothes belonging to the palace members depend on certain rules, 

especially the carefulness of the kinds, qualities, and the workmanship of the fabrics used in the daily 

clothes of the sultan and the ceremonial clothes played an important role in the development of the 

palace looms. 

In this study, "Selimiye Fabrics" from the fabrics produced for the palace was examined. The 

application part of the study was carried out in the archives of Topkapi Palace in Istanbul. It is aimed 

to shed light on the future while examining the techniques of these historical fabrics. 
 

Keywords: Selimiye Fabrics, Palace Fabrics, Fabrics Produced for The Palace, Clothes of Palace 

Members, Topkapi Palace 

 

SELİMİYE KUMAŞLARI 
 

ÖZET 

 

Türk insanının yaşam biçimi, toplumsal yapısının ve yöresel özelliklerinin etkileri, Türk 

dokumacılığının gelişmesinde ve yönlenmesinde önemli bir yol oynamıştır. 

Osmanlıda kumaş dokuma tekniği, saray tezgahlarında saray mensupları için, halk arasında 

halk için ve halkın kullandığı tezgahlarda saray mensupları için olmak üzere üç yoldan gelişmiştir.  

Halkın giyim tarzından, yaşayışından farklı bir yaşam ve giyim biçimine sahip saray 

mensupları için dokutulan kumaşlara “Saray Kumaşları” denir. Osmanlı Saraylarındaki gündelik 

kullanımlar için dokutulan kumaşlar da bu gruba girmektedir. Bu tezgahlar yalnız sarayın 

gereksinimlerini karşılamak için çalışır, ekonomik amaçlı üretimlerde bulunmazlardı. Benzer 

kumaşlara halk için çalışan diğer atölyelerin üretimlerinde rastlansa da saraya ait kumaşlar gerek 

süsleri gerekse kullanılan malzemelerin değerlilikleri ile diğerlerinden üstün olmuşlardır. 

Saray mensuplarına ait tüm giysilerin belirli kurallara bağlı olması ile özellikle padişahın 

günlük kıyafetlerinde ve tören elbiselerinde kullanılan kumaşların cinslerine, malzemelerin 

niteliklerine ve işçiliklerine büyük titizlik gösterilmesi, saray tezgahlarının gelişmesinde önemli rol 

oynamıştır. 

Bu çalışmada Saray için üretilen kumaşlardan “Selimiye Kumaşları” incelenmiştir. Çalışmanın 

uygulama kısmı İstanbul’da yer alan Topkapı Sarayı arşivlerinde gerçekleştirilmiştir. Tarihe mal 

olmuş kumaşların teknikleri incelenirken geleceğe ışık tutması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Selimiye Kumaşları, Saray Kumaşları, Saray için Üretilen Kumaşlar, 

Saray Mensuplarının Giysileri, Topkapı Sarayı  
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INTRODUCTION 

 

Weaving art, which is one of the oldest fabric production techniques, is an important part of 

nomadic experience. Anatolia is a well-known fabric production center in the Middle Ages. However, 

the fabric samples produced in Anatolia did not come out as much as everyday. The piece of velvet 

woven fabric exhibited at the Lyon Weaving Museum is an important piece of fabric that reaches up to 

the present day. With his writing for Alâeddin Keykubat on it, lion and herbal arabesque motif 

embellishments indicate that the fabric may have been woven in the benches of the Seljuk palaces. In 

the 13th century Marco Polo and in the 14th century writers like Ibni Batuta mentioned silk and velvet 

fabrics produced in Anatolia. 

The tradition of the Ottoman sultans' hiding their clothes after their death makes it easy to get 

real information about the qualities of the fabrics used in the palace. The clothes of the members of the 

palace and the fabrics specially woven for the palace places are called "Palace Fabrics". Even with the 

fabrics of the palace, the ornaments of the palace are rich in the materials used and superior to others, 

even if they are found in other workshops working for the public on fabrics similar to the palace 

fabrics. Due to the fact that all the clothes belonging to the sultan and the palace people are connected 

to certain rules, the great carefulness of the fabric style and patterns in ceremonial clothes, especially 

in the daily clothes of the Sultan, played an important role in the development of the palace looms. 

The development of the Ottoman Empire over time allowed the art of weaving to enrich itself. 

In the 15th century, Bursa became an important production center for the production of velvet and silk 

fabrics. The reputation of the Bursa fabrics spread to Hungary, Lebanon, France and Italy in the 15th 

and 17th centuries. In addition to the Bursa fabric workshops, which generally process the motifs seen 

on the tiles, in different proportions and decorative arrangements, there are also fabrications of the 

palace in Istanbul. At that time; the yarn needs of the Istanbul workshops, which are still known today, 

such as Seraser, Çatma, Kemha, serenk, were covered in Bursa. 

It is understood from the relevant fermans that there were 268 looms in Istanbul during the time 

of Murat III (1574-1595) and 88 of them were connected to the Palace. The various cities of the 

empire have made a reputation for their different weavings. Bursa is known for its silk and velvet 

fabrics, İstanbul is known for its luxurious fabrics woven for the Palace, and Ankara is known for its 

woolen fabrics called Sof. The Ottoman art of weaving preserved its traditions until the 18th century. 

But there is also a direct proportional relationship between the limitation of economic possibilities of 

the empire and the decline of luxury fabric production. European fabrics enter the Ottoman borders 

from the 16th century, but it took until the end of the 18th century to replace the local fabric. The end 

of hand looms came with the establishment of silk fabric factory in Hereke in 1842. 

The majority of the approximately 2,500 pieces exhibited in the Sultan's Dresses section of the 

Topkapi Palace Museum constitute the caftans made from the heaviest and finest fabrics that were 

woven for the palace. The fabrics used in Sultan clothes are referred to as Atlas, Çatma, Seraser, 

Selimiye and Kemha by the weaving technique and the material used. Where firstly made simple the 

Sultan clothes were later more attractive. There are two types of caftans named "Kapaniçe", with long 

sleeves made of precious fabrics such as fur, outer seraser, atlas, sightseeing, frontal open, ornamented 

with precious stones, buttons and slitters. Outer worn are the "ceremonial kaftans", made of gold-

plated or seraser, carrying a second arm (yen) from the shoulder down to the caftan. It has a historical 

role to add splendor to the appearance of the Yen and to kiss during the holidays according to the 

ceremony of the Ottoman Empire. After the Tanzimat (1839), this tradition was canceled and the 

throne cloth began to be kissed. Exhibited in the Topkapi Palace Sultan's Dresses section II. With 

Beyazıt's multicolored, plant motif Kemha caftan IV. Murat's Kemha craft with red motifs on red 

background are among the most famous examples of Ottoman Weaving Art. 
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OTTOMAN FABRIC ART 

 

It is possible to see beautiful examples of fabric art in every period of the Ottoman Empire. It 

is not possible to distinguish the fabric names according to centuries. However, it may be a matter of 

first to classify what is seen in the century and the general characteristics of the fabrics of that century. 

Stages of Ottoman Fabric Art: 

In the 14th century Ottoman fabrics motifs are large, colors are few and lively. Cinnamon leaf, 

pomegranate and cone are characteristic motifs. 

In the 15th century, colors were varied and motifs were smaller. 

In the 16th century, the art of cloth reached the point of both design beauty and quality and 

workmanship as it is in other art branches. Pure gold and silver tulle used in the fabric increased the 

value of the fabric one more time. In this age, tulips, carnations, peonies, delicacies, branches, moon-

stars, sun, clouds, speckles, rumi and script motifs are seen. 

As seen in all institutions of the Ottoman Empire from the second half of the 17th century, 

there is a decline in the production method of weaving, the qualities of the produced fabrics, the 

properties of the materials used, the audits and the quality in general. There are court records 

indicating that the silk thread has fallen in the qualities of gold and silver ties. Small motifed and 

woven fabrics are also seen in the second half of this century. 

In the 18th century the quality deteriorated. The decline of the textile industry in this century 

is related to the political and economic situation of the Ottoman Empire. 

Furthermore, the presence of Jacquard in 1786 opened a major breakthrough in the woven 

industry in the West. The increase in fabric production in Europe, the much lower cost, has led to a 

decrease in the productivity of the looms in the country. However, it is seen that many fabrics have 

begun to be produced with new names in this period. 

In the 19th century, attempts were made to revive weaving. Small patterned and woven fabrics are also 

seen at the end of this century. It is observed that the ratios of silver and silver wire are decreased in 

the fabrics produced in this period. 

One of the most important elements of the qualities, features and technical excellence of the Ottoman 

fabrics during this period is that the Turkish textile and dyeing masters have been living in the textile 

world for many years such as tile blue, Turkish red, baked quince, saffron yellow, living colors. 

In this study it is tried to determine the "Characteristic Properties of Selimiye Fabrics" under the light 

of these visual data obtained. 

 

 

SELİMİYE 

 

Selimiye, weft and warp threads are silk, a palace fabric which is produced with small flowers 

in lengthwise direction. Selimiye fabrics that started to touch after the 18th century, in the stalls 

around Üsküdar Ayazma Mosque III. It was manufactured in the Selim period. The name of Selimiye 

Fabrics was given to the fabric as referring the sultan at the time. The construction of the Selimiye 

Kışlası, also known as the present day name, is also found in the same periods. 

There is also a certain control over the fabrics that are woven in the Ottoman Empire, like every 

other area. The frequency of the warp threads, the size of the fabric and the amount of yarns used are 

within the standard dimensions. There are court records indicating that those who committed the 

offense have been punished. 
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Figure 1: Portrait of Selim III 

 

III. Selim (1761-1808) wanted to revive Turkish weaving and to use domestic fabrics instead of 

foreign origin fabrics. For this purpose, he started to work in the weaving looms that he brought from 

various places and established in Üsküdar the best masters of the era. Some written sources say that 

these fabrics are called "Selimiye Fabrics", some sources also touched in Bursa, and even "Bursa 

Fabric". (A general definition of "Bursa Fabrics" is that cloth is woven in Bursa or it is appropriate to 

think that all these fabrics may be called "Bursa Fabrics" with the reason that silk comes from Bursa). 

On the other hand, in Yalçın Küçük’s book named “Aydın Üzerine Tezler” it is mentioned that Cevdet 

Pasha says that "Sultan Selim opened fabrics workshops in Üsküdar for the production of fabrics 

imported from India and Europe. In the same work, Cevdet Pasha also mentioned that “Selim, who 

had been on the throne on the throne in 1789, built workshops to prevent imports of Hindu and 

European textiles”. In the same work, “Innovative Sultan, where he built textile workshops in Istanbul 

in the same decade as the textile revolution. And also writes that Selim III was very saddened by the 

importation of fabric from Istanbul.” “In the Topkapı Palace, when the Grand Vizier Halil Pasha 

informed me about the use of the İstanbuli cloths during the decoration of the Kubbealtı by declaring it 

to Selim III, he said, ‘I like İstanbulkari cloth and mostly wear Istanbulkari, I wish people wear 

clothes’ is indicated. 

As such, Doğan Avcıoğlu has given the following information about Selim's fabric-wrestling: 

"Selim encouraged the use of domestic goods." The reformist sultan, "I always wear Istanbulkari, 

Ankarakâri fabric. The state government still wears Hindu and Irish fabric. If they wear fabrics of the 

country, the country finds the goods unpretentious. " 

These documents also show that the healing movements initiated during the 3rd Selim period 

increase the production of Istanbul fabrics. It is possible to talk about the proximity of Palace and the 

touches of "Selimiye Fabrics" in Istanbul in connection with the initiatives of Selim III in this area. 

The main feature in the designs of the Selimiye fabrics is that the small plant motifs are woven 

with the appearance of wool processing. Weft thread and warp threads. The clapper is mostly 

decorated with motifs and used from scarf. From time to time it appears that the clasp is used in the 

warp. The clippers are gold or silver. 

Selimiye Fabrics are used in women's, men's and children's wear. There are three types of skirts 

in men's and children's wear and women's wear. In the Ottomans, there is a beautiful tradition of 

hiding the goods of the sultans and sultans. When the Sultan or Sultan dies, all his belongings are 

stored in a bundle. But there is no question of hiding the belongings of the ladies. Fatih Sultan Mehmet 

(1432-1481) after the sultans belonging to this way the day has come up. It is known for this reason 

that the majority of the samples in the Topkapi Palace belong to whom. 

During the examinations in the Topkapı Palace museum, the records of I. Mahmut (1696-1754), 

III. Mustafa (1717-1774), III. Mustafa's daughter Fatma Sultan, III. Selim (1761-1808) and II. There 

are also inscriptions belonging to Mahmut (1784-1839). 

Although the examples in the Topkapi Palace Museum are better preserved, there are some 

interesting stains that can not be determined in various places. Since these fabrics are being exhibited 

from time to time, these light, dust and chemical substances may be the source of these stains. The 
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stains are square or rectangular in exact line. The places where the stains are located are stiffer and 

darker than the other parts of the fabric. 

There are differences in the number of weft threads due to the fabrics touching by hand, as well 

as by the inattentive and incompetent weft threads of some. It has been determined that the number of 

weft wires differs in some parts of the fabric. The motif aspects were not taken into consideration 

during the cutting of some dress. The motifs on the front side of the dress can go from the top to the 

bottom while the motifs go up and down. In some dress a thin layer of cotton is placed between the 

lining and the fabric. Winter dress are thickened in this way. The tables showing the technical 

characteristics of the samples taken from Topkapı Palace archives are given below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 2: No :1 

 

NO 1 

LOCATION Topkapi Palace 

NAME Selimiye Dress 

SIZE Length 1,05 m. Width 0,575 m 

AGE XVIII. century 

WHO IT BELONG TO 
I. Mahmut (This name exists in the inventory record, but it belongs to 

Mustafa III, according to the old writing on it) 

INVENTORY NO 13/554 - 35/795 

FEATURES OF THE 

PRODUCT 

It is open front, without a collar, with long sleeves, with pockets and side 

slits. Front and arms have buttonholes. The inside is lined with white 

lining and edges are rounded with canfes. It has a tag. Collar, sleeves and 

skirts are lined with white silk fabric. There is a paper written in old 

writing on it. 

MOTIF 

CHARACTERISTICS 
Design repeat is made up of 4 lines. The first and third lines are the 

same, but the motifs are shifted by 1/2. The second and fourth lines are 

exactly the same. On the first line branches, leaves and contours are 

formed with green; motif interiors are formed with yellow; flower part 

are formed with red. On the second line flower is pink; branch and 

leaves are yellow. Motifs look like weft twill. On the separating lines 

there are 4 pink, 11 red, 4 pink warp and dark blue weft form D 3/1 Z 

weave. 

 

 
Figure 3: No :2 
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NO 2 

LOCATION Topkapi Palace 

NAME Selimiye Dress 

SIZE Length 0,80 m. Width 0,31 m. 

AGE  

WHO IT BELONG TO III. Selim 

INVENTORY NO 13/624 - 35/102 

FEATURES OF THE 

PRODUCT 

It's a child's clothing. Inside is lined with a white cloth, and the collar, 

the arms and the skirts are lined with silk.  

It is open front, without a collar, with long sleeves, with pockets and side 

slits. Front part and cuffs are rounded by a thin strip of creamy canfes. 

The front side of the dress is faded, the pattern of the fabric on the back 

side is reversed. 

MOTIF 

CHARACTERISTICS 

Design repeat is made up of 4 lines. First and third lines are the same, 

but the motif is shifted by 1/2. The second and fourth lines are exactly 

the same.  

On the first line, flower contures are woven with orange klaptan, inside 

is woven with orange/gold klaptan.  

Motifs are created with orange long skips, D 6/1 SZ weave. In branches 

and leaves, the contour is green and inside is yellow. 

On the second line, the middle stem of the flower is dark blue, the petals 

are klaptan, the branches and leaves are yellow. The middle line consists 

of warp threads (4 yellow (1 white, 1 green) x 4, 8 orange / gold clip, (1 

white, 1 green) x 4, 4 yellow). Whites P 4/4, make green plain weave on 

the ground, klaptan make D 3/1 Z weave. 

 

 
Figure 4: No :3 

 
NO 3 

LOCATION Topkapi Palace 

NAME Dress 

SIZE Width 0,59 m. 

AGE XIX. century 

WHO IT BELONG TO II. Mahmut 

INVENTORY NO 13/646 - 35/794 

FEATURES OF THE 

PRODUCT 

It is open front, without a collar, with long sleeves, with pockets and side 

slits. Front part and cuffs have buttons and are rounded by canfes. Faded. 

MOTIF 

CHARACTERISTICS 

There are 2 main lines. First line does not have any design. On the 

second line, bright yellow forms flower motif, green forms branches and 

leaves that connect the flowers together, and the middle part of the 

flower is green. Depending on the leaves and branches twill lines change 

direction. There are middle lines (4 white, 8 green, 4 white) separating 

the two lines. Ground weft is almost twice thicker than warp. Weft is 

uneven, coarse and noped. Though the material is the same everywhere, 

plain weave ground makes the view matt and long skipped weft twill 

makes the motifs view brighter. 
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Figure 5: No :4 

 

NO 4 

LOCATION Topkapi Palace 

NAME Dress 

SIZE Length 1,42 m. Width 0,56 m. 

AGE XIX. century 

WHO IT BELONG TO  

INVENTORY NO 13/981 - 2/5855 

FEATURES OF THE 

PRODUCT 

It is open front, with a collar, long sleeves. Arms and hem sides 

have slits. Pockets are front chest and sides. Neck and arm edges 

have brit buttons with orange canfes. Inside is lined with White 

fabric, inside is quilted with cotton. 

MOTIF 

CHARACTERISTICS 

There are 2 main lines. On the 1st line nefti green forms tulip 

motif, while the klaptan is forming a geometric shape between 

the tulips and making a contour. On the second line, there is leaf 

motif instead of geometric figure. The middle line separating the 

two paths has 4 yellow, 1 green, (1 white, 1 green) x 4, 4 yellow 

warp yarns. The whites are P 4/4, greens are plain weave. 

 

 
Figure 6: No :5 

 

NO 5 

LOCATION Topkapi Palace 

NAME Dress 

SIZE Length 1,50 m. Width 0,52 m. 

AGE XIX. century 

WHO IT BELONG TO  

INVENTORY NO 13/982 - 2/5847 

FEATURES OF THE 

PRODUCT 

It is open front, with a collar, long sleeves, and pockets. Arms sides and 

hem have slits. Neck and arms have brit buttons with canfes. Front part 
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is also beaded with canfes. 

MOTIF 

CHARACTERISTICS 

There are 2 main lines. On the first line, motif consisting of fruit, 

branches and leave were completely made with klaptan. On the 2nd line, 

klaptan forms flower; light green forms branches and leaves; nefti green 

forms contours of it. In the middle line, there are 4 bordeaux, 16 cooked 

quince color 4 dark blue paths was created. 

 

 
Figure 7: No :6 

 

 
NO 6 

LOCATION Topkapi Palace 

NAME Dress 

SIZE Length 1,50 m. Width 0,67 m. 

AGE XIX. century 

WHO IT BELONG TO  

INVENTORY NO 13/1839 - 2/5850 

FEATURES OF THE 

PRODUCT 

It is open front, with a collar, long sleeves, and pockets. Arms sides and 

hem have slits. Neck and arms have brit buttons with canfes. Front part 

is also beaded with canfes. 

MOTIF 

CHARACTERISTICS 

There are 2 lines. The paths are same and are shifted by 1/2. Green forms 

leave and flowers on the line; while klaptan identifies branches, contours 

and lines. There are 4 yellow, (1 light yellow, 1 green) x 10, 1 light 

yellow, 4 yellow middle line which separates the paths from each other. 

Yellows and greens forms plain weave, light yellow forms D 7/3 SZ 

broken twill weave. 

 

 
Figure 8: No :7 
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NO 7 

LOCATION Topkapi Palace 

NAME Dress 

SIZE Length 1,36 m. Width 0,56 m. 

AGE XIX. century 

WHO IT BELONG TO  

INVENTORY NO 13/1842 - 2/5853 

FEATURES OF THE 

PRODUCT 

It is open front, with a small collar, long sleeves, pockets, and side slited. 

Neck and arms have orange brit buttons with canfes. Inside is lined with 

white cloth, there is thin cotton layer inside. 

MOTIF 

CHARACTERISTICS 

There are 2 paths. On the first path, leaves are formed with green, flower 

is formed with klaptan, flower’s contour is formed with orange. The leaf 

motif is placed in a line that it will form a rectangle in the path.  The 

flower motif is about half the length of the leaf motif. On the 2. path 

klaptan is is forming small squares with D 10/1 Z pattern and forming 

border with 4 oranges, (1 white, 1 green) x 4, - 4 yellow. Green and 

orange are plain weave, whites are P 4/4 weave. 

 

 

 
Figure 9: No :8 

 
NO 8 

LOCATION Topkapi Palace 

NAME Dress 

SIZE Length 1,47 m. Width 0,50 m. 

AGE XIX. century 

WHO IT BELONG TO  

INVENTORY NO 13/1844 - 2/5856 

FEATURES OF THE 

PRODUCT 

It is open front, with a small collar, long sleeves, pockets, and side slited. 

Neck and sleeve hems have green brit buttons with canfes. Sleeve hem 

has a cuff made from shelve fabric. Hems, neck and sleeve hems are 

lined with white cloth. Body is also completely lined with thin cloth. 

MOTIF 

CHARACTERISTICS 

There are 2 main lines. On the 1st line, flower motifs are created with red 

and klaptan on naphtic ground. Klaptan acts as a contour in the motif. On 

the 2nd path, there are grift almond motifs made with klaptan on the red 

ground. 
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Figure 10: No :9 

 

 

NO 9 

LOCATION Topkapi Palace 

NAME Dress 

SIZE Length 1,51 m. Width 0,56 m. 

AGE  

WHO IT BELONG TO  

INVENTORY NO 13/979 - 2/5824 

FEATURES OF THE 

PRODUCT 

It is open front, with a small collar, long sleeves, side pockets, and slits. 

There are buttoned coverage on some parts of the arm. Neck and sleeve 

have green brit buttons with canfes and beads. Inside is lined with white 

cloth, while arm and neck is rounded with cream color silk. 

MOTIF 

CHARACTERISTICS 

There are 6 paths on the design repeat. First and sixth paths are the same, 

but their sequence is different. Second and fourth paths are exactly the 

same. On the first path, leaves and flower is formed with green and red; 

contours, inside of big leaves, and small flowers on the side are formed 

with klaptan. On the second path, leaves and flower motifs are formed 

with weft klaptan. Flower, branches, and leaf motifs are formed with 

green, red and klaptan. Middle path is made from 4 yellow, (1 white, 1 

green) x 4, 1 green, 4 yellow, 23 red, 4 yellow, 1 green (1 white, 1 green) 

4, 4 yellow warp.  

Whites are P 4/4; greens are plain weave design. Generally in the fabric, 

red, green, and klaptans are aligned 1/1/1. 

 

 

 
Figure 11: No 10 
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NO 10 

LOCATION Topkapi Palace 

NAME Fabric 

SIZE Length 3,88 m. – Width 0,80 m. 

AGE XVIII. century 

WHO IT BELONG TO  

INVENTORY NO 13/989 - 2/5842 

FEATURES OF THE 

PRODUCT 

One side of the fabric is roll edge. Fabric is stained and ripped in some 

parts. 

MOTIF 

CHARACTERISTICS 

It is one of the patched fabrics. Flower motifs are aligned with equal 

length and width distance from each other. In the motif leaves are made 

from green, flowers are from red and blue, contour and lines are from 

klaptan. Also, path is colorized with green and orange carnation, while 

klaptan is forming branches and leaves. 

 

CONCLUSION 

 

The Ottoman artisans were under regular training and supervision. Those trained in the 

master-apprentice relationship intended to give the best production. These auditing activities were 

carried out on behalf of the state by the guilds and their own organizations of craftsmen. Loncalar 

would not deviate from the determined prices, so that competition would not occur in such a way that 

the quality of the goods would be fixed according to a fixed measure, would limit the number of labor 

force. 

When the internal and external factors of the Guild system began to have negative effects, the 

Empire tried to take precautions against them, but it did not succeed. Economic difficulties, 

deterioration of the competition balance and lack of control have caused deterioration of quality and 

quality over time. 

The presence of silver and gold in the cloisters in the studied samples indicates that the 

Ottoman Empire entered into economic difficulties. It also belongs to the end of the century. 

During the examination of the samples, it was tried to determine the qualities of gold and silver 

clapper and other materials. As a result, quality drops were sometimes helpful in determining the age 

of the fabric. So we could get the fabrics made from high quality material into the early period. 

According to the analysis results; In the fabrics that can be called as Selimiye, only silk is used, while 

in Sevai fabrics, silk or silk cotton blend woven materials are used. This emerges as the most 

important distinctive feature. 

Selimiye Fabrics are garment fabrics that are patterned in the look of wool processing woven 

with gold, silver and colored yarns. Weft and warp threads are silk. The ground wefts and the motif 

wefts were placed in 1/1 ratio. There is only ground warp. The motif wool attaches to the ground 

warp. It is natural to have long stitches in the reverse direction of the fabric because it is weft-woven. 

However, in order to remove this inconvenient situation, the skirts are minimized by using separate 

yarn for each yarn group in the lengthwise direction of the fabric. We can see Selimiye Fabrics in two 

patterns. 1st and the most used is the small vegetative motif, thin lines. The second one is again a 

small plant motif, but these motifs are arranged as soter or diagonal soter so as not to create a way. 

Available in all of the clipper. 

As can be seen in the examples examined, it is possible to mention the existence of these 

fabrics during the Mustafa III. period. Selimiye Fabrics were produced in the previous periods, but the 

name was not known or was known by another name. It can be said that these fabrics called "Selimiye 

Fabrics" at the time of Selim III were reorganized as the product of the Selim III's innovation studies 

and named Selimiye Fabrics. 
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ABSTRACT 

 

Basically, this study aims to find out students’ perceptions of teacher academic 

support, teacher personal support, peer academic support, peer personal support, cooperative 

learning and their feelings of alienation from school in relation to gender and grade level 

variables. Secondarily, the study also examines the relationship between students’ perceptions 

of cooperative learning and their perceptions of feeling of alienation from school. With this 

aim, a questionnaire which is a modified version of the Classroom Life Measure (Johnson and 

Johnson,1983 cited in Ghaith, 2012: 265) developed and used by Ghaith was applied in 

Tourism and Hotel Management and Tourism and Travel Services Programs of a vocational 

School in Turkey. The questionnaire consists of 38 items and 111 students participated in this 

study.  

The data obtained via the questionnaire were analyzed through SPSS program. Both 

descriptive statistics and inferential statistics were used. Frequencies and percentages were 

calculated and One Way Sample T-Test, Independent Sample T-Test and correlation analysis 

were conducted. The significant level was taken as .05. 

  According to the results; students from two programs have positive cooperative 

learning perceptions. Besides, there is no significant difference in students’ perceptions of 

social support, cooperative learning, feeling of alienation from school and academic support 

in terms of their gender and grade level. Lastly, there is a weak positive correlation between 

cooperative learning and alienation from school. 

Keywords: Cooperative learning; social support; academic support; alienation from the school; 

academic achievement 

 

SOSYAL DESTEK VE AKADEMİK BAŞARI 

 

ÖZET 

 

Temel olarak, bu çalışma öğrencilerin, öğretmen akademik desteği, öğretmen kişisel 

desteği, arkadaş akademik desteği, arkadaş kişisel desteği, işbirlikçi öğrenme ve okuldan 

uzaklaşma hissiyle ilgili algılarını cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre bulmayı 

amaçlamaktadır. İkinci olarak, çalışma ayrıca öğrencilerin işbirlikçi öğrenme algıları ile 

okuldan uzaklaşma hissi algılarının arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu amaçla, Ghaith 

(2012) tarafından yeniden düzenlenmiş ve uygulanmış olan Classroom Life Measure anketi 

Türkiye’deki bir meslek yüsekokulunun Turizm Otel İşletmeciliği ile Turizm ve Seyahat 

Hizmetleri programında uygulanmıştır. Anket 38 maddeden oluşmaktadır ve 111 öğrenci bu 

çalışmaya katılmıştır. 

Anketlerden elde edilen veri SPSS programı aracılığıyla betimsel ve çıkarımsal 

istatistik kullanılarak analiz edildi. Frekanslar ve yüzdelikler hesaplandı. Tek örneklem için T-

testi, Bağımsız Örneklem T-testi ve korelasyon analizi yapıldı. Önem derecesi .05 olarak 

hesaplandı. 

Sonuçlara göre; her iki bölüm öğrencileri olumlu işbirlikçi öğrenme algılarına 

sahiptirler. Ayrıca, öğrencilerin öğretmen akademik desteği, öğretmen kişisel desteği, arkadaş 

akademik desteği, arkadaş kişisel desteği, işbirlikçi öğrenme ve okuldan uzaklaşma hissiyle 
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ilgili algılarında cinsiyet ve sınıfları bakımından önemli bir farklılık yoktur. Son olarak, 

işbirlikçi öğrenme ile okuldan uzaklaşma arasında ise zayıf olumlu bir ilişki vardır. 
Anahtar kelimeler: İşbirlikçi öğrenme; soysal destek; akademik destek;okuldan uzaklaşma;akademik 

başarı 

 

 

1. Introduction 

 

Social support is defined as “ existence or availability of people on whom we can rely, 

people who let us know that they care about, value, and love us” (Sarason, Levine, Basham 

and Sarason, 1983:127). As it is understood above, one can receive social support from 

different sources such as his teachers, his family or his friends, who help him to do well in 

school. In the classroom social support of teacher is very important. The social support which 

is provided in the classroom by the teachers reflects emotional support, caring and 

belongingness. When the teacher cares about and likes the students, this leads to positive 

results such as desire to achieve the goal and behaving responsibly and students will try to 

provide emotional support for one another as well (Wentzel, Battle, Russell and Looney, 

2010). Likewise, Hugnes, Im and Wehrly (2014) have stated that classroom is a social 

environment where students have a relationship with their teachers and friends and this 

directly or indirectly affects their motivation for learning and their academic achievement.  

According to Robbins, Lauver, Le, Davis, Langley and Carlstrom (2004) social 

support is positively correlated with academic achievement for adolescents and emerging 

adults.  The study which was carried out by Lee, Smith, Perry and Smylie (1999) shows that 

students learn most when they have strong academic press and strong social support in and 

out of the classroom. Also social support provided by family or peers decreases the effect of 

psychological problems among students (Calvete and Connor-Smith, 2006). Dollete, Steese, 

Similarly, Phillips and Matthews (2004) have also found out that social support reduces 

psychological problems. 

As we are human, by nature, we need to interact with others around us and maintain 

this connection. Therefore, in the classroom social support provided by teacher or the peers 

have an important effect on students motivation, happiness and academic achievement 

(Pannell & Olmos, 2012).Similarly, Bandura, Barbarabelli, Caprara and Pastorelli (1996) state 

that positive interactions among peers make the school experience enjoyable for them. 

Therefore, cooperative learning used in the classroom will provide social support and 

academic support and students will not feel alienation from school while working together or 

completing a task as a group. 

On the other hand, cooperative learning is not a new phenomenon as it has been used 

since the early 1900s. According to Rodgers (1988, cited in Richards and Rodgers, 2002, 

p.192) in the early of twentieth century the US educational reformer John Dewey put forward 

this term “cooperation in the classroom”. However, in 1950s individualization and 

competition models of teaching gained importance, which resulted in individual social 

problems such as respecting others, working cooperatively and taking responsibility in a 

group (Jones et al.,1994).  

Richards and Rodgers (2002, p.192) have stated “Cooperative Learning is an approach 

to teaching that makes maximum use of cooperative activities involving pairs and small 

groups of learners in the classroom”. It is based on many theories which are the social 

interdependence theory, the cognitive developmental theory and the behavioral learning 

theory. 
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 In cooperative or collaborative learning students in small groups work together to 

achieve the goals and learn together sharing the assigned material. Therefore, this provides 

them many opportunities such as learning from one another, getting along with the others in 

their group and respecting others who are from different ethnic groups. They take their own 

learning responsibilities. Since they do not work competitively or individualistically, they 

work cooperatively as a group (Larsen-Freeman, 2008). In other words, they work together to 

teach their teammates in their group and learn from them (Slavin, 2000). This helps them 

reduce their anxiety level, increase the participation, create friendly learning environment and 

increase the learning retention (Azizinezhad, Hashemi and Darvishi, 2013). 

Cooperative learning, based on the student- centered learning, is different from the 

traditional methods which are based on teacher –centered learning. In this method teachers’ 

roles have been moved away from teaching in front of the classroom to becoming a facilitator 

of learning (Jones et al.,1994). Teachers’ roles are to create structured environment, set goals 

and plan and structure tasks, establish physical environment, assign students to groups and 

roles and select materials and time (Richards and Rodgers, 2002). Increasing students 

participation, understanding the subject better, increasing learning retention and developing 

learners autonomy are the advantages of using cooperative learning techniques  in the 

classroom (Davis, 1999).Therefore, students’ reasoning and critical thinking skills are better, 

they are motivated to learn. Among the group members, positive interdependence results in 

higher self esteem and supportive relationships. In this learning students are active, they learn 

by doing rather than watching or listening to the teacher (Felder & Brent, 2004). Students are 

tutors, time checkers, recorders and summarizers (Richards and Rodgers, 2002). Therefore, 

“In the past three decades, modern cooperative learning has become a widely used 

instructional procedure in preschool through graduate school levels, in all subject areas, in all 

aspects of instruction and learning, in nontraditional as well as traditional learning situations, 

and even in after-school and non-school educational programs” (Johnson, Johnson & Stanne, 

2000, p. 2). 

Johnson, Johnson and Smith’s model proposes that cooperative learning has 5 key 

elements, which include positive interdependence, individual accountability, promotive 

interaction, interpersonal and small group skills and group processing (Johnson, Johnson & 

Smith, 1998). 

Positive Interdependence: This is based on the idea “we sink or swim together” (Johnson et 

al.,1989, cited in Azizinezhad et al.,2013, p.139), which means students in the group share a 

common goal and they work together to attain this goal. 

Individual Accountability: It refers the students’ responsibility in the group. Each 

individual does their own work and supports the others to attain their common goal (Gillies, 

Ashman & Terwel, 2008). 

Promotive Interaction: It happens while students are supporting and encouraging one 

another’s effort in order to achieve their common goal (Johnson et al., 1998) 

Interpersonal and small group skills: Before using cooperative learning techniques students 

need to learn interpersonal and small group skills to cooperate and accomplish their goal since 

cooperative learning is more difficult than competitive or individualistic (Johnson et al.,1998; 

Gillies, Ashman & Terwel, 2008). 

Group processing: It includes the analysis of group work. Team members analyze 

which actions help to attain their goal and which of them will be continued or changed (Er, 

2012). 

Likewise, Olsen and Kagan (1992, cited in Richards and Rodgers,2002, p.196)  also 

suggested positive interdependence, group formation, individual accountability, social skills 

and structuring and structures as key elements of cooperative learning.  
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The research findings indicate that students’ problem solving skills increase and they 

understand the material better when they work in the group (Davis, 1993). “Cooperative 

learning efficacy is heavily supported by over 90 years of research found in over 650 studies” 

(Jones et al., 1994, p.1). Although participants attending the researches have varied as to 

cultural background, economic class, age, and gender , “There are over 900 research studies 

validating the effectiveness of cooperative over competitive and individualistic efforts” 

(Johnson et al., 2000, p. 2).  

 

Purpose of the Study 

     The purpose of the undertaking this study was to examine students’ perceptions of 

teacher academic support, teacher personal support, peer academic support, peer personal 

support, cooperative learning and their feelings of alienation from school in terms of gender 

and grade level variables.  Besides, the study explored the relationship between students’ 

perceptions of cooperative learning and their perceptions of feeling of alienation from school. 

 

Research Questions: 

RQ1: What are cooperative learning perceptions of students studying Tourism and Hotel 

Management and Tourism and Travel Services? 

RQ2: Is there a difference between social support, cooperative learning, alienation from 

school and academic support perceptions of students and their gender and their grade level? 

RQ3: Is there a correlation between cooperative learning and students’ perceptions of 

alienation from school? 

 

2. Methodology 

In this study a modified version of the Classroom Life Measure (Johnson and Johnson, 

1983 cited in Ghaith, 2012:265) developed and used by Ghaith to describe students’ 

cooperative learning perceptions as well as their social support, alienation from school, and 

academic achievement perceptions was employed. 

 

Setting and Participants 

     The study was conducted at a vocational school in Turkey. 111 students studying Tourism 

and Hotel Management and Tourism and Travel Services participated in this study. 

Demographic information about participants is showed in Table 1 below. 

 

Table 1: Demographic information about participants 

Category Level f % 

Gender Male 

Female 

62 

49 

55.9 

44.1 

Grade 1st year 

2nd year 

70 

41 

63.1 

36.9 

 

111 students participated in this study. 62 students (55.9%) are male and 49 of them (44.1%) 

are female. They were studying English as a compulsory lesson in the first and second year of 

the university. While they are taking grammar courses in the first year, they are learning 

vocational English relating to tourism in the second year.  
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Instrument 

The questionnaire administered in the study to gather data was a modified version of 

the Classroom Life Measure (Johnson and Johnson, 1983 cited in Ghaith, 2002, p.265). It 

consists of 2 sections. 

First section includes general information questions in the form of category questions 

in terms of students’ gender and their grade level which is developed by the researcher. 

Second section includes 38 items which are in the form of 5 point likert scale, ranging from 

‘Strongly Agree’ to ‘Strongly Disagree’ and they are coded as (Strongly Agree=5, Agree=4, 

Neutral=3, Disagree=2, Strongly Disagree=1). In the questionnaire the first four items were 

used to find out students’ perceptions of Teacher Academic Support. The next four items were 

used to understand students’ perceptions of Teacher Personal Support. The other  items  

(9,10,11,12), (13,14,15,16,17)  and (18,19,20,21,22,23,24,25,26,27) were used to investigate 

students’ perceptions of Peer Academic Support , Peer Personal Support and Cooperative 

Learning, respectively. The last eleven items were about students’ feelings of alienation from 

school and they were used to find out students’ perceptions of alienation from school. 

 

The analysis of the data 

Each participant’s answers obtained via the questionnaire were fed into a computer 

through SPSS and the values on the negatively worded questions (item 31 and item 36) were 

reversed. 

Afterwards, the data was analyzed by using an analysis of Descriptive and Inferential 

Procedures. With the aim of analyzing participants’ general perceptions of teacher academic 

support, teacher personal support, peer academic support, peer personal support, cooperative 

learning and their feelings of alienation from school, One Way Sample T-Test, Independent 

Sample T-Test and correlation analysis were conducted. 

 

3. Findings and Discussions 
 

The findings of the study are discussed under each research question below. 

RQ1: What are cooperative learning perceptions of students studying Tourism and 

Hotel Management and Tourism and Travel Services? 

The means for cooperative learning perceptions of students in Tourism and Hotel 

Management and Tourism and Travel Services Programs calculated in SPSS program are 

shown in Table 2 below. As can be seen in the table, the students of two departments have 

positive cooperative learning perceptions with a mean value of 3.65. As the result is p<0.05, it 

is positively significant. It might be stated that as the learners have a positive perceptions of 

cooperative learning, they like working cooperatively in the classroom rather than 

individually or competitively. The results are compatible with the literature since Felder and 

Brent (2004) indicate that in cooperative learning students are active, so they learn by doing 

rather than watching or listening to the teacher 

 

Table 2: One way T-Test:  overall mean values of perceptions of all students 

 N Mean Std. Dev. t df Sig. 

Cooperative 

Learning 

111 3.65 .82 46.34 110 .00 

 

RQ2: Is there a difference between social support, cooperative learning, feeling of 

alienation from school and academic support perceptions of students and their gender 

and their grade level? 
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Independent samples t-test was carried out to investigate whether there is a significant 

difference between male and female students’ perceptions of social support, cooperative 

learning, alienation from school and academic support. 

 

Table 3: Students’ perceptions of social support, cooperative learning, alienation from school  

and academic support in relation to gender differences 

         Subcategories 

 

Gender N Mean SD T df Sig. 

Teacher Academic Support Female 49 4.08 .82 .448 109 .955 

Male 62 4.01 .79 

Teacher Personal Support Female 49 3.75 .97 1.100 109 .706 

Male 62 3.54 .94 

Peer Academic Support Female 49 2.73 .97 -.751 109 .524 

Male 62 2.88 1.06 

Peer Personal Support Female 49 3.06 .95 -2.390 109 .603 

Male 62 3.51 .99 

Cooperative Learning Female 49 3.71 .81 .899 109 .841 

Male 62 3.57 .84 
Feelings of Alienation from the School Female 49 3.06 .60 .436 109 .718 

Male 62 3.01 .61 

 

Table 3 indicates the mean values of the results gathered from different gender. 

According to this table there is no statistically significant difference between male and female 

students’ perceptions since the level of significance is more than .05 for each subcategory. 

Although  there is no difference between male and female students’ perceptions, both male 

and female students prefer teacher academic support in the classroom rather than peer 

academic support since the mean value of students’ perceptions of peer academic support is 

lower (Mean=2.73 for female and Mean=2.88 for male) when compared the mean value of 

students’ perceptions of teacher academic support (Mean=4.08 for female and Mean=4.01 for 

male). Therefore, it can be assumed that students rely on teacher’s support (teacher’s 

assistance) while they are working in a group.  

 

Table 4: Students’ perceptions of social support, cooperative learning, alienation from school 

and academic support in relation to grade differences 

         Subcategories 

 

Grade N Mean SD T df Sig. 

Teacher Academic Support 1st grade 70 4.25 .70 3.731 109 .258 

2nd grade 41 3.68 .86 

Teacher Personal Support 1st grade 70 3.82 .93 2.828 109 .856 

2nd grade 41 3.31 .93 

Peer Academic Support 1st grade 70 3.01 .99 2.655 109 .822 

2nd grade 41 2.49 .99 

Peer Personal Support 1st grade 70 3.41 1.02 1.327 109 .284 

2nd grade 41 3.15 .93 

Cooperative Learning 1st grade 70 3.72 .88 1.413 109 .157 

2nd grade 41 3.49 .69 

Feelings of Alienation from the 

School 

1st grade 70 3.05 .60 .607 109 .702 

2nd grade 41 2.98 .62 
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Table 4 illustrates that there is not any significant difference between first grades and 

second grades’ perceptions of social support, cooperative learning, alienation from school and 

academic support since the significance level is more than .05 for each subcategory. 

 

RQ3: Is there a correlation between cooperative learning and students’ perceptions of 

alienation from school? 

 

To find out whether cooperative learning had a correlation with students’ feeling of 

alienation from school, Pearson correlation analysis was conducted. 

 

Table 5: Pearson Correlation Between cooperative learning and alienation from school 

 Cooperative Learning Alienation from school   

Cooperative Learning 1 .047** 

Alienation from school   .047** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level. 

 

Table 5 presents the correlation analysis for cooperative learning and students’ feeling 

of alienation from school above. The Table shows that there is a weak positive correlation 

between cooperative learning and students’ feeling of alienation (r=.047, p<.01). 

 

4. Conclusions 

The findings of the study demonstrated that students had positive cooperative learning 

perceptions. There was not a deep difference in students’ perceptions of social support, 

cooperative learning, feeling of alienation from school and academic support in terms of their 

gender and grade level. Also, there is a weak positive correlation between cooperative 

learning and alienation from school. 
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ABSTRACT 

 

The interaction of visual and auditory arts integrated with technology thanks to the new 

generation artists as child of the digital age has reached a remarkable point. Within this framework, 

new approaches of videography have been positioned as a pioneer field to present the products of 

computer generated music industry. In this reinforcement process by motion graphics and animated 

video projects, video art has been marked to become a part of an industrial norm for music 

presentations. Like Oscar Fischinger’s “Komposition in Blau - 1935”, an abstract animated stop-

motion film in which every motion is in strict synchronization with music and still, today’s audio-

video artworks are being associated with visual based synchronized performances, especially in 

electronic-based music genres. Under the influence of Robert Moog who was the pioneer of electronic 

music synthesizer technology in history, “Paik-Abe 7 channel video synthesizer” was created by Nam 

June Paik and Shuya Abe in 1969 and today’s video artists are still using multi-channel video mixing 

techniques for VJ performances. Another great example to focus on the harmony of experimental 

motion graphics techniques, to visualize an audio composition, was made by James Frost in 2008. 

“House of Cards” music video project was created with no cameras or no lights. Instead, two 

technologies used to capture 3D images: geometric informative scanning systems produce structured 

light to capture 3D images. 

Like many other effectual artwork experiments from the recent past, today video artists are 

working on different new-media videography and motion graphics principles to visualize computer 

based audio designs. Within the help of virtual reality technology, head mounted display systems will 

be geared up to join a live virtual music concert events. Two main types of spatial augmented reality 

which are video projection mapping and holography already have been placed in music industry under 

the title of audio-video live performances. As a consequence of these keys and many other exemplary 

points; audio-video art works, has been already a part of new-media art. As a result of these fields, this 

paper will be focused on the new media videography and motion-graphics techniques within the scope 

of audio-video installation artworks for today’s industrial music presentations under the title of 

technical exploration. Theoretically, paper will be a research about the harmony between two different 

artistic disciplines, digital-based audio and video, from same media source which is computer 

generated imagery. Admittedly, this harmony may be based on; the presentation of the computer 

generated music genres with motion graphic and videography elements also processed in digital 

platform synchronously and in a visual-audio integrity seems coherent for our senses and perceptions, 

because both of them are generated in electronic environments under unnatural, non-traditional 

circumstances and may create ß today’s technological perception. Within the frame of these technical 

and theoretical exploration of subject, analyzing some specific key steps of audio-video artworks from 

music video history may enlighten the path of subject to reach the understanding of today’s and near 

future artistic approaching forms about visual music presentations. 
  

Keywords: Audio-video, video art, motion graphics, new media, music video. 

 

 

 

 

 

 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

99 

 

 

1. INTRODUCTION 

 

Media provides the continuity and development of the conceptual process by being re-

interpreted according to the next step of reformative movements in which it is involved formally, by 

being actualized and by transforming into a new media tool. In this renewal and re-interpretation 

process, the concept of media provides the continuity by delivering the historical evolution of the 

research field to which it belongs to the point of view of new generations. The importance of digital 

age for visual and auditory arts in developed societies is understood the more and more nowadays due 

to new technologies which are developed unceasingly and as a consequence new fields of research are 

being discovered. Within this framework, music has become a new research field for auditory arts and 

has begun to affect masses in industrially developed countries, which moved the artists and designers 

concentrated in different visual art branches and brought together these two art fields which different 

but close to each other in an abstract point of view.  

 

2. MUSIC VIDEO AND MOTION GRAPHICS 

The idea to use “motion video” in presentation of an audio design and composition to an 

audience was one of the first steps of the development process of video since the beginning of 20th 

century. During this process, motion graphics and animation film techniques played a leading role in 

early video works made on audio designs. Social, economic and cultural conditions changed due to 

technologic and industrial developments after the WW1 and the capitalism spread throughout Europe 

have started to influence and modify many facts in the world. According to Krasner (2008:10), during 

this process, artists have rejected the artistic opinions brought by classical movements and chose to 

pursue innovative approaches under the influence of modernism in artistic fields such as poetry, 

sculpture, painting, graphic design and experimental film production. The works made on 

visualization of music and audio design were also a part of this research process. For example, in 

1900s, in Europe, the Swedish musician and painter Viking Eggeling has tried to explain the theory of 

painting by music. Eggeling completed his experimental animation film project “Symphonie 

Diagonale” with German director Hans Ritcher in 1923 as a result of a four years of work. In late 

1920s, Len Lye, an animator from New Zealand, used abstract and metaphorical visuals fed by Jazz, 

Oceanic Art and calligraphy in his animation works, alongside with Surrealism, Futurism, 

Constructivism and Abstract Expressionism. According to Krasner (2008:14) the percussion music 

style, saturated colors and organic shapes used by Lye has influenced massively a genre which will 

later be called music video. Another important artist of the period Mary Ellen Bute has developed 

ideas about the narration of music by illustrative visuals using experimental animation film works 

based on musician and composer Joseph Schillinger’s original theories he developed about music and 

mathematics.  

According to Çelikcan (1996:68), the movie “Komposition in Blau”, made by Von Oskar 

Fischinger in 1935 might be considered as the roots of music video. Fischinger's work using motion 

graphic elements is one of the most important ones for the history of music videos. In this video work 

made on classical music, the artist animated simple graphic elements such as square and sphere using 

stop-motion animation technique. In this music video Fischinger built the relation between sounds and 

visuals using the impression of synchronization. In the 1940s, jazz movie clips called “Soundies” 

shown by a tool called “Panoram” produced by Mills Novelty studio are considered as another 

pioneer. Mills Novelty studio has produced more than two thousand movie clips between 1941 and 

1947 in the USA and in the first years of television these clips were brought to the audiences in 

between programs.  

In 1960s, outside the USA, music was approached to television also in Europe. The number of 

music programs in television was increased, in which live and “playback” concerts were an important 

part. Satellite broadcasting and the cable television services becoming widespread accordingly were 

considered as a new starting point for music industry. Broadcasters and TV producers started to bring 

new points of view to the increasing number of television channels due to satellite broadcasting. TV 

channels focused on just certain subjects have appeared. According to Çelikcan (1996:86), to 

exemplify by researches, many context-specific channels have started broadcasting such as "The 

Wellness Channel" for drug addicts, "The Golf Channel" for golf enthusiasts and "The Golden 
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American Network" for old people. Amongst these channels focused on a certain audience, the most 

prominent one has been MTV (Music Television), the first television channel for music, founded in 

1981 and considered as one of the most important channels since then.   

In this period, striking examples of music presentation by animation film techniques were 

prepared. In 1985, the music video for the hit “Take on Me” from the first album of A-Ha made by 

director Steve Barron achieved an international fame. The technique chosen by Barron for this video is 

extremely innovative comparing to other video clip works. The director used live-action video footage 

visuals blended with cell animation and rotoscoping techniques to make this innovative video work. In 

1986, the video made by director Stephen R. Johnson for Peter Gabriel's "Sledgehammer" was one of 

the most attractive videos that year in MTV. In this video, while using stop-animation techniques, the 

director also benefited from special computer effects and clay animation technique.  

Today, rock and pop music genres are still in a leading position comparing to other music 

genres for MTV, many other music channels and music industry. On the other hand, animation music 

videos which are one step ahead of the common visual quality, made for electronic based music have 

also reached great success. Kraftwerk founded in Düsseldorf Germany in 1970 have left their mark in 

the history as one the rooted names of experimental electronic music. The band is considered as one of 

the pioneers in the shaping of different sub-electronic music genres in the history of electronic music. 

The video of their song “Musique Non-stop” in their ninth album “Electric Café" in 1986 was 

prepared by Rebacca Allen and "The Team of NYIT Computer Graphics Laboratory". This video was 

one of the early examples of the usage of 3D computer graphic technologies in music videos and 

television broadcasting.  

In the recent past of video history, in early 21st century, one of the most significant names 

amongst video artists was the British director Chris Cunningham which is known by his stunning and 

unordinary video works made for popular names of experimental electronic music such as Autechre 

and Aphex Twin. Cunningham who worked on computer-supported visual effects and animation in 

science-fiction film industry for many years has decided to move his experience on this subject in 

music videos and became one of the most important music video directors in this field. Alongside his 

works for extraordinary bands and musicians such as Autechre and Aphex Twin, he also worked for 

famous persons having leading positions in their fields such as Madonna, Björk, Placebo, Portishead 

and Letfield. Amongst these works, the music video he made for Björk’s "All is Full of Love" is still 

archived and exhibited in the "Museum of Modern Art" in New York.  

Even if Cunningham has made some successful works for leading names of the music history 

such as Madonna, Bjork, Placebo and Portishead, his video work for Autechre made of different 

motion graphics is considered as one of the most significant works of modern video art in the late 20th 

century, beyond its aspects of music video and television broadcasting. This video made in 1996 for 

“Second Bad Vilbel” was his first music video work. The director tried to express Autechre’s sharp 

and futuristic electronic music approach to his work and blended glitch video art, 3D animation and 

motion graphic design elements to this goal. In this video made by Cunningham for Autechre which is 

a disturbing band for most music listeners, the main idea was based on the synchronized proceeding of 

electronic beats and visuals within the music. The main idea behind the success of Cunningham’s 

music videos is that his videos are getting ahead of the music.  

Another important music video of Autechre, visual identity of which was shaped by 

Cunningham, was prepared by the British director Alex Rutterford. The 3D motion graphic work made 

by the director for the band’s "Gantz Graf" in 2002 has been the most extraordinary examples of music 

video history. This work which is a motion graphic product in the strictest sense may also be 

considered as the extreme junction of video and experimental electronic music. The song “Gantz Graf” 

which is a distinguished example of Autechre’s sharp music conception is a song hard to listen even 

for most enthusiasts of electronic music, however Rutterford interpreted the song by his own point of 

view and exposed a modern abstract video art far from narrative form. This video work made entirely 

of 3D motion graphic elements gained a significant place amongst different examples in music video 

history alongside the videos made for experimental electronic music and is qualified as reference in 

the subject of synchronization practice in audio-visual art. 

In 2007, world-wide famous British rock band "Radiohead" released their seventh album “In 

Rainbows” composed of 2 CDs. As a reaction to pirate music distribution, the band published the first 

CD on the internet, on their official website in mp3 format for free. This move being the first in the 
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music industry, they also brought an innovative point of view to the history of music videos with the 

video made for the song "House of Cards" in this album. For the video of “House of Cards” made by 

James Frost, a sensor named "HDL-64E" having 64 lasers with the capacity to scan the environment 

by 360 degrees horizontally and 26.8 degrees vertically. No cameras or artificial lights were used 

during the shootings. While the emerging work was a first in the history of music videos but also 

cinema and video producing by the techniques used, it was also a motion graphic work never seen 

before in the artistic sense.  

 

3. CONCLUSION 

The usage of video installation depending of motion graphics in live performances which is a 

significant factor in the presentation of music to the audience is also an influential point in today’s 

media adaptations. For example, the live performance of German Carsten Nicolai, a.k.a. Alva Noto, 

which is one of the leading names as researcher and producer in today’s electronic music and Japan 

composer and pianist Ryuichi Sakamoto in 2006 named "Insen Live" may be considered as one of the 

important works in which motion graphic elements are used as an art branch on experimental 

electronic music. In the mise-en-scene of this live performance, video appears to be almost a third 

person between two artists producing the music, making listeners the viewers and becoming a part of 

the live producing process of the music. Within this point of view, the presentation of music via visual 

elements has almost reached a different dimension thanks to today’s media tools. Virtual reality head-

sets used more and more nowadays will provide the music enthusiasts the possibility to experience the 

live performances without leaving their whereabouts within a virtual reality. Virtual spaces formed in 

digital environments outside the actual physical places will replace real concert halls. On the other 

hand, holography and video projection mapping applications which are the research fields of 

augmented reality and spatial augmented reality concepts, concentrated on the integration of motion 

graphic to actual physical spaces will may become the main media form of the interactive audio-visual 

show, and the the concept of video-jockey which is a part of live music performances will always gain 

ground in today’s and future visualizations forms.  
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ABSTRACT 

 

This article mainly seeks to indicate how Turkey-Russia relations have evolved by going 

through some difficulties from the recent history to the end of 2016 and how their common interests 

helped them freeze some problems during these hard times. For this purpose, regional conflicts after 

the collapse of the Soviet Union and how these have been overcome to better bilateral relations are 

explained. Additionally, in this article, I have attempted to clarify global and regional motives lying 

behind the possible cooperation between Turkey and Russia. However, I argue that some alternative 

pipeline projects of Turkey in Eurasia are commercial competition areas for both parties beside the 

political dilemmas. As for trade, it is given as an opportunity for healthy relations with the help of 

commercial liberalism. In addition to these, I mostly argue Syria issue for both countries and how 

Syria has become the most critical obstacle before these countries for the continuation of relations. In 

this context, by employing liberalism, I have attempted to advance the interests of both parties and 

what they did to cope with the problems resulting from the Syria civil war.  

Keywords: Turkey, Russia, Relations, Liberalism, Cooperation, Conflict 
 

INTRODUCTION 

 

The basic goal of this paper is to demonstrate how Turkey and Russia needed to collaborate 

each other in their region despite some common conflict areas until the end of 2016. Turkey and 

Russia, including Iran, are aware that they need to cooperate due to being neighbors albeit 

disagreements on some regional issues.  

Turkey and Russia are imperial successor countries and they have been trying to have political 

power in the last nearly twenty years in their regions. This causes them to compete in certain areas and 

issues (Bhalla, Goodrich and Zeihan, 2009: 1). Turkey and Russia see themselves as imperial 

successors and actors which can have a great influence in their region (Onis and Yilmaz, 2016: 72). 

However, being neighbor requires interdependence, so liberalism supports the idea of interdependence 

among states.  States may have different interests naturally; these different interests are the natural 

foundation of cooperation among states (Moravcsik, 2010: 3). Therefore, as they are part of Eurasia, it 

can be asserted that they do not overlook each other’s interests in terms of politics and trade.  

In general terms, historically, it is clear that Russia and Turkey were poles apart from NATO 

membership of Turkey in 1952 to the end of the Soviet Union (Sezer, 2000: 61). In this context, 

Turkey needed NATO to abstain from effects of the Soviet Union. However, the world has changed a 

lot and Turkey has gained a political power in its region especially among Arab countries. Sectarian 

hostility between Arabs and Iran supports this new political situation as well as democratic and 

economic progress of Turkey (Bhalla, Goodrich and Zeihan, 2009: 3). In parallel, Russian Federation 

does not accept sphere of influence of the US around itself. After the Soviet Union, Russia Federation 

has tended to support multipolar world idea since it lost much of its old power. Moreover, Moscow 

thinks that Ankara should have an independent position in this world (Trenin, 2013: 42).  These new 

perspectives, especially starting in the beginning of 2000, bring two countries together politically and 

economically as well as hardships they face while following their own policies and interests.  

 

1. AFTER THE DAWN OF THE COLLAPSE OF THE USSR 

With the collapse of the USSR, new independent Turkic states emerged and Turkey wanted to 

influence them which was the first conflict area between Russian Federation and Turkey (Onis and 

Yilmaz, 2016: 76). Russia is still a powerful actor, with its existing nuclear power, across the Trans-

Atlantic System and the Eurasia. Turkey has had concerns over Central Asia and the Southern 

Caucasus, especially after the Soviet Union, which brings about political conflict on these regions with 

Russia. Russia fears that Turkey can have influence on these regions by the help of common linguistic 
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and ethnic roots (Sezer, 2000: 59-63). It can be claimed that Russia wants to maintain its influence on 

these states while Turkey plans to make a political expansion with these Turkic states.  

In addition, Armenia and Azerbaijan fights for Nagorno-Karabakh which leads to Russia and Turkey 

to choose sides politically. Russia is an ally of Armenia whereas Turkey supports Azerbaijan on the 

issue of Karabakh. This is another conflict area between Russia and Turkey. However, two countries 

are supporting the Minsk negotiations – a group of countries to solve Nagorno Karabakh problem -  

for Nagorno-Karabakh which allow them to abstain from a crisis zone (Trenin, 2013: 47-48). On the 

issue of Nagorno-Karabakh, Turkey and Russia may compete each other, at least superficially. 

Armenia, which has been historically enemy of Turkey due to genocide claims, may try to take the 

advantage of damaging Turkey via Russia (Bhalla, Goodrich and Zeihan, 2009: 5). Armenia wants to 

cooperate with Russia against Turkey and Azerbaijan for its own security (Sezer, 2000: 71). For a few 

years, it can be alleged that Turkey and Russia has been insistent on supporting the Minsk process as 

they do not want their relationships to be harmed because of regional political crises.   

Another country which is dealt with for political reasons is Georgia. Ankara has supported Georgia 

militarily financially which was 5.5 million dollars in 1998 and 5.4 million dollars in 1999 for a more 

modern Georgian army (Sezer, 2000: 71). Turkey has had good relations with Georgia in terms of 

trade and supported its independence since the collapse of the Soviet Union. However, Turkey and 

Georgia have not had so close ties for some time because Turkey does not want Georgia issue to 

damage Turkey-Russia relations (Hill and Taspinar, 2006: 88). It is known that Georgia and Russia 

have cut relations and Russia supported Abkhazia and South Ossetia for their independence.  

Good relations of Russia-Turkey are one of the most important elements which can allow Turkey to 

progress in a peaceful periphery (Akturk, 2013: 3).  Turkey’s support for the Chechen and the 

Caucasus diaspora in Turkey would annoy Russia, and the Kurdish House in Moscow and PKK 

support of Russia used to discomfort Turkey (Kiniklioglu and Morkva, 2007: 536-537). In the 1990s, 

Moscow did not accept political asylum of Abdullah Ocalan, old PKK leader (Trenin, 2013: 44).   

During Ecevit government, Turkish Prime Minister Ecevit emphasized Chechnya as Russia’s domestic 

issue; similarly Putin announced that they condemn any terrorist attacks to Turkey (Sezer, 2000: 67). 

542. Turkey and Russia signed the Eurasia Action Plan in 2011. With this agreement two sides have 

limited Chechen and Kurdish groups’ activities in their own countries (Kiniklioglu and Morkva, 2007: 

542). This was another important issue needed to be solved for their own interests. All these issues and 

attitudes both countries exhibit can show how they have wanted to cooperate in Eurasia by solving or 

freezing the problems since the collapse of the USSR.  

 

2. TRADE BETWEEN TURKEY-RUSSIA 

Actually Russia and Turkey, including Iran, have competed each other over centuries; but also 

they have continued their relations especially on commercial issues (Brannen, 2013: 1). It is alleged 

that every state becomes professional in producing some certain products and services which causes 

states to trade each other. This allows people of those states to consume quality service and goods. 

Welfare spreads with this international trade (Ozpek, 2015: 139). Turkey and Russia started real trade 

with a natural gas contract in 1984 (Kiniklioglu and Morkva, 2007: 538).  Gas purchase agreement 

between two countries in 1984, during Turgut Ozal’s government, included a mutual benefit: Russia 

has to purchase goods and services from Turkish companies with this agreement. Today’s big 

construction companies ENKA, ALARKO and TEKFEN started to work in the USSR at the end of 

1980s (Onis and Yilmaz, 2016: 75). As a conclusion Turkey imports gas, but provides construction 

services, tourism services and goods in return.  

Russia is the main gas supplier of Turkey through the Blue Stream pipeline. (Akturk, 2013: 11). 

Turkey is the second gas importer of Gazprom after Germany in the Western European market. In 

2015 Germany imports 45.31 bcm and Turkey imports 27.01  bcm gas (Gazprom Export, 2016). In 

May 2010, Turkey and Rosatom signed a deal for nuclear reactor at Akkuyu costing 20 billion dollars 

(Bourgeot, 2013: 9). Russia will construct Akkuyu reactor costing 20 billion dollars. However, it is a 

technology transfer from Russia to Turkey which Turkey will have advantage of this (Onis and 

Yilmaz, 2016: 87) This makes Turkey more dependent on Russia for energy which brings about more 

asymmetrical interdependence. However, for Russia, it can be asserted that it is not easy to give up 

revenue obtained from gas export to Turkey which is ranked at the second in Europe. Even in the 
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crisis of the downing of warplane by Turkey, Gazprom exported gas as it was before. This reality 

naturally causes both sides to cooperate more carefully since Russia has good income.  

 

2.1. Alternative pipelines 

One disagreement between Russia and Turkey is about pipelines. Turkey looks for different 

alternative pipeline projects which is strategically important for its interests politically and 

economically. Turkey has supported a pipeline from the Caspian to Georgia as well as the Baku-

Tbilisi-Ceyhan (BTC) oil pipeline and the South Caucasus gas pipeline. This reduces the effect of 

Russia on Georgia especially which Russia is not contented with. (Kuchins and Mankoff, 2013: 16) 

Turkey is not only a market for Caspian oil and gas of Azerbaijan and Georgia but also a tie between 

west and these two countries for natural resources. This situation weakens the dependence of Turkey 

and these two countries on Russia (Kuchins and Mankoff, 2013: 13). The EU has been keen on 

supporting Turkey’s pipeline projects since western countries see Turkey as a more trustworthy 

partner for importing oil and gas. This lets Turkey be an important regional actor in terms of oil and 

gas supply issues which Russia does not like naturally. BTC pipeline is a good example for this 

(Bhalla, Goodrich and Zeihan, 2009: 4). Although Russia is not fond of these project and plans, 

Turkey evaluates every possible project for its own sake for energy supply under every possible 

political condition.  

Unlike Russia, Turkey wants to diversify pipelines and to be energy hub in between Europe and 

Central Asia – the Caucasus (Akturk, 2013: 11). Turkey clearly desires to continue the westward flow 

of Caspian energy across Turkey as it gives political power on east and west axis (Kuchins and 

Mankoff, 2013: 28).    Turkey and Azerbaijan signed an agreement for Trans-Anatolian Pipeline 

(TANAP) project on 26 June 2012 which will most probably be active in 2018. It is another move of 

Ankara to be an energy hub between Europe and Azerbaijan bypassing Russia. At the beginning, the 

gas transport will be annually 16 billion cubic meters (bcm) and 10 bcm out of 16 bcm will flow to 

Europe. (Onis and Yilmaz, 2016: 85). BTC oil pipeline started to work in 2006 and the Baku-Tbilisi-

Erzurum gas pipeline started to work in 2009. These examples and plans like Trans-Anatolian gas 

pipeline (TANAP) allows Ankara to steal a role from Russia which undermines Moscow’s regional 

power (Kuchins and Mankoff, 2013: 19). It is alleged in commercial liberalism that interdependence 

among states reach to such level with trade, states do not need to conflict each other (Heywood, 2013: 

95). Their ongoing trade between each other does not affect their relationship in bad direction.  These 

projects have both political and commercial dimension, so it is difficult to say this is a harsh conflict 

area. They are part of free-trade mentality in the world. Two parties are so connected in terms of trade 

that trading with other partners is not expected to cut off relations.  

 

3. SYRIA CONFLICT 

Akturk (2013:4) defines Eurasia as the area starting from the East of German-Austrian-Italian 

border to west of China and India; Turkey and Russia are the two greatest powers in terms of economy 

and military in this area, according to Neorealist approach. Ankara and Moscow have had common 

fear of the US policies for Iraq, Iran and Syria. This is one of the elements bringing them together. 

Ankara and Moscow have the same opinions on Palestinian-Israel problem, on the unity of Iraq and on 

the peace in the Caucasus (Kiniklioglu and Morkva, 2007: 535).  Recep Tayyip Erdogan and Vladimir 

Putin preferred not to support the PKK and Chechens that has laid the groundwork for good relations 

(Kuchins and Mankoff, 2013: 16). Clearly, Erdogan and Putin utilizes some political instruments 

which paves the way for cooperation.  

As for Russia, Russia seems to be interested in the Middle East because of several reasons; firstly 

arms sale is an important concern; secondly Russia may see a threat the influence of Middle Eastern 

jihadist on its own Muslims; thirdly Russia wants to have and maintain a global competition with the 

U.S. Additionally, during the Cold War, The Soviet Union and Syria were in touch with each other 

and the Soviets supported Syria especially militarily. (Alterman and Barnett, 2013: 4). As part of 

global competition, Russia insists on multipolar world against the US (Akturk, 2013: 9). Successful 

relations between actors like Turkey and Russia diminish the sphere of influence of the US in different 

regions of the world. Moreover, Turkey’s policies which are incompatible with the US can have 

negative results on the Middle East policies of the US (Hill and Taspinar, 2006: 82). Although figures 
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are not clear, it is assumed that Russia is selling over 15billion dollars arms annually owing to 

Russia’s politics being in Middle East and particularly in Syria (Golden age: Russian weapons in ‘high 

demand’ thanks to Syria, 2016). It is claimed that only air strikes in Syria to support Bashar al-Assad 

culminate in billions of dollars new sale. Other countries like Algeria, Indonesia, Vietnam and 

Pakistan planned to purchase Russian fighter bombers after air strikes (Russia’s campaign in Syria 

leads to arms sale windfall, 2016). Russia competes with the US for arms sale in the Middle East with 

the policy it follows. Also, Turkey is at odds with the US policy in the region. 

As for Turkey, Turkish government prefers to have zero-problem policy with Russia on the basis 

of political and economic cooperation (Bozkurt, 2011: 8).  In addition, a survey, administered by 

the BBC World Service in 2005, demonstrates the anger of Turkish people against the US (Hill and 

Taspinar, 2006: 83). Furthermore, good relations between Turkey and Russia results in alienation of 

Turkey from the US in common politics. So it can be claimed that the most important global effect of 

Turkey-Russia relations is the power loss of the US in the Middle East and Eurasia.  

As to the EU membership, Turkey does not hope to be a part of the EU as a member (Hill and 

Taspinar, 2006: 85). Turkey feels a certain alienation from the US and the EU in 2016; therefore, 

Turkey believes in Russia more to solve the ongoing problems in the Middle East and cooperate on 

regional issues even if these two countries support different parties especially in Syria war. Also, 

Turkey feels that it should cooperate not only with Russia but also in Iran as an important actor. 

Good relations between Ankara and Moscow have met an obstacle with uprising in Syria. Moscow 

goes on supporting Bashar al-Assad albeit Ankara’s stance. Turkey is on the side of the US, Europe 

and Gulf countries only about Syrian regime in the civil war in Syria. Actually in December 2012 

Putin and Erdogan declared their future intentions about peace in Syria; this shows that they do not 

want to damage their relations even because of a big issue like Syria (Trenin, 2013: 43-44). Before the 

civil war, Recep Tayyip Erdogan government and Bashar Al-Assad had close relationships. Syria 

traded mostly with Turkey in 2011. Turkish and Syrian relations seemed to be the core for Middle 

Eastern peace. Turkey was a mediator between Israel and Syria for a period of time until Turkey and 

Israel had new problems.  When civil war broke out in Syria in 2011, Turkey and Syria continued their 

relations for a limited time; the AK Party government kept on advising democratic reforms to Bashar 

Al-Assad, however talks between the two sides stopped when Turkey decided all diplomatic initiatives 

were in vain (Alterman and Barnett, 2013: 5). Just after, Turkey chose to support the opponents in 

Syria against the Assad regime since two parties could not continue their relations due to 

disagreements.  

Turkey has improved its relations with Russia while Turkey is still an ally of the US and the 

EU in a way (Onis and Yilmaz, 2016: 72). Turkey-Russia relations were announced to be “strategic 

partnership” officially; however Turkey and Russia needed to choose different sides in the Syrian civil 

war (Akturk, 2013: 3). Since 2011 there has been radar system of NATO in Turkey and Turkey also 

demanded Patriot missile batteries from NATO in 2012 which were criticized harshly by Russia and 

Iran. (Alterman and Barnett, 2013: 6). Ankara has tried alternatives to protect its country despite 

criticisms from these regional partners.  

Actually, the biggest problem occurred with warplane crisis. On 24th November, 2015, a 

Russian warplane is downed by Turkish army. BBC reports:  

 

“In a letter to the UN Security Council, Turkey’s permanent representative Halit Cevik 

wrote that two aircraft of unknown nationality had approached Turkish airspace near the 

town Yayladagi in Hatay province. The planes were warned 10 times over the space of 

five minutes via an emergency channel and asked to change direction. Following the 

violation, plane 1 left Turkish national airspace. Plane 2 was fired at while in Turkish 

national airspace by Turkish F-16s.” 

 

With this event, Russia imposes sanctions quickly. Russia firstly sent S-400 anti-aircraft 

missiles to Syria which can hit targets up to 400 km away. After that, Russia abolished visa-free 

agreement with Turkey. Additionally, Russia stopped charter flights and prevented selling vacation 

packages to Turkey (Turkey’s downing of Russian plane: what we know: 2015). Here, an important 

part is gas flow was out of debate during these sanctions and moves which is critical for both parties.  
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Russian tourists are of great importance for Turkish tourism. Nearly 4.5 million Russian tourists 

visited Turkey in 2014. This number is only expected to reach around five hundred thousand tourists 

from Russia until the end of 2016. In the first nine months only 544.000 tourists from Russia visited 

Turkey (Turizm Istatistikleri, 2016). This damages Turkish economy, particularly tourism sector. 

These sanctions increased asymmetrical interdependence economically between these countries.  

Turkey and Russia trade volume was over 4 billion dollars in 2001; in 2012 it reached over 33 billion 

dollars which is unbalanced since Turkey has nearly 20 billion dollars deficit that year; in 2015 trade 

volume was nearly 24 billion dollars. In the first ten months of 2015 it was a little over 20 billion 

dollars.  With plane crisis, it decreased to 14 billion dollars in ten months of 2016. There is around 10 

billion dollars of Turkish private companies’ investment in Russia. Turkish construction companies 

have had projects valuing around 64 billion dollars until 2016. As to agriculture, Russia put 

restrictions on importing for some agricultural products after 24 November 2015 plane crisis 

(Republic of Turkey Ministry of Economy, 2016). Each state is aware of its limits enjoined by another 

state’s interests (Moravcsik, 2010: 4). Despite this turbulence, Turkish President Erdogan and Russian 

President Putin met in St Petersburg on 9th August 2016 to restore relations between the countries and 

they announced they would have better relations than before plane crisis (Republic of Turkey Ministry 

of Economy, 2016) since each party is aware of its limits not only economically but also politically for 

regional relations and they also know they need each other for stability in terms of economy and 

security in Eurasia.  

According to liberalism, different parties compete with each other but their relationships 

continue in balance. All sides follow their interests and conflicts can be reconciled on the basis of 

these interests (Heywood, 2013). President Recep Tayyip Erdogan conveyed his regrets for November 

plane downing in a letter to Putin. It is the same day Turkey started break the ice with Israel (Seeking 

to improve ties with Russia, Turkey apologizes for downing warplane, 2016). This demonstrates 

Turkey wants to restore its relations with countries which Turkey is at odds. Turkey should know that 

cooperation with other countries in Eurasia and the Middle East can bring peace and stability 

domestically and internationally while the future of Syria is unclear.   

It is asserted that when international division of labor takes place, states can solve their 

problems in peace and cooperation (Ozpek, 2015: 140). Syria issue can need solution for healthy and 

stable continuation of Turkey-Russia relations and important amount of bilateral trade volume can be 

the foundation of the necessary solution. Ankara and Moscow’s close relations led to a ceasefire 

agreement between rebels and Syrian regime in the last days of 2016. Most important part of this 

agreement is that Turkey and Russia will be guarantor countries (Syria conflict: Ceasefire agreed, 

backed by Russia and Turkey, 2016). If they become successful with this ceasefire, it can be estimated 

that Russia and Turkey will have eradicated the biggest threat for their relations.  

 

CONCLUSION 
 

Turkey was part of western world during the bipolar world, so Turkey and Russia were rival 

countries. Turkey is still part of western world with NATO and the EU membership search. However, 

Turkey has learned to conduct multilateral relations, so Turkey has achieved to developed relations 

with Russia and Iran, two important actors, while being part of western world.  

After the Soviet Union, some political debates rose between Turkey and Russia over Turkic states, 

Nagorno-Karabakh, Georgia and some domestic separatist groups. However, it can be claimed that 

these two countries come to the fore economically and politically in Eurasia and the Middle East 

particularly with the beginning of 21st century which causes them to get closer. This article asserts that 

these two countries have achieved to discard and freeze these mentioned problems in order to sustain a 

stable and healthy relationship.  

As liberalism offers, this healthy relationship search can be on the basis of big trade volume 

and for their interdependence. In the article, rise in some figures of arms sale of Russia with its the 

Middle East policy is shown; however, it is not comparable to regular trade volume with Turkey. Rise 

in arms sale can be a result of some policies, but commercial relations with Turkey can be counted as 

part of regional integrity. Additionally, bilateral commercial interests are supported politically in 

regional and global terms. Both parties are not contented with the US and the EU policies and know 

that they need to cooperate to solve some regional problems. 
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It is possible to say these two countries compete and complete each other in Eurasia and the 

Middle East. Two parties are aware of the fact that in spite of some conflict areas, they have common 

interests to cooperate and as liberalism claims they have managed to continue their cooperation for the 

sake of their interests until the end of 2016. It can be claimed that Syria is ground zero for the future of 

Turkey-Russia relations and Syria is a place where future predictions may not work, so it is not easy to 

estimate the future of Turkey-Russia relations.  
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ABSTRACT 

 

           Graphic design education is mainly based on many different aspects and educational 

approaches including user experience. User experience (UX) defined as a person's emotions and 

attitudes about using a particular product, system or service and most commonly referred as the 

medium and target audience. Emerging technologies on mobile app and interface design in the recent 

years, UX studies becomes a main research field and a practice for graphic designers as human-

computer interaction. From education point of view, in addition to traditional studio projects, UX and 

mobile app (concept, wireframe, interface) design projects are getting fundamental; and yet very few 

academic research has been made on this subject.  

In this paper, I will focus on how to educate graphic design students on UX and mobile app 

using the data derived from my own studio experience on student works during GRA 301 Graphic 

Design Studio course for three years (2013-2016) at Bilkent University FADA Department of Graphic 

Design. The initial educational approaches, project briefs, practical critiques and student 

reactions/responds in the studio will be discussed and outcomes will be determined based on final 

student works. Project briefs and studio practices are consist of research, creating a motive for a 

mobile app concept/logo, designing the path for UX, compositing interface designs and testing the 

demo version (prototype) using software. Within the scope of these steps, this paper is a propose for 

educational approaches and learning outcomes on the subject, UX design education among graphic 

design students.  
 

Keywords: User experience, ux, uxd, graphic design studio, mobile app, interface design. 

 

 

Grafik Tasarım Öğrencileri için Kullanıcı Deneyimi (UX) Tasarımı Eğitimi 
           

ÖZET 

 

Grafik Tasarım eğitimi, kullanıcı deneyimini de içine alan çeşitli eğitim amaçları üzerine 

yapılandırılan bir eğitimdir. Bir kişinin belirli bir ürünü, sistemi veya hizmeti kullanma hakkındaki 

duyguları ve tutumları olarak tanımlanan kullanıcı deneyimi (UX), çoğunlukla ortam (medium) ve 

hedef kitle olarak yorumlanmaktadır. Son yıllardaki mobil uygulama ve arayüz tasarımlarındaki 

teknolojik gelişmeler, kullanıcı deneyimi çalışmalarının grafik tasarımcılar için ana araştırma ve pratik 

alanı olmasını sağlamıştır. Eğitim açısından, geleneksel stüdyo projelerine ek olarak, kullanıcı 

deneyimi ve mobil uygulama (konsept, akış/etkileşim-wireframe-, arayüz) tasarımı projeleri giderek 

önemli olmaya başlamış olmasına rağmen bu konuda çok az akademik çalışma yapılmıştır.  

Bu makalede, Bilkent Üniversitesi GSTMF Grafik Tasarım Bölümü’nde verilmekte olan GRA 

301 Grafik Tasarım Stüdyo dersinde ,son üç yılda (2013-2016), yapılan öğrenci projeleri kaynak 

alınarak grafik tasarım öğrencilerinin, kullanıcı deneyimi ve mobil uygulama konularında nasıl 

eğitilmesi gerektiğine odaklanılmıştır. Eğitim yaklaşımı kurgusu, proje özeti, stüdyo uygulama 

kritikleri ve öğrencilerin proje karşısındaki tutumları tartışılacak ve final çalışmalarının üzerinden 

öğrenim çıktıları belirlenecektir. Proje özeti ve stüdyo pratiği, araştırma; mobil uygulama ve logosu 

için kavram çözümlemesi; kullanıcı deneyimine bağlı arayüz akış tasarımları ve demo uygulama 

testinden oluşmaktadır. Bu adımlar çerçevesinde grafik tasarım öğrencileri için kullanıcı deneyimi 

(UX) tasarımı eğitiminde eğitim yaklaşımı ve öğrenin çıktıları önerilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kullanıcı Deneyimi, Grafik Tasarım Eğitimi, Mobil Uygulama, Arayüz Tasarımı.  
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1. INTRODUCTION 

 Graphic Design is defined as the process of visual communication and problem solving based 

on the art or skill of combining text, pictures and other graphics. It is to design and produce message 

oriented solutions for target audience by using printed and digital media. Correspondingly, education 

of a graphic designer is composed of many studio practices focusing on the exercises on compositing 

visual elements like typography, photography, illustration, in addition to theoretical training. In these 

studio practices, along with design thinking and creative process, most common used mediums are 

selected for the project executions; such as visual identity systems, editorial design, poster, brochure 

designs that are mostly covering printed media. Within emerging digital technologies, screen-based 

digital media like motion graphics, web interfaces, logo animations are getting involved as mediums 

into graphic design studio practices. Particularly interactivity and mobile technologies and other 

related inventions (such as touch screens, gestures) are becoming more and more favorable and used 

by a wider community: “This exponential growth of mobile apps download highlights the importance 

towards designing and developing mobile apps in the current mobile development industry 

landscape.” (Wong, Khong and Chu, 2012) And that’s why contemporary graphic design education is 

getting and should focus on these new interactive media and its terms derived from engineering, 

human-machine interaction studies; user experience, user interface.  

 User experience and user interface are actually not totally strange for graphic design; When 

working on a design project in the studio, particularly on the concept development as to say, creative 

brainstorming phase, target audience and its properties, habits, features are essential; they are the 

initial motivation for the design thinking. And the term ‘target audience’ is the near-synonym of the 

term ‘user experience’ (UX). Research on target audience and validating the usability of the product 

(in this case the graphic design project, i.e. poster design) is defined as User Experience. User 

experience “… is the process of figuring out how people interpret and use products and services. It is 

used everywhere from websites to mobile phones, to customer electronics, to medical equipment, to 

banking services, and beyond. Interviews, usability evaluations, surveys, and other forms of user 

research conducted before and during design can make difference between a product or service that is 

useful, usable, and successful …” (Goodman, Kuniavsky and Moed, 2012). The other related term 

user interface (UI) is designing elements for interactive digital media such as web, mobile app, 

softwares for specific screen-based platforms like a computer, tablet or smartphones. UI is the visual 

layout that a user interacts with: “… in analogical terms, UI design produces a product’s: Skin - a 

product’s visual/graphic presentation.” (Lamprecht, 2017)  

 As Beaubien stated at “Why I’m Learning UI Design — As A Graphic Designer”, UX and UI 

design is becoming essential in graphic design education: “Now is an amazing time to break into the 

field of UI Design. With the rise of mobile and the prediction that 6.1 billion people will be using 

smartphones by the year 2020, there is a greater need now more than ever for UI Designers.” 

(Beaubien, 2016). And again “Bridging the gap between the way things look and the way things 

function…” (Shanling, 2015) is what a contemporary graphic design education should offer by 

studying interactive media. 

 Studying on how to educate graphic design students to be more updated and well-prepared for 

the life after graduation, I as a graphic design studio instructor, had decided to give a mobile 

application concept and interface design project to my 3rd year students. This article focus on this 

studio project case study that I have been giving GRA 301 Graphic Design Studio course for three 

years (2013-2016) at Bilkent University FADA Department of Graphic Design. The data derived from 

3 years of practice: the initial educational approaches, project briefs, studio process on practical 

critiques and student reactions/responds and finally anticipated and acquired learning outcomes will be 

discussed in the following chapters. Based on the project brief, 3 student projects will be analyzed to 

highlight noteworthy considerations of UX and UI design education.  

 

2. GRAPHIC DESIGN STUDIO PROJECT ‘APP ME!’  

 At Bilkent University FADA Department of Graphic Design, 3rd year studio course named 

GRA301 Graphic Design Studio is a 2 days in a week (10 hours) studio course. Below is the official 

catalog description for the course:  
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GRA 301 Graphic Design 

Studio course aiming to improve students' skills and knowledge in visual communication and 

graphic design so that students become more fluent in the use of visual language and be better 

acquainted with the dynamics of contemporary graphic design. Credit units: 6 ECTS Credit 

units: 8 (http://catalog.bilkent.edu.tr/current/course/c72301.html)  

 
 In this studio, two of the learning outcomes are; (1) having the ability to design contemporary 

visual communication through graphic design mediums including new media solutions and (2) 

creating and compositing design elements due to conceptual creative thinking. 

(https://stars.bilkent.edu.tr/syllabus/view/GRA/301) Based on these learning outcomes, I feel 

responsible to update the projects and their outcomes every year. In 2014, I had decided to give a 

mobile application project; creating a concept, motivation for an app and interface design including the 

wireframe. Excluding the coding phase, students would experience the whole mobile app process 

focusing on the concepts UX and UI.  

 Project named ‘APP ME!’, its briefs from 2014-2016 can be seen at Graphic 1. Project briefs 

contain information about what is this project about, what to do during the process, what and how to 

submit/present the final work. In addition, 3 lectures on the medium and a handout is given to students 

each year.  

 
Graphic 1: ‘APP ME!’ Project Briefs (2014-2016) and Handout ‘Design tips for creating a mobile app) given to students; 

Lectures (APP-1 UX/Wireframe, APP-2 Project/Concept, Wireframe & Adobe XD) presented.  

 

 Embedding UX Studies and UI Design essentials to graphic design studio practice, I have 

adapted the workflow for designing a mobile app into studio practice. In the Graphic 2, the adaptation 

for the process, features and phases can be seen in detail. The project has 5 main phase;  

● Concept Development (UX Research, Understanding the need in the market, Creative Idea) 

● Wireframe (Sitemap, Pages, Gestures, Mobile Technical Features Usage, Responsive design 

Features) 

● Design (UI, Visual Appearance) 

● Prototype (Testing on Software - Adobe XD, Creating a Demo Video)  

● Launch (Presentation of the final work)  
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Graphic 2: Graphic shows the studio practice phase and keywords for design criteria, adapted from mobile app 

development.  

 

 Regarding the phases, design criterias for the project consist of research on UX and sketching 

for an original, unique idea for a mobile app, designing a logo; developing a site map by using mobile 

technical features like gestures, and sketching the layout on screen templates; designing the user 

interfaces regarding current design patterns and maintaining the consistency and functionality 

principals; Testing the wireframe on Adobe XD and animating a demo video to see if the app is 

functioning successfully; and finally presenting the mobile app final work in front of a jury.  

 The objectives are listed below for this graphic design studio project’s learning outcomes: 

Students will be able to; 

● Make an effective research on: User Experience (UX), mobile apps and technology.  

● Critique the User Experience and apply it to User Interface (UI) studies. 

● Design and develop a mobile experience with a unique idea. 

● Design effective User Interfaces that leverage evolving mobile devices’ technical properties. 

● Design appealing interfaces that has clear navigation and consistency in visual 

communication. 

● Apply software Adobe Experience Design CC (Beta) for usability testing on wireframe. 

● Document and present the project from beginning to end. 

● Define Graphic Designer’s role in Mobile App Development for further professional practice. 

 

2.1. Student Project 1: PARKSONIC 

 

 PARKSONIC is the name of the mobile app created by Ceren Doğuşlu at the studio course 

GRA301 Graphic Design Studio, in 2016. PARKSONIC is a mobile app concept based on the parking 

problem at Bilkent University Main Campus. The project description written by the student is; 
Problem:   Time management issues such as wasting time in traffic while searching for available 

spots. 

Solution:        A mobile app that shows available spots in campus with cutting edge ultrasonic technology. 

Description:    Time is important, we spend too much time in traffic and looking for free parking lots.  

This app  helps students and academic staff for finding free spots. Major components of this 

apps; an embedded ultrasonic sensor and a wifi router. It also gives information about campus 

rules and  registrations, user's current traffic tickets, sticker reminder, help option that 

contains direct connection to health center, law enforcers. 

Category:  Navigation 

Device Features:  Gps, Google Map, Internet 
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Graphic 3: Final Work Template and Close-up UI Designs for PARKSONIC by Ceren Doğuşlu, 2016.  

 

 Doğuşlu developed this idea from a real problem that she faces everyday in campus. She made 

a research not only on UX, but also a possible technical solution for this specific problem. She went to 

Electronical Engineering department and seek for an additional device to co-operate with the app. 

Although it is not an issue to create a working app for this project, it is obligatory if an additional 

technology will be used presumptively, it should be a real-working technology. So, she researched and 

convinced me to use this ultrasonic technology for showing whether a parking lot is free or not on 

mobile, before you enter the campus.  

 In the studio process, Doğuşlu reacts positively and easily interacts with the project essentials 

by seeing herself the potential mobile app user; focused on a real problem and made a good research 

enough to create a unique idea. On the following phases, deciding on the colors to graphic elements; 

creating a clear layout to testing the wireframe, she manage to present the final work successfully. In 

this particular case study, beside defining the proper visual design pattern and consistency in 

communication, understanding the potential user and the importance of the research is significant for 

the project. 

 

 2.2. Student Project 2: SAFE NOW 

 

 SAFE NOW is the name of the mobile app created by Sevgi Deniz Altınbaş at the studio 

course GRA301 Graphic Design Studio, in 2016. SAFE NOW is a mobile app concept based on the 

terror attacks in the city centers, particularly in Ankara, Turkey, and how people want to feel safe 

during these attacks. The project description written by the student is; 
 

Problem:   These days terror attacks are a common problem in our world. People are unable to 

get    informed about their safety when an attack occurs.. 

Solution:   We form an app which informs people about their safety. Also inform them on what 

to do   during an attack by giving information and directions. 

Description:  An app designed to inform people about their safety in case of a terror attack. 

Category:  Personal Safety App 

Device Features:  Gps, Google Map, Internet 
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Graphic 4: Final Work Template and Close-up Wireframe for SAFE NOW by Sevgi Deniz Altınbaş, 2016.  

 

 Altınbaş worried about the terror attacks happened in the recent years, at many city centers 

including Ankara, Turkey. She showed empathy towards many people experiencing the exact moment 

of the attacks and decided to develop an app that anybody can operate at any time to see if he/she is 

safe at that moment using the gps navigation technology. When you tap the icon on your phone, the 

app starts to calculate your location and the distance between the last terror attack. According to the 

range of the last attack, the app informs you whether you are in a safe location, or almost safe, or 

nearly safe or in danger. If you are 100 kilometers away from the attack, the app claims that you are 

SAFE in a green color code; on the contrary, if you are in 1 kilometers range, the app interface goes to 

red color mode and give you directions to move away from the attack. With the help of a friend from 

AFAD (Republic of Turkey, Disaster and Emergency Management Presidency), Altınbaş made a 

research on how to act in an emergency situation; that is, as a person in danger, your mind only gets 

the direct instructions like ‘go to right’ or ‘go to left’, your mind cannot comprehend abstract 

information like ‘be calm’. After working on several graphic interface solutions, she managed to 

consider the psychological effects on people experiencing dangerous situations. In addition to this 

research, she successfully studied the effects of color on people and clear information flow for the app.  

 At the prototype phase of the project, Altınbaş see the benefit of using the software Adobe 

XD. Because SAFE NOW’s wireframe is too complicated and has too many actions to operate, too 

many pages to link. The software shows the app’s actions as if it is coded. It took 2 or 3 times to start 

over the demo function test. As a result, she had to change some of the interfaces and buttons/links, 

but at the end the app works perfectly as shown at the demo video (Graphic 5).  
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Graphic 5: Screenshots showing the animation of wireframe usability testing, taken from SAFE NOW Demo Video by 

Sevgi Deniz Altınbaş, 2016.   

 

2.3. Student Project 2: BIRDIE 

 

 BIRDIE is the name of the mobile app created by Murat Akkuş at the studio course GRA301 

Graphic Design Studio, in 2016. BIRDIE is a mobile app concept based on the bird watcher 

community, birds and migration routes. The project description written by the student is; 

 
Problem:   There is no application to show birds migration routes to help bird watchers. 

Solution:   An application to show and follow bird's' actions and it'll give you an opportunity to 

identify   birds by using the knowledge of bird encyclopedia in it. 

Description:  If you are or willing to be a bird watcher, this application will provide you a good guide to nd 

  birds migration routes, identify birds and take personal notes. It will be best helper in your 

  future adventures. 

Category:  Maps & Navigation 

Device Features:  Gps, Map 
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Graphic 6: Final Work Template and Close-up Wireframe for BIRDIE by Murat Akkuş, 2016.  

 

 Akkuş first came to concept development phase by saying he wanted to create an app that 

nobody think of in the class, an app for bird watchers. He made a weak research on the topic, and 

quickly start designing the app’s wireframe. He claims that there are not many effective apps for the 

bird watchers, and it is the unique idea to work on. However, although he is right about lack of mobile 

apps for online bird migration routes, it is not just because nobody think of that; it is because of the 

unimproved online tracing technology for birds and enormous the data that had to be processed live. 

He undervalued the technology, meaning he assumed that we have the technology. There is only few 

apps that offers migration routes but not live. On the other hand, when designing a mobile app 

concept, you need to make an additional research for the name of the app. Akkuş decided to name the 

app BIRDIE; however there are many apps using similar names (Graphic 7).  

 

 

 
Graphic 7: Various apps named Birdie and iBird Pro Guide to Birds app for migration routes, description info screenshots 

taken from Apple Store, April 24, 2017.  

  

Although Akkuş is a curious being and very interested in design related discussions made in 

the studio, he underestimated the workflow of the project. Developing a mobile app requires strict step 

by step planning and unlike most of the other graphic design projects, mobile app design is mostly 
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about creating a motive with an appealing design but in a strict layout. When Akkuş came to Prototype 

phase, the wireframe didn’t worked at all, and so he couldn’t submit the demo video. In addition, 

mobile app design has its own contemporary visual design patterns such as flat design trends arose in 

recent years. The user interface designs he made have no visual appealing and consistency. He used 

collage-photo technique for the bird images and various vector illustrations for the buttons; there is no 

consistency among the imaging techniques as well. According to my personal opinion, if he illustrated 

the birds his own style rather than using downloaded photographs, the app’s display would be more 

appealing and artistic. Typographic execution is again not appealing and functioning well; because of 

the typeface and compositions, the informational texts, which is the main purpose of the app, are not 

readable.  

 

3. CONCLUSION 

 

This paper presented a case study for a proposal of how to educate graphic design students on 

UX and UI design using mobile app as a medium. By embedding UX and UI design principles and 

practices to graphic design studio project, I aimed to cover the issues of designing visual consistency, 

creating a wireframe/workflow concerning user behaviour, information visualisation on screen-based 

interactive formats. Based on the learning objectives mentioned before, the project has been beneficial 

to students in a way that they know the medium and design principles, and have a notion of what an 

UX and/or UI designer do and responsible for.  

 Every passing year, I update the project and instructional focus to give students a more clear 

path to design on this subject. Depending on the final works of students, I made changes on research 

criteria, giving small classworks for navigating problems and presentations on visual designs. I found 

classworks more effective than other teaching methods to warm up and make the student familiar to 

subject. For example, I want students to pick a mobile app and download it to their phone; analyze and 

draw out the site map/wireframe. Then we all gather and criticize the outcomes.  

 For further practices, instructional design implications and suggestions are listed below; 

● Some of the students couldn’t able to follow the workflow sufficiently - Spend more time on 

research and concept development. 

● Some of the students underestimate the potential user’s profile - Students need to have more 

advanced understanding on User Experience (UX) and it can be provided by discussion on 

case studies. 

● Students feedback on how the classworks help them to understand - Advance classworks 

before and during the project, to warm-up UX and UI studies. 

● Some of the students couldn’t distinguish the design essentials between the print media and 

digital media;  Students need to draw a correspondence between non-interactive and 

interactive screen based graphics.  

● Typographic executions and Image producing approaches were not advanced enough - User 

Interface design patterns and essentials should be more highlighted.  

● More effective critique sessions in the studio, maybe it can be provided by inviting people 

from industry to criticize the projects.   

Beside the artistic expressions in the field of graphic design, students as ‘graphic designer 

candidates’ need to learn a very important lesson as Sean Beaubien mentioned: “… they want to make 

life better for humans and put needs of the user in front of their personal preferences when they 

design.” (Beaubien, 2016).  
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ABSTRACT 

 

Weaving had an important place in people's lives, as it has today, thousands and even tens of 

thousands of years ago. The more important the need to eat and shelter for the human being, the more 

important was the need for dressing. Seeing this need at every stage of human existence is the greatest 

evidence of its importance. In the Lower and Middle Palaeolithic periods, when the first man emerged, 

people were hunters and gatherers and their need for covering was provided by the hides and furs of 

the animals they hunted. Recent studies on textile traces have shown that weaving begun in the Upper 

Palaeolithic period in Europe. In Anatolia, where there are many cultures, weaving emerged in the 

Neolithic period, when some important economic and social phenomena such as the transition to 

sedentary life and the emergence of agriculture begun. It is understood that in the Chalcolithic and 

Bronze Ages following the Neolithic period weaving continued to develop.  

In this study, finds related to weaving in the Neolithic, Chalcolithic and Bronze Age 

settlements in Anatolia were examined. The textile, spindle whorls, loom weights and spools from the 

Anatolian settlements (Neolithic to the Bronze Age) were evaluated. In the light of the obtained data it 

has been determined that weaving in Anatolia began in the Aceramic Neolithic period. The woven 

fabrics are made of yarns that are spun from both animal and plant fibres. While previously it was 

thought that looms that don’t require loom weights were used, several types of loom weights have 

proven that warp weighted looms were used in Anatolia. The several types of spindle whorls 

demonstrate that different types of yarns were produced. 

Keywords: Weaving, Spindle Whorls, Loom Weight, Bronze Ages 
 

INTRODUCTION 

 

Throughout the Lower and Middle Palaeolithic periods, which are the longest periods of 

human cultural history and times of extreme climatic conditions, humans lived on hunting and 

gathering and mostly fulfilled their need of covering with the hides and furs of the animals that they 

hunted (Fazlıoğlu, 2001: 1). Until recently, it was known that weaving occurred in the Neolithic 

period. However, recent studies on textile traces have revealed some remains indicating the use of 

vegetable fibres in the Upper Palaeolithic period in Europe (Soffer, 2004: 407). In the Upper 

Palaeolithic period, plant fibres were used for yarn making. During this period textiles were made 

from these plant fibres, especially in a large part of Europe (Soffer, et al., 2000: 819).  Textile remains 

found inside baked clay in the settlements of Dolni Vestonice I, II and Pavlov I (Czech Republic) 

indicate that weaving started in Europe 28,000 years ago (Soffer, et al.,2000: 813). Tools made from 

various animal bones called weaving sticks which were presented as evidence for the existence of 

weaving in the Palaeolithic period, indicate that weaving indeed began in the Palaeolithic period 

(Soffer, 2004: 407-413). 

Since the remains related to weaving in the prehistoric times are organic materials only a few 

traces can survive to our day. For example, fabrics that provide direct information about the existence 

of weaving and weaving looms are very rarely preserved. Considering particularly the Anatolian 

climate it is seen that such organic materials disappear without a trace. Spindle whorls, spindles 

(Figure 1) and loom weights are often produced from baked clay, rarely from bones, stones and 

metals. Most of these tools used in weaving are made from inorganic materials enabling us to make 

comments about weaving even if we can not find fabric and wooden weaving looms. All these 

weaving tools found in Anatolia and dating to prehistoric periods provide sufficient evidence for the 

emergence and development of weaving in Anatolia.  
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Figure 1: Various type of spinle and spindle whorls (Adapted from Amsden 1932: Fig.2) 

 

Earliest Evidence: Neolithic and Chalcolithic Period 

Climatic changes from the 10th millennium BC on, such as global warming, sea level rise due 

to glacier melting and increase in the number of forests because of increasing humidity, have led to 

changes in human life. During this period, several social and economic phenomena emerged, such as 

the transition from nomadic to sedentary lifestyle, the emergence of houses, the cultivation of plants 

and the domestication of animals (Sagona and Zimansky, 2015: 33). Although the earliest evidence 

begins to appear in the Upper Palaeolithic period, the raw material needed for weaving and the 

technology for processing it, occurred in the Neolithic period when humans settled and begun to 

produce. Two main raw materials were used to weave, animal and plant. Animal or plant fibres were 

spun into yarn using a spindle whorl and spindle. The use of tools for such a process in the Neolithic 

period is an important technological development (Fazlıoğlu, 2001: 1). 

 

Figure 2: Settlements mentioned in the text. 

 

The first finds related to weaving in Anatolia (Figure 2) are seen towards the end of the 9th 

millennium BC. The earliest finds come from the Çayönü settlement in Diyarbakır. String-hole-

implements, thought to be used in weaving, were found in the structures thought to be used as 

workshops in the channelled structures during the PPNB period in Çayönü settlement. These tools, 

which show elaborate craftsmanship, are first seen in the third building stage of the round-building 

phase. String-hole-implements have been frequently used in the Channelled building phase, becoming 

more widespread during the Cobble Paved building phase and have been extensively used during the 

Cell building phase. Based on the traces found on the tools it is presumed that they were used in 
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weaving (Erim Özdoğan, 2007: 82). It is known that in the Channelled building phase flax were 

collected for use in textile. In the Cell Building phase, a cultivated linen fabric wrapped around the 

stem of a horned sickle was found (Figure 3). Microscopic studies on the fabric reveal that the fabric 

indicates highly developed yarn spinning and weaving (Erim Özdoğan, 2007: 83). 

 

 
Figure 3: Textile traces on the sickle from Çayönü (Adapted from Özdoğan, 1999: 32, Fig. 54) 

 

In Hakemi Use in Diyarbakır, a large number of clay spindle whorls and loom weights were 

recovered from the Late Neolithic Age layer dating to the 6th millennium BC. Most of the whorls are 

biconical. There are also examples where ceramic pieces are pierced in the middle to be used as loom 

weights (Tekin, 2007:53). Also, flat-shaped stone spindle whorls where found in the Neolithic layers 

of Salat Cami Yanı, another settlement in Diyarbakir (Miyake, 2007: 41).  

Early finds related to weaving can come from various points of the settlement and many finds 

from graves also help in understanding prehistoric weaving. Sometimes traces left by the remains of 

organic material can give information about weaving. It is seen that a child's burial in Demirköy 

settlement in Batman, which was dated to the Neolithic period, was painted with parallel black and red 

thin strips. According to the excavator, the dead body was wrapped in thread and sprinkled with red 

ochre and as a result the parts between the body and the threads were painted by the red ochre 

(Rosenberg, 2007: 17)  

In addition to the presence of spindle whorls and loom weights which prove that weaving was 

done in the Neolithic Age, the preserved textile remains provide valuable information about the 

weaving techniques. One of the oldest woven fabric remains in Anatolia was found at Çatalhöyük 

(Figure 4). Çatalhöyük textiles are dated to 6000 BC (Burnham, 1965: 169). In Çatalhöyük, in the 

grave inside the temple called the temple VI.1, the brain within the skeleton's skull was removed and 

replaced with woven fabric (Mellaart, 2001: 148). It has been suggested that these fabrics were plain 

weave (Büken, 2003: 79). Fragments of fabric were also unearthed in the burials found in Temple 

VI.A.5. Some of these weavings, which are available in a wide variety of styles, are in the form of 

strips and were used to fasten the piles of bones wrapped inside the fabric. Apart from plain woven 

fabrics, there are fabrics with shawl-like or net-like texture (Mellaart, 2001: 156). Different opinions 

have been raised about the material of the textile pieces suggesting they were made of wool or flax 

(Ryder, 1965: 175-176). There are also various opinions about the weaving techniques of the fabrics 

found in the graves in Eastern Çatalhöyük. While some scientists suggest that these fabrics were 

woven in warp-weighted looms, some scientists claim that they were woven with a needle like in 

basket weaving (Fazlıoğlu, 2001: 2). Although there is not much evidence showing that the fabrics 

were painted, yarn tracks with red colour were found. Also, the fact that clothes are painted both on 

the wall paintings and the goddess reliefs indicate that the fabrics had been painted (Mellaart, 2001: 

171).  
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Figure 4: Textile from Çatalhöyük (Adapted from Mellaart, 2001:148, Fig. 98) 

 

In the Neolithic period, Western and Southern Anatolia also provide early evidence of 

weaving. A large part of the spindle whorls in the Ege Gübre settlement dating to 6230-5880 BC were 

made by drilling the middle of pottery pieces. Only a small part of the whorls is made of stone 

(Sağlamtimur, 2007: 375). A piece of fabric was found on an idol together with 22 spindle whorls in 

room 33 in the Vb layer (6400-6090 /6390-6080/6590-6210 BC) of Ulucak Höyük. It is understood 

that the fabric piece is plain weave, woven with weft and warp threads (Çilingiroğlu and Çilingiroğlu, 

2007: 368, Çilingiroğlu, 2009: 15-16).  

Most Neolithic settlements have stone or clay spindle whorls, but some settlements only have 

bone spindle whorls. One of these settlements is Kuruçay Höyük located near Burdur. In the Early 

Neolithic period (6200-6000 BC) of Kuruçay Höyük (12th floor of the building), spindle bones of the 

ruminant animals were cut and smoothed and were turned into spindle whorls after perforating in the 

middle (Duru, 1994: 67). Another settlement near Burdur is Hacilar. It is understood that thin fabrics 

were produced at the settlement from the burnt pattern of fabric on a pottery fragment (Mellaart, 1970: 

20). In Hacilar there are objects made of pottery drilled in the middle in the layers dating to the Early 

Chalcolithic Age. Despite the coarse spindle whorls and textile remains, loom weights were not found 

in these layers (Mellaart, 1970: 164-165).  

As in the Neolithic period, finds related to weaving in Anatolia are found in many settlements 

of the Chalcolithic period. One of the settlements where the transition from Neolithic to Chalcolithic is 

determined is Yumuktepe Höyük located in Mersin. Here spindle whorls were found in the layers 

dating to the Late Neolithic Age (6000-5800 BC) (Caneva, 2010: 35). The oldest spindle whorls in the 

settlement are disc-shaped stones with a hole in the middle found in the layers XXV (Late Neolithic), 

XXIV (Proto Chalcolithic) and XXIII (Early Chalcolithic) in Yumuktepe (Garstang, 1953: 32). The 

first clay spindles are seen in layer XXIV (Proto Chalcolithic). The spindle whorls are decorated with 

scribe lines and diamond shaped motifs showing that they are elaborately made. The ornaments on the 

spindle whorls must have been used to express property in addition to carrying symbolic meanings 

among primitive societies. All these evidence shows that weaving was known and practiced in this 

period. The increase in sheep flocks during this period, as indicated by layers XXV and XXIV, should 

also have triggered the development of weaving (Garstang, 1953: 52-53). The clay spindle whorls in 

layers XVIII and XIX (Early Chalcolithic) are lentoid shaped (flat) and adorned with scratched lines 

(Garstang, 1953:72). The spindle whorls in layers XXII and XXI are undecorated and differ from the 

previous flat forms. The spindle whorls in these layers are onion-shaped.  Garstang explained the use 

of two different spindle whorls with different raw material usage; he suggests that flat spindle whorls 

might have been used for spinning wool, while onion-shaped spindle whorls might have been used for 

spinning linen fibres (Garstang, 1953: 76). In layer XVIII (Middle Chalcolithic), biconical shaped 

spindle whorls appear. In one example, the dot pattern is seen (Garstang, 1953: 103). In layer XVII 

(Middle Chalcolithic), broken pottery pieces pierced in the middle of the bottom were found to be 
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used as spindle whorls. Such flat spindle whorls must have been used in the spinning of wool, which 

requires more space on the spindle than linen or cotton (Garstang, 1953: 108). Conical loom weights 

made of clay and stone were found in the same layer (Garstang, 1953: 106). In the Late Chalcolithic 

period (layer XV), bone spindle whorls made from the upper part of tibia bone as well as biconical 

clay spindle whorls are seen. Conical loom weights, 5 of which were made of clay and 2 were made of 

stone, were found on the floor of room 112 belonging to layer XIIb (end of Late Chalcolithic). 4 

spindle whorls as well as bone needle and shuttle finds were also found in the room. The floor of room 

112 has traces of low walls. In-situ loom weights and various other tools point to the presence of a 

vertical weaving loom in this place. Bone needles similar to the ones found in the room are used by 

weavers in Hama in vertical and horizontal looms. When all these findings are taken into consideration 

it is thought that these tools are used on the loom and that this room could be a weaving workshop 

(Figure 5) (Garstang, 1953: 173).  

 

 
 

Figure 5: Weaving workshop (Adapted from Garstang, 1953:173 Fig. 110) 

 

Arslantepe Höyük, located in Malatya, provides information about Late Chalcolithic weaving. 

88 spindles were found in the layers dating from the 4th millennium BC to the 2nd millennium BC. 

Most of the spindle whorls are made of bone but there are also others made of clay, stone and metal. 

Forms are mostly spherical, disc-shaped, conical and biconical (Frangipane et al., 2009: 6). Weaving-

related objects such as spindle whorls and awl were found in public and private areas (especially in 

rooms A582 and A617), which were excavated in the southwestern part of the mound, on layer VII 

dating to the first half of the 4th Millennium BC in Arslantepe (3800-3350 BC). However, in these 

structures belonging to the elites, loom weights are not obtained (Frangipane, et al., 2009: 9). The 

variety of weight measures of the spindle whorls indicate that both thick and thin yarns were warped 

in Arslantepe in the 4th Millenium BC. 23 semi-spherical loom weights were found in situ together 

with several types of pots and grinding stones in room A923 on the western slope of the mound. The 

main plant fibres used in textile during the Chalcolithic and Early Bronze Age were hemp, nettle and 

linen (Frangipane et al., 2009: 12) During the last stage of the Late Chalcolithic period, VI A (3350-

3000), particularly sheep and goat breeding had a prominent place in Arslantepe. This was assessed as 

an increase in the amount of wool used in the fabric. Loom weights, spindle whorls, awls and needles 

used in weaving dating from this period come from the northern and western buildings of the palace 

structure. 18 conical shaped clay loom weights were found in the so-called room A933 which had a 

domestic function. (Frangipane et al., 2009: 15) In Hacınebi Tepe, another important settlement of 

Southeastern Anatolia, 102 spindle whorls were found in two phases dating to the Late Chalcolithic 
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period. The spindle whorls show that yarns made from wool or goat hair were produced in both 

phases. (Keith, 1998: 497) 

Weaving tools found in the Chalcolithic settlements of Western and Central Anatolia also 

contribute to the weaving of this period. In Beycesultan, weaving tools were found in the layers of the 

Late Chalcolithic Age. Clay biconical and disc-shaped spindle whorls and flat triangular clay loom 

weights were found in the Late Chalcolithic Age layers (Lloyd and Mellaart, 1962: 269). In the 

Smintheon settlement in Çanakkale, looms, spindle whorls and spools used in weaving were found in 

the layers dating to the Chalcolithic Age (5200-4800 BC) (Özdemir, 2013: 65). The spindle whorls are 

made of limestone and clay and have biconical, conical and hemispherical shapes. There are also 

spindle whorls made by drilling broken pottery pieces in the middle. (Özdemir, 2013: 115). Stone 

loom weights and bone spools are other finds related to weaving (Özdemir, 2013: 124-125). In the 

Malkayası Cave, one of the prehistoric settlements found in the Latmos (Beşparmak) mountains 

spreading to Aydın and Muğla provinces, semi-spherical shaped spindle whorls and loom weights 

made of clay were recovered from the layers of the Chalcolithic Age (Peschlow- Bindokat, 2006: 85). 

At Bağbaşı settlement near Elmalı Late Chalcolithic weaving tools were found. All loom weights are 

conical. Most of the whorls are biconical but there are also spherical and conical forms (Eslick, 1992: 

36). The loom weights were found in the section called the Wall I. Their presence proves the existence 

of a warp weighted loom in this area (Eslick, 1992: 47).  

As in the Neolithic period, fragments of fabric were also recovered in the Chalcolithic period. 

One of them was found in Alisar, stuck to pieces of skin and jawbone in the Chalcolithic age graves. 

The yarns were formed by tightly twisting from left to right. It is not possible to detect warp and weft 

yarns, but it is understood that the fabric is woven with plain weave (Osten, 1937:334). Analyses 

revealed that the fabrics were painted with yellow or brown paint. It is thought that the fabrics are 

made with twisted yarns of plant fibres such as flax (Osten, 1937: 335). 

 

Increase and Development of Weaving: Early Bronze Age 
 

In the Early Bronze Age, although metal becomes a means of wealth, the weaving industry has 

not lost much of its significance. However, it is observed that the tools related to weaving have 

become more qualified in this period (Schoop, 2014: 438). The increase in the number and variety of 

weaving loom weights found in the settlements of the Early Bronze Age indicates that there is an 

important development in weaving in the Bronze Age. This increase in loom weights has not only 

been observed in Anatolia, but also in the settlements of Greece and Crete. The use of linen in textile 

is suggested as the reason for this development observed in the Bronze ages. It is thought that some 

plant fibres such as linen increase the amount of raw materials used in the fabric and this increase is 

reflected in the production (Fazlıoğlu, 2001: 3). Although there are intensive finds related to weaving 

in the Early Bronze Age, there is no detailed information about how weaving was made. (Fazlıoğlu, 

2001: 4). Information on weaving production comes from Egyptian and Greek written sources and 

tablets discovered in Mesopotamia. (Ellis, 1976: 76) Tablets uncovered from the cities of 

Mesopotamia and Ebla show that textile production had a prominent place in the Early and Middle 

Bronze Age. (Dalley, 1991: 124) Weaving became a full-time, large-scale occupation in Mesopotamia, 

depending on a central organization during the 3rd and 2nd millennium BC, while previously it was a 

small-scale domestic occupation. Textile products were an important export material in Southern 

Mesopotamia in the 3rd and 2nd millennium BC. This situation should probably be valid from the 4th 

millennium BC on. (Keith, 1998: 498) Linen and wool were the main raw materials used in the 3rd 

millennium BC in Anatolia. (Barber, 1991: 34). It is known that wool had been used in Southern 

Mesopotamia and Anatolia, especially since the Late Chalcolithic period. Goat hair was probably also 

used. Based on the information obtained from Mesopotamia and Anatolia, it is known that the 

spinning and weaving process was carried out under the responsibility of women (Keith, 1998: 503). 

Spindle whorls and spindles found in female graves, as well as the hairstyles and clothing of persons 

who weave or spin on pieces of art indicate that weaving was performed by women. Ethnographic data 

from the region also support this argument. (Keith, 1998: 499) However, contrary to the general belief, 

the presence of spindle whorls in both male and female graves in Demircihöyük necropolis indicates 

that in the 3rd millennium BC weaving was not only done by women. (Schoop, 2014: 438).  
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In the Early Bronze Age weaving tools can be obtained from many different regions of 

Anatolia. Spindle whorls and weaving tools are common in many settlements and cemeteries dating to 

this period. One of them is Troy, an important settlement in Western Anatolia. Spindle whorls in 

various forms - spherical, cylindrical, conical, symmetric and asymmetric biconical - were found in 

Troy throughout the Early Bronze Age. The most common decorations are incised lines and dots. 

Most of the decorations are filled with white filling material. (Blegen, et al., 1950: 29) Nearly 500 

spindle whorls unearthed from the Early Bronze Age layers and the statement of Schliemann about 

finding 8000 spindles (Blegen, et al., 1950: 50) reveals the thread production capacity of Troy. 

Considering that yarn production is quite high, it is interesting to note that the number of loom weights 

found is very low. Towards the end of the Early Bronze Age, tools related to weaving, such as spools, 

are also found besides spindle whorls and loom weights (Blegen, et al., 1951: 15). 103 spindle whorls 

from the Early Bronze Age layers in Aphrodisias, another settlement in western Anatolia, and 62 loom 

weights of spherical, triangular, crescent-shaped and rectangular form reflect the weaving capacity of 

the settlement. The spindle whorls are usually biconical, semi-spherical conical and cylindrical. The 

most commonly used decoration is spreading parallel line groups, zigzags, doted decorations and 

arches. Most of the incisions were filled with white filling material (Joukowsky, 1986: 373, 374-379). 

In Beycesultan in Western Anatolia, numerous and various shaped spindle whorls were found in the 

Early Bronze Age layers. The spindle whorls, rarely seen in Beycesultan in the Late Chalcolithic Age, 

increase from the Early Bronze Age on. 51 clay spindle whorls from the Early Bronze Age layers were 

reported. Early Bronze Age spindle whorls show a variety of shape and decoration. The spindle whorls 

are generally symmetrical and asymmetric biconical shaped but conical and spherical forms, even 

though rarely, are also seen. The only decoration used is incisions which are filled with white clay. 

(Lloyd and Mellaart, 1962: 277) One of the settlements in West Anatolia where weaving tools are 

found is Kusura in Inner Western Anatolia. There is a wide range of spindle whorls of biconical, 

asymmetric biconical, conical and flat forms (Lamb, 1937: 256). Crescent shaped loom weights are 

seen towards the end of the Early Bronze Age. (Lamb, 1936: 34). One of the important settlements 

dated to the Early Bronze Age in Inner Western Anatolia is Demircihöyük. In Demircihöyük, 99 

spindle whorls were recovered from the Early Bronze Age layers of the settlement. Conical, 

symmetrical and asymmetrical biconical and spherical spindle whorls were found (Seeher and Kauder, 

1996: 232). Loom weights are as varied as spindle whorls. Pyramidal, rectangular, conical and 

crescent shaped examples are available. (Seeher and Kauder 1996: 238) Thirty-three of the spindle 

whorls were found in the courtyards, 38 in the front chambers, and 33 in the rear chambers. Of the 

loom weights 29 were found in the courtyards, 63 in the front chambers and 90 in the rear chambers 

(Seeher and Kauder, 1996: 345). Considering the area where the spindle whorls are located, it seems 

that there is no special space arranged for spinning. However, half of the loom weights are found in 

the rear chambers, suggesting that the weaving process is mostly carried out in the rear or front 

chambers. It is thought that the raw material used in weaving in Demircihöyük is wool. No trace of 

linen or cotton was found. (Seeher and Kauder, 1996: 319) In Seyitömer Höyük located in Kütahya, 

many clay pyramidal shaped loom weights were found stacked on a bench located at the corner of a 

floor of the Early Bronze Age III period (Bilgen et al. 2015: 153). The dimensions and the decorations 

of the loom weights differ from each other. In addition, several clay loom weights and spindle whorls 

were found in some of the workshops in the settlement. It is seen that the spindle whorls have a wide 

range of size and weights as in the case of the loom weights (Bilgen et al., 2015: 161).  

Tools related to weaving are also found in cemetery areas outside the settlements. In Yortan 

Cemetery dated to the Early Bronze Age in Northwest Anatolia, 36 spindles were found. The spindle 

whorls are symmetrical and asymmetric biconical shaped. Incised decoration was applied. In some 

samples the incisions are filled with white filling material (Kamil, 1982: 21,110).  

A large number of weaving tools were found in Alacahöyük located in Central Anatolia. Most 

of the spindle whorls are asymmetric biconical shaped. There are also fragments of broken pottery 

used as spindle whorls by rounding the edges and piercing the middle (Koşay, 1951: 51). Although 

rarely, globular and lentoid spindle whorls are also found. (Koşay and Akok, 1966: 89-91) In addition 

to clay whorls, stone whorls are also seen in Alacahöyük. The spindle whorls are decorated with 

incisions filled with white filling material (Koşay, 1951: 51). Among the decorations are zigzags, 

circles, lines and various geometric motifs. Various weaving tools were also found in the king's graves 

dating to the second half of the third millennium BC in Alacahöyük. Clay and stone spindle whorls 
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from the Grave H (Koşay, 1951: 65), a silver spool from the Grave D (Koşay, 1951: 68) and clay 

spindle whorls in the Grave K (Koşay, 1951: 72) were found.  

In Alişar, another settlement of Central Anatolia, hundreds of clay and stone spindles were 

found in the Alişar I layer dated to the beginning of the Early Bronze Age. (Osten, 1937: 198) Spindle 

whorls made of serpentine are very common in Alişar I. The most common forms are elliptical, lentoid 

and disc-shaped. (Schmidt 1932: 50) Apart from these forms, round, oval and asymmetric biconical 

forms are also seen. (Osten, 1937: 198) The most commonly seen decoration are the incised lines and 

zigzag decorations created with parallel lines (Schmidt, 1932: 50).  A small number of loom weights 

were found in the first layer.  

Fabric remnants, which provide valuable information related to weaving such as fibre type, 

knitting technique and yarn thickness, are also found in the Early Bronze Age as in the Neolithic and 

Chalcolithic period. In Resuloğlu Early Bronze Age extramural cemetery located in Çorum, pieces of 

fabric attached to various metal finds in pithos and stone cist graves dating to the last quarter of the 

3rd millennium BC were found (Figure 6).  Analyses on these fabric pieces used for wrapping the 

metal weapons left as gifts inside the graves, have determined that the fibres used in the fabric were 

linen and the yarns were painted. It was also determined that the fabrics were weaved on vertical 

looms with plain weaving technique (Tütüncüler, 2006: 137-138). 

 

Figure 6: Textile from Resuloğlu Early Bronze Age extramural cemetery (Adapted from   

Tütüncüler, 2006:147, Fig. 3) 

 

The weaving tools found in the Kuruçay and Elmalı-Karataş settlements in southwestern 

Anatolia also provide information on the Early Bronze Age weaving. The spindle whorls found in the 

Early Bronze Age layers at Kuruçay Höyük are generally symmetrical biconical and spherical shaped. 

In the spindle whorls that decoration was applied, there are zigzag and meander motifs circling around 

one centre with deep grooves. In some samples, it was found that the grooves were filled with white 

filling material (Duru, 1996: 82). In Elmalı-Karataş, which is further south, generally symmetrical 

biconical, spherical and flat forms are seen in spindle whorls during the Early Bronze Age. The 

symmetrical biconical form is more prevalent in the early phases of the Early Bronze Age while 

lentoid spindle whorls predominate towards the end of the period. Most of the Elmalı-Karataş spindle 

whorls are carved with arches and wavy lines. (Warner, 1994: 9). Loom weights are generally 

pyramidal and conical in shape (Warner, 1994: 205). Despite the presence of spindle whorls in the 

early stages, no loom weight has been found. In the last stages of the period, spindle whorls and loom 

weights increase in parallel.  

As in other parts of Anatolia, weaving tools were found in the settlements of the Eastern 

Anatolian region. Arslantepe Höyük located in Malatya is the most important among these 

settlements. In VI В1 (3000-2900 BC), weaving tools are very rare. In VI B2 (2900-2750 BC), 

evidence of the spinning process increases and after this period a change in the spindle whorls is 

observed. The main reason for this change is the change in the fibres used, for example the use of 

animal fibres instead of plant fibres (Frangipane et al., 2009: 17). A piece of cloth was found in the 

king's grave in VI В. The pieces of the fabric found in various places inside the grave, although not 

with certainty, are thought to be made with yarns obtained from plant fibres (Frangipane et al., 2009: 

18). Despite having obtained very few weaving tools in VI C (2750-2500 BC) dated to Early Bronze 

Age II, during the Early Bronze Age III (VI D - 2500-2000 BC), when the settlement gets a more 

organized appearance, many places where specialist works such as textile production and metallurgy 
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was made were unearthed. This layer contains a large number of weaving tools that demonstrate 

advanced textile production. A wide variety of spindle whorls that demonstrate the use of a wide range 

of raw materials have been found. New weaving, tools not found in previous layers, include bone 

combs, clay brushes and spools. In the VI C-D phase, the rare retrieval of weaving loom weights 

suggests that horizontal loom or two-beam vertical looms, which do not require weights, were used at 

the site (Frangipane et al., 2009: 22). Stone cists dating to the 3rd millennium BC were found in Başur 

Höyük in south-eastern Anatolia. Various gifts and yarn fragments were found in the tomb number 3 

of these graves. C14 analysis of the yarn pieces revealed that they should be dated to 3100-2900 BC 

(Sağlamtimur and Ozan, 2014: 518) Another settlement in Eastern Anatolia is Norşuntepe. In the 

Early Bronze Age at Norşuntepe, spindle whorls in conical, biconical, spherical and cylindrical forms 

are seen. In Norşuntepe Early Bronze Age I, the conical spindle whorls which were widely used in the 

Chalcolithic period, disappear while globular and semi-spherical spindle whorls are widespread. In 

Norşuntepe Early Bronze Age II, conical-shaped spindle whorls reemerge and become the most 

common form. Eye and nail impressions are among the common decorations (Schmidt, 2002: 30-31).  

 

CONCLUSION 
 

In Anatolia, the earliest evidence of weaving, which extends as far as the Upper Palaeolithic 

Age, emerges in the Aceramic Neolithic period. The presence of weaving tools and woven fabrics 

from the beginning of the Aceramic Neolithic Age proves that weaving, which requires a certain level 

of specialisation, had begun with the beginning of sedentary life. Even though weaving tools such as 

spindle whorls and loom weights dating to the beginning of the Aceramic Neolithic Period are not 

preserved, the earliest fabric remains point to developed textile production. The realisation of the 

availability of the fibre of some cultivated plants for use in weaving, such as flax, must have 

accelerated this process.  In the Ceramic Neolithic period spindle whorls and loom weights begin to 

appear in different regions of Anatolia. Particularly, the discovery of clay formability and firing 

technology have been crucial factors in the emergence of weaving tools made from clay in this period. 

As in the case of many technologies during the transition to Ceramic Neolithic, the developments in 

weaving technology can be observed in nearly all settlements. The reflection of this development is 

supported by the fabric remains found in the settlements. In addition to plain simple fabrics, the 

presence of woven fabrics with different weaving techniques is a result of the diversity of weaving 

tools and the technological developments in weaving. The presence of loom weights demonstrates the 

use of warp-weaved looms in the Neolithic period in Anatolia. However, he presence of very few or 

no loom weights in some settlements indicate that diverse types of looms, which do not require loom 

weights, were also used. The use of plant fibres in the early stages of the Neolithic period can be 

explained by the cultivation of plants; the subsequent increase in the use of animal fibres together with 

plant fibres in the Chalcolithic period can be explained by the development of livestock breeding in 

the settlements. The very small diversity of the spindle whorls, which are used to spin animal or plant 

fibres into a thread, in the Neolithic period can be explained as a lack of variety in the yarns produced 

or in the diversity of the fibres used. In the Chalcolithic period the diversity of the loom weights and 

spindle whorls increases compared to the Neolithic period. In addition, the appearance of new weaving 

tools other than spindle whorls and loom weights in this period, such as spools and weaving combs, is 

closely related to the increased diversity of raw material sources which results in the production of 

several types of weaving. Schoop defines the textile production in the Late Chalcolithic as a new and 

widespread economic strategy focusing on the production and distribution of woollen fabrics. Schoop 

points out that the economy focuses on household production, suggesting that this effect is primarily 

manifested in the social domain, providing individuals with the opportunity to obtain personal prestige 

through textiles, which is easier to obtain than through other materials. For this reason, he indicates 

that textile production plays a central and dominant role in Late Chalcolithic societies (Schoop 2014: 

439). In the Early Bronze Age, there is a noticeable increase in weaving tools in the settlements of 

Anatolia and its vicinity. Along with a numerical increase, the diversity of weaving tools has reached a 

level unseen in the Neolithic and Chalcolithic periods. It is unlikely that this development in the Early 

Bronze Age is prerequisite for individuals to gain prestige or access to social and cultural roles as 

suggested by Schoop for the Chalcolithic Age. The growth of the trade network in the Early Bronze 

Age resulted in an increase in the demand for fabrics, resulting in the need for a wide variety of 
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textiles which is in turn reflected in the weaving technology. In addition, this development was 

accelerated using some new raw materials in this period. It is unclear who made weavings in the 

Neolithic and Chalcolithic Age, but in the Early Bronze Age the majority of the textiles were made by 

men and women.  
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In basic terms, the “cult” is a belief which needs a certain ritual and worship. Turks’ 

maintaining of their old belief under the new one even after accepting monotheist religion of Islam, is 

a result of not breaking out with accepted previous values for many ages. Even Islamic scholars say 

that Islam doesn’t approve practices of fortune telling, magic and spell and indicate that these 

applications are against to belief of Allah’s unity, Turkish people continued these applications with a 

base of “sacred of the belief” for a long time. We can classify these beliefs which Turks brought 

mostly while migtaring from Middle Asia to Anatolia:              

A) Elders Cult B) Nature Cult C) Tengrism Cult D) Schamanism (Kaya, 25) 

 

    “WATER” IN TERMS OF HISTORY OF RELIGIONS  

Water is God’s blessing that gives life to everything. It can be said that positive and negative 

fluctuations on human life are proportional with water’s drying out and increase. 

 Water is beautiful, sacred and the foundation of civilization for Turks. Also, drought and 

aridity is a disaster and punishment. (Dönmez, Anadolu Efsalerinde Su Motifi, Milli Kültür, Sayı: 62) 

Before passing on to water’s reflections over Turkish culture and Turkish literature, it’s better to look 

it’s foundations at different religions and beliefs:  

Water represents productive powers in all religions. Because water is the foundation of the 

world and humanity, it is a cure for every sickness, it keeps diseases from patients and cures all sick 

people.  

Water is a factor of being a potential power, principle of undissociatency, foundation of 

cosmic manifestation, carrier of all seeds, changer of all forms, symbolizes first esence that everything 

will return back. 

Water sybolizes return to the first form and rebirth at rituals, myths and cosmogony. Because, 

sinking into water is losing of shapes’ forms. Coming out of water reply of creation where shape is 

expressed for the first time.  

Purification with water has same specialities too. Everything gets dissolved in it, every shape 

shatters, every past becomes history, nothing remains same in it.  For this reason, sinking into water is 

equal to death, to rebirth. Aperson who sank into water is like reborn again, sinless, has no past and 

can starts to a new life.(Eliade, 2003:196, Dinler Tarihine Giriş) 

Water purifies and refreshes, it erases all past. And so, water and being washed cleanses form 

guilt, cleans up all evilness, cures madness and illnesses. Because of that, in many belief systems, 

before entering to temples and before ritual of sacrifice, people takes bath. Baptism in Christianity and 

ablution in Islam are good examples of these situations. Baptism in Christianity is the most important 

holy way of purification because it represents burying of Jesus Christ. A fountain represents “Fountain 

of Life”. And water represents Virgin Mary. Practise and evaluation about water in Christianity and 

Islam is like:  

As taking abolution is a must for praying, it is also a must for holding Holy Quran, to 

circumambulate the Kaaba and to perform a funeral prayer too. Also, being ritually clean all the time, 

to get into bed as ritually clean, eating and drinking while ritually clean are good deeds. A martyr’s 

merit is given to those who dies while ritually clean. Our prophet (pbuh) has said: (Those who die 

while ritually clean do not suffer pain of death. Because being ritually clean is the sign of a believer. 
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It’s the key of the prayer and purifier of sins from body). (When a Muslim takes ablution, his sins go 

away from his ear, eye, hand and foot. When he sits, he sits as he is forgiven). (The most beneficent of 

good deeds is prayer. Believers are those who continue with ablution. A believer must be ritually clean 

in daytime and should sleep at night as ritually clean. When he does like this, he gets under the 

protection of Allah SWT. When he eats and drinks while he is ritually clean, the food and water inside 

his stomach call Allah. They ask for forgiveness for that person as they stay inside of him.) Baptism is 

being together with Jesus Christ with the help of Holy Spirit. Thus, every person be baptized in the 

name of Jesus Christ. Being baptized in the name of Jesus Christ doesn’t mean of being baptized by 

using his name. Being baptized in his name means being baptized in order to be a partner with Him 

and devotion to Him. 

In Hititians’ religious rituals, the first condition of their worships to their Gods with a great 

fervor was being purified (material and spiritual cleaning). Hititians must be clean for their rituals. 

Because filth defiles human’s body and soul together and turns human a useless robots who cannot 

fulfill his duties. The pre-condition for not getting punished by Gods is a catharsis. The point in 

“catharsis” can not be accepted as mental purification only but with physical cleaning too.  

In order to entering to Gods’ house, to get into temples, to pray, to offer sacrifice, it was a 

must to be cleaned and washed with water. (Sevimli, Anadolu Hitit Uygarlığı İnsanın Değerler 

Sisteminde Su Kullanımı) 

Water is the symbol of life. Water, whic is rich for seeds, fertilizes soil, animals and women. 

The rhythm of water gets consubstantiated with moon, makes every shapes of it to be seen and to fade 

out regularly, makes universe to get it’s cyclical pattern. So, water-moon-woman triad shapes out 

universe and human productivity. In this context, water gets consubstantiated with sperm. Water is 

seed and rain is the sperm. In sexual related cosmogony symbols, heaven hugs and seeds earth via 

rain. And so, getting pregnant via water motive takes place in many myths.  

As a matter of fact, God himself used water to animate/revive his work of art. The source that 

soil gives to water is a fact but if the earth was not moist and damp were unable to be create this work 

of art. As every natural water has been honored in the beginning, they have the baptising virtue.  

(Eliade, 2003:204) 

As water is a cure, it also rejuvenates. Life is water thus, there is an art of healing with water 

in so many places. In Ottoman Empire era, cities such as Edirne have hospitals where mental patients 

were cured by water is a well known fact. While patients are thrown into water in India, Fin-Ugor 

people accept some of illnesses’ reasons as insult to water.  

Water became important at death as it is important at birth, at rejuvenating and at being cure. 

Water quenches death’s thirst, it melts dead and makes it solidified with it’s seed. Water kills the death 

and terminates it as terminating human’s destiny and makes it immune against to pain.  

Water’s religious versatility gave birth to many worshipping near at fountain sides and 

riversides throughout history. This situation comes from water’s holy place and values at creation of 

universe. Running water lives, is in motion, source of inspiration, cures and guides. 

Myths happen at near to water. But there are evil spirits which dwell next to water in many 

mythologies; such as nymphs. There is also flood symbol related to water which explains as all 

humanity will sink and perish under water. It’s a foundation of a new human race and an establishment 

of a new era.  

Whatever religious view it represents, water’s function is same as always; dismembers whole, 

terminates shapes, sanctifies, revives, purifies. Water leads the way in creation but devours created one 

later. Water can not get into shape, everything came out of water and so, water cannot exceed itself. 

Every shape dies and reborns with water every time. The reason in cosmogony and flood are to re-

unify and creation. We can give examples from different cultures’ water understandings: In Aztec and 

Inca water is basic chaos. In Budishts, water is continuous movement of materialistic world. Passing 

across the river is to pass illusions world to reach Nirvana and Enlightment.(Akman, 2002:10, 2)  

After looking water’s place in belief systems, it’s needed to look water’s place and importancy 

in Turkish culture. 
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 WATER IN TURKISH CULTURE AND BELIEF SYSTEM 

In Altay Myth of Creation water takes place as concisely: “There was no land and sky in the 

beginning… World was an endless water. There was no small island on this water where even ever-

flying God could touch on.” In Ural Batır Saga’s first verses also telling us there was only water in the 

beginning:  

“… In the beginning of beginnings 

Where there was no humankind 

No were coming and passing through  

No one could ever know 

Whether there was a dry land in there or  

A place there should be 

Surrounded by sea…” 

Yet in Ural Batır Saga, Ural Batır goes to search for Tirihıw, the fountain of life and faces 

with many challenges. Even he passes over these obstacles, he can not reach to this water. At the end 

of this saga, Ural Batır turns his diamond sword -which he got as a relic from his ancestors- 3 times 

over his head and stabs it into soil as showing the beginning of water in order tos lake people’s thirst 

who were near to death from drought. He calls his son Idil and tells him as “Go my son, go to where 

your feet take you and walk among people and never look back till you reach to a great river.” Idıil 

who was walking without giving a pause stops and looks back for a time and he sees a great river 

which was coming after his footsteps. And so, Akidil river comes to life. Also ural Batır’s other sons 

named as Hakmar and Yayık gave their names to rivers with same story.  

As Ural Batır’s time of death closes by, he doesn’t drink a cup of fountain of life and pours 

around him. By this, earth-sky (yer-su) becomes immortal.(Ergun, 2000:79) 

In Oğuz Kağan Saga, Oğuz Kağan marries with a girl who sits under a tree which resides in 

the middle of a lake.(Akman, 2002:4) 

We discussed water factor in sagas and myths related to creation. We know will try to explain 

how water is approached as a “cult” at Turks.  

One of the most important possessor that Old Turks attribute holiness is water possessor. As 

Turks accept water as force and source of abundance, they accept as agonizing and a protector God 

too. According to them, water was an old and sacred entity. Talaykan (Yayık Han), ruler of seas and 

protector of deads, sits where seas merge and rules to them. 

By accepting as water has a soul, it’s common to please water possessors or asking something 

from them. This water spirit called as Garan in Yakutsk people. Also there is a big freswater sea 

beneath surface and it’s called as “Al-su”.  

Water is the opposite and complementer of fire that it extinguishes.(Akman, 2002:5) Water 

and fire mentioned as; night and day, green and red, good and bad sayings, smiling and laughing.  

 “…Black night doesn’t come near to bright day  

Green water cannot be put into red fire…” 

Earth-water cult became one of an official cults at great imperial era. Especially at Göktürk 

Empire era in Orhon writings, water is deified and given personality. Earth-water belief is a certain 

understanding of motherland. In order to not to make Turk’s soil and water unprotected, God was 

giving Turkish Khans over Turks. Earth and waters were punishing those who were not giving good 

services and rebelling. At Göktürks’ era, they were saying for those who couldn’t establish a state as 

“living like grass-water (ot-su)”. (suv-öl senility-damp)  

Yet in Göktürk writings it is said that; “If you do not move away from your land and water, 

Turkish people you will see receive kindness” This shows motherland conciousness at Turks. Also 

Turks call barren lands as “dry”.  

At Dede Korkut, ablution is being taken from clean water, water cannot be polluted, drinking 

water is sacred, giving water for those who cannot find is a charity. 

“May my high and black mountains become a pasture for you  

May my cold waters become drinks for you” 

And in the same literary work:  

“… I gave water to dried rivers  

I gave sacrifices to black dressed dervishes…”(Ögel, 2002:319) 
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In the story of “Boğaç son of Dirsehan” as mother learned that mountain’s spirit caused 

disasters which happened to her son, she says drought became a dissaster as “May your grass never 

grow, may your rivers never flow, may your deers turn to stone!” in cursing way. (İnan) 

In his dream, Salur Kazan sees that his homeland and home got ransacked and when he returns 

back, he talks ands asks questions to his homeland first (Ergin, 29). 

Water cult is also seen in a requiem which is said upon Beyrek’s not returning back:  

“… If you ask the mountain which lays there   

Was my Master Beyrek’s highland 

If you ask cold waters…” 

Then he asks about his homeland to a river which he crossed by. (Ögel, 2002:319) 

Except these examples, by saying “may bloody rivers give passage” in Dede Korkut, those 

who pass great rivers were accepted as approved. 

Again in Manas Saga, Cakıp Han who has no kids, complains about his wife’s not taking a 

wow and not staying at night near of sanatory waters: 

“… She didn’t become a mother for fourteen years  

Even didn’t go to a sacred place 

Didn’t go to holy fountain and lied next to  

Didn’t go under an apple tree and dance  

Didn’t get rid off from infertility and found a sacred way…”(Yıldız, 1995:235) 

  In Kutadgu Bilig, it’s said as; “If you want to buy a house, ask it’s neighbours if you want to 

buy a place, ask it’s waters”. And again in Kutadgu Bilig;  

“Dark soil and gren water fit each other  

A thousand flowers bloomed between them” 

“Elixir of life” as Old Turks said and called later as “fountain of life”, the water of immortality 

is a well and mostly used motive too. A rumor refers to Zulkarneyn about this water; which is believed 

that it gives immortality for who drinks it: One day, Zulkarneyn hears about a water which gives 

immortality for who drinks it and makes his mind to search for it. According to rumor, Allah would be 

giving this water to a person who comes from bloodline of Sam (Simon). Zulkarneyn starts his travel 

with his aunt’s son’s, whose name is Elyesa and called as Hızır and his soldiers’ escort. Fountain of 

life locates in land of darkness. Due to storm, Zulkarneyn and Hızır get seperated from soldiers and 

after a time, they arrive to land of darkness. Meanwhile, Hızır hears a divine sound and sees a 

heavenly light. He goes to this voice which attracts him and finds the fountain of life, he drinks from it 

and washes his body with. And so, he reaches to immortal life and acquires superhuman powers and 

skills. When he comes accros with Zulkarneyn he tells what happened before and Zulkarneyn passes 

away. According to rumor, Köroğlu’s dapple-gray horse also drank from this water. 

 

WATER RELATED PRACTICES IN TURKISH BELIEF SYSTEM 
 

Belief of water as a life-giver and considering it as a holy creator became the reason for Turks 

to build up their settlements near to water. Because of this, water in family house has a respect. This 

belief can be seen when a new bride comes to her spouse’s house for the first time and shows her 

respect to this water by putting wedding gifts into it. (Akman, 2002:5) 

When someone gets touched by evil eye, it’s accepted as either that person gets into 

quarantine or the effect of the evil eye gets dispelled by lead boiling over that affected person. 

Quarantine practices depend on purification principal. Purification happens with water here. By 

putting an object of a person who affected, those who affected and who got affected gets purified. The 

situation at lead boiling process is also the same. The reason beneath lead casting is to purify the 

remove negative situation/sickness from tainted body/soul by cleaning them. For this, water’s 

purifying power is being used. In the lead casting case, hot lead gets put into cold water and it takes 

shape in it. After it takes shape, a person takes it out from cold water and looks to it. As peaks and 

sharp edges happen at casted lead, it neutralizes evil eyed person’s bad effect by puting out that evil 

eyed person’s eye. The reason beneath lead casting is to make sharp edges which will put out enemy’s 

eye (Acıpayamlı, 1962:20). The reason benath drinking or giving away the water where lead was in is 

to benefit from water’s purifying power and effect.  
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One of the important mission of water is it’s role in curing sick people. These waters generally 

named as spring water. Hot and sanatory ones which come from beneath earth naturally called as “hot 

springs”, those surrounded get named as “thermal”, those top is covered get named as “thermal 

spring” and those which has cold sanatory water springs are called as “mineral spring” (Ergun, 

1987:5). 

We find of water’s function as a cleaning element in ahi-order rituals. A person who works in 

one of craftsman organization for three years must join a set of rituals in order to advance from 

apprenticeship to journeyman. Craftsman’s masters are called to this ritual. After praying ceremony 

everybody rises up and head of organization dons the journeyman with loincloth and advises him. 

Common symbols of Turkish-Islamic guild in all rules and regulations of ahi-organization are shalwar 

and drinking salty water. We see salty water drinking motive here. According to folklorist R.M. 

Dorson, salt has magical specialities among people. It’s used in rituals to repel the devil. 

White salt has a life-giving speciality and symbolizes man’s active fertilising. We see salt’s 

cleanerspeciality in our practices too. For example; salt is poured onto newborn in order to clean him. 

Also in some places of Anatolia, salt is added into lead casting’s heated water. With cleaner speciality 

of water and salt, disease tried to be removed in here.  

If we look at different practices about water in Anatolia:  

In Mardin it’s believed that rain in April month has a speciality to cure. This belief can be seen 

in Van too. It’s said that there are also hadiths that shows this water’s holiness too. As the expression 

goes, Prophet Muhammad (pbuh) says “You came after me oh sacred water” as when rain drops open 

his hair by dropping his cover. At this point, in old and new beliefs, earth-sky and holiness unites. It 

should be remembered that God assigned Turkish Khans over sacred earth-heaven for not making 

them unprotected.  

Polluted water can’t show it’s benefical effectiveness towards people when it’s needed. When 

people get into river at spring time in Nahcivan, in Tabriz, in Kars Salmaz, in Ağrı Taşlıçay and in 

Muş Bulanık regions, three times they say “All my weights, my unluckiness, my baldness pass to 

water” in order to live a happy and healthy year. In order to find cure and peace from water, there is a 

belief about not to pollute the water.  

Among peoples’ beliefs, water is the representative of a bright future. It’s an enlightment to 

see water in a dream. To get rid of from troubled dreams, to tell it to the water is a known fact. Water 

is accepted as a bright road at fortune-telling. Pouring water after traveler means to wish an open road 

for him. Pouring water over a grave is perceived as blessings.   

 The belief of “If people cry a lot after someone’s funeral, the grave of the dead person gets 

flooded” resides among Silifke nomads. In folks’ beliefs, water is the cure of the problem for who 

suffers. “Being in need of a sip of water” or “having no one to give him a glass of water” sayings take 

place in Turkish. There are wows which tell Hızır cult and water cult together. Actually, it’s not 

possible to seperate Hızır cult from water cult and it’s explanation is hidden in Hızır’s essence. “May 

it be a promise to Hızır’s fountain” “Water’s Hıdır/Hızır, Water’s right” is being said. There are two 

river crossings in Tunceli where people attributes holiness those places are known as Hızır’s (pbuh) 

meeting place.   

Water cult related traditions and beliefs in Safranbolu still continues today too. At prayers for 

rain, stones that are prayed on are put into a sack then that sack is put into water. In Yazıköy, next to 

stones that are prayed on, a piece of wood which resides on top of Madan Dede’s tomb also being put 

into water spout. After prayer for rain, 2 mt. long and 20 cm. length wood is taken back from water 

spout and is put back to it’s original place over tomb. 

The most interesting one which reflects old Turkic beliefs in a best way, happens over Konarı 

lake, which locates at Safranbolu. Animals which are sacrificed before are cut here and their blood are 

poured into lake. Foods are eaten together and people have fun together.  

At bride taking ceremony in Safranbolu and it’s area, when bride comes on horse, she must 

pass over a water. This water can be a river or a lake too. While passing over this water as bride on 

horse, even that water is dried up, she throws foods (such as apple or halvah) to water. Thus, it’s 

believed that the bride will be saved from evils and she will bring abundance to house. When bride 

comes to her spouse’s home, a Holy Quran and a pitch with full water are given to her. Bride enters to 

home by pouring this water all over the place and enters to her room by stepping on a prayer rug 

which is laid there to make her a good natured person. The next morning of bride taking ceremony, 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

134 

 

bride wakes up early and goes to a water spout. She goes there with groom and cut three breads into it. 

(This breas changes as baklava in some villages.) After that, bride makes spout full with water and 

runs back to home wtihout looking back.  

In the region, another water-related practice is seen at childbirth. To relieve the woman and 

make her to give birth easily, a door of a mosque is half-opened or any of a water spout’s water is 

released. Another belief suchlike this is seen at Harput: To a suffering woman at childbirth, an amount 

of water is given to her from her spouse’s shoe.  

Also, first milk that is taken from cow is thrown into a running water. According to belief, 

cow’s milk will run like water. If there is no water at that time, this milk is poured under a rosehip 

tree.  

At Harput, a coffin took place of a piece of wood at Safranbolu’s Yazıköy. An empty coffin is 

put into a river or a pool during prayer for rain.  

Interpretation by looking to water is seen at Safranbolu area too. Ahmet Yıldırım tells a 

practice about this as: “A person who got sick or felt unwell puts three knives into water. He names 

these three knives with close-by tombs’ names. Knives rest in water till morning. In the morning, they 

look to knives. Whichever of these knives got molded, the sick person goes to that knife-named tomb. 

A waffer and cornflour halvah are made. That person goes to tomb with them. He makes a wow and 

gives an animal as a sacrifice and cuts it at tomb. The sacrifeced animal is cooked and eaten 

there.”(Yıldırım, 1979: 34) 

Again in Anatolia, whenever people drink water, they hold their forehead, bend or squat, drink 

with their right hand or say “bismillah” before drinking it. There are also prayers which are said for 

water. “In the name of preyer-accepted person, may a pure water comes out”, “May Allah make his 

water abundant”, “May Allah never make his river muddy”, “May Allah spare you from floods’ and 

waters’ evilness”. As it’s believed that water’s essence will conduce to goodness, to abundance and to 

health, it’s also believed that cloudy water could has evilness inside of it. Water’s clarity could has a 

white essence and flooded type of water could has a dark essence has also thought. Another examples 

to prayers toward water are like these: “May your son/daughter wash his/her hands and face with 

fortune water”, “Make your water become abundant”. The last prayer can be understood as “May your 

bright future take you to brighter ones” or “When you’re dead, return back to water as soon as 

possible”. “May water’s Aisha or Fatima become your offsprings’ happiness” are also prayers. These 

contented examples which are chosen from Azerbaijan science people Mürsel İsmail Hekimoğlu’s 

studies show some differences from Anatolian examples. In Anatolia there are sayings like “May be 

sacred like water”, “May be bright like water”, “May your life be long as water”, “May people to 

serve you become more and more”, “May the water you gave become a goodness for your dead” take 

place. “Water is the right of the young and word is the right of the old” is said for many times. With 

the explanation that is made for this saying changed it to “Silence is the right of the young and word is 

the right of the old”. 

  When curses come for water, it should be said as “May you never find any water to clean up 

your unluckiness, your heaviness in your home”, so children’ rhyme -that they say when they swim in 

small rivers at spring time-  should be remembered. In other examples, it’s said “May black water 

come from your mouth”. Black water calls black essence here. “May your mind turn to snow water”. 

This saying makes us to remember as snow water is not a clean or clear water but a flood-like one. 

“May Allah dry up your river”, “May Allah make your water muddy”; also made people to think black 

essence in it. “May Allah never give water for your fortune”, “may Allah give flood to your 

homeland”, “May you never find any water to wash your father’s dead body”, “May your offspring be 

sad at the fountain”, “May you never bring water from fountains in new year”, “May your everything 

be disappear in flood”, “May you never find any pure water to use in fortune-telling to see floods in 

the very first Wednesday of the year”, “May my blood become your Goddess of water”, “May water’s 

Aisha and Fatima never be cure to your sickness”.  

In addition to this, when we see thgrough Anatolian legends, we come across with water cult 

often. Prophet Abraham (pbuh) who doesn’t approve Nimrod’s idols, also comes against to them. 

Nimrod tries many ways in to kill Prophet Abraham. After pilling up and setting fire so many woods 

at today’s Urfa’s “Pool of Abraham”, Prophet Abraham is thrown into this fire. After Prophet 

Abraham is thrown into fire, a water comes out and puts out glowing fire. A lake occurs there. 
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Burning woods turn to fishes in the lake. That lake is called “Pool of Abraham” and to eat those fishes 

is a sin.  

We can classify water cult in general of legends as:  

a - Get off the hook: Our heroes reach to water, they are desperate, they find salvation in taking refuge 

in Allah, their wishes come true but they don’t hold on their wows, they got punished. 

b - Some of lakes’ creation: Our heroes who fight for religion was tried to be punished by being 

thrown into fire. At that time, water puts sout fire by coming out. A lake occurs at there.  

c - Those who shows disrespect to blessings: Everything created from water and wheat -which are take 

place in the legend- is a blessing for people. People show respect to them. If they didn’t get praised, 

they feel offended like a human and never return back. 

d - The grief of a losing child: Mother’s not being able to endure the pain of a lost child -whose kids 

were murdered due to any reason- and turning into stone, water coming from holes like eyes…  

We see and understand the importance of water for Turks from phrases and proverbs they use: 

“Don’t take off your shoes without seeing water”, “Mirage seems fully water for thirsty 

person”, “Fish is in the water but it’s eye is at outside”, “There is water in the well but dog’s nose 

cannot reach to it”, “Give milk to those who doesn’t give water even”, “Donkey says even I am in 

relief, I drink water from sea”, “Water drips form ice”, “Child pours water, elder slips on it and breaks 

his bones”.  

     RESULT 
 

Waters is important to humanity from very first days of his existence. A life without water is 

unimaginable. For this reason, holiness to occur, rituals to happen and occuring of belief systems 

around it is a normal thing. The belief or wateras the source of all creation is seen in many beliefs, we 

also see as water has accepted a holy entity in some beliefs too. So, many functions and duties were 

given to water, it’s used in religious performances and it’s blessed throughout history. 

Water become inportanty part of rituals in holy religions as Jewism, Christianity and Islam 

with is rejevunating and clarifying effects. Water which has a certain place in holly boks of these 

religions also become an important phonemenon in these religions performances. 

By looking water’s importance in Turks life, it can be seen as it’s a reality that water continues 

and will continue with different beliefs and practices among people.  
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0-3 Yaş Döneminde Anne Çocuk İlişkisinin Çocuğun Kişilik  Gelişimine 

Olan Etkilerinin Kuramsal Açıdan İncelenmesi 
 

Sibel CEYLAN 
 

ÖZET 

 

İnsanoğlu genetik zenginlikle dünyaya gelmekte, çocuğun ilk çevresini oluşturan anne ve 

bakıcıların etkisi altında şekillenmektedir. Birey, yaşamı boyunca kontrol edemediği bir takım içsel ve 

dışsal faktörlerinde etkisiyle, olumlu olumsuz pek çok uyaranla karşı karşıya kalır. İlk çocukluk 

yıllarında yaşanan olaylar ve ebeveynlerin kişilik özellikleri, bireylerin yaşamları için kalıcı bir etkiye 

sahiptir. Sağlıklı bir birey doğaldır. Kendini ve çevresini olduğu gibi kabul eder. İnisiyatif 

kullanabilme kabiliyetine sahiptir, bağımsız bir şekilde karar verir, plan yapar ve uygular. Özerk ve 

bağımsız hareket edebilir. Engeller karşısında yılmaz, hedefe ulaşmak için ısrarcı davranır. Acı veren 

duygular karşısında kendini yatıştırma kapasitesi vardır. İnsanoğlunun sahip olacağı bu yetiler genetik 

biyolojik yapının yanında ebeveynlerin erken çocukluk evresinde özellikle ilk üç yıldaki tutum ve 

davranışlarının etkisiyle oluşmaktadır. Bu durum çocuğun ruhsal dünyasını hissetmek, onun kendini 

ortaya koymasına fırsat vermek, empatik olmak ve cesaretlendirmekle mümkündür. Sağlıklı aile 

ortamında yetişen çocuklar, ailelerinden aldıkları destekle kendi iç potansiyellerine yönelirler. Bu 

araştırmada çocuk yetiştirmede ilk üç yaştaki ebeveynlerin tutum ve davranışlarının çocuğun sağlıklı 

bir kimlik oluşturmasına etkileri kuramsal açıdan  literatür ve kaynak tarama yoluyla açıklanmaya 

çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: 0-3 Yaş,Gelişim,Kişilik gelişimi,Ebeveyn 
 

ABSTRACT 

 

Mankind genetically comes to world with richness under the influence of the mother and caregivers 

who form the primary environment of the child. Throughout a lifetime, we are faced with many 

positive and negative stimuli, influenced by a number of external factors that we cannot control. 

Events occurring during the first few years of childhood and the personality traits of parents can have 

permanent effects on the lives of individuals. A healthy individual is considered natural. He accepts 

himself and his environment as it is. He has the ability to use initiative, decides independently, plans 

and implements those plans. He can act autonomously and independently. In the face of obstacles, he 

insists on reaching his goals. He has the capacity to soothe himself, regulate his emotions in the face of 

painful situations. In addition to the genetic biological structure, these abilities possessed by an 

individual are highly influenced by the attitudes and behaviors of parents in early childhood especially 

in the first three years. The development of these abilities is possible when the parent can be empathic 

towards the spirit of the child, allowing him to be himself, allowing him to reveal himself by being 

empathic towards and encouraging towards the child. Children who grow up in a healthy family 

environment tend to focus on their inner potential with the support they receive from their families. In 

this study, the effects of the attitudes and behaviors of the parents, especially in the first three years a 

child's life are discussed and explained theoretically through using various theories and literature 

reviews of previous research. 

Keywords: Ages 0-3, Development, Personality development, Parental attitude 

 

 

GİRİŞ 

“İnsanoğlu  için en büyük mutluluk  sadece insanın kendi kişiliğidir.”Goethe 

 

İnsanın gelişimi farklı alanlarda ve çok yönlü olarak meydana gelmektedir. Bunlar;  fiziksel, 

zihinsel, sosyal, duygusal, cinsel, ahlak gelişimidir ve her bir boyut arasında karşılıklı bir ilişki 

bulunmaktadır. Gelişime hem kalıtımın hem de çevrenin etkisi bulunmaktadır. Diğer gelişim 

alanlarında olduğu gibi kişiliğin gelişiminde de ana babalardan çocuklara geçen özelliklerle çevresel 

etmenler etkili olmaktadır (Çamlıbel,2012).Kişilik, kapsamı oldukça geniş bir kavram olup, bir insanın 
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ilgileri, tutum ve yeteneklerini, konuşma tarzını, dış görünüşünü ve çevreye uyum biçimini de içeren 

bir terimdir. Kişilik, bireyi başkalarından ayıran doğuştan getirdiği ve sonradan kazanılan, tutarlı 

olarak sergilenen özelliklerin bütünüdür (Yanbastı,1990:12).Genetik faktörler daha çok çocuğun 

potansiyelinin belirlenmesinde ön planda iken, çevresel etkenler var olan potansiyelin kullanılmasında 

etkilidir. Genetik etkenler arasında anne babanın zekâ düzeyleri, kişilik özellikleri, yetenekleri; 

çevresel etkenler arasında da beslenme ve duyuları aracılığıyla  elde edilen deneyimlerin yanı sıra 

çocuğun içinde doğduğu aile ve özellikle de ilk yıllarda ana baba ve çocuğa bakım veren diğer kişiler  

gelmektedir(Türker, 2012:23).  Çocuk doğumdan sonraki evrede ilk sosyal çevresi olan aile içinde bir 

takım davranış örüntülerini yaşayarak öğrenir. Ayrıca çocuğun temel gereksinimi  olan öz bakım, 

barınma,  beslenme, uyku, giyinme, oyun ihtiyacı burada karşılanırken, güven, sevme, sevilme 

bağımsızlık, bir gruba ait olma, gibi  psikolojik ve sosyal ihtiyaçları da  bu kurumda öğrenir. 

Ebeveynlerin  çocuk üzerindeki etkisi bebek daha doğmadan önce başlar. Anne babanın çocuk sahibi 

olmaya  istekli ya da isteksiz oluşu, hazır olup olmamaları, doğuş sırası, bebekten beklentileri, 

çocuğun hayatı anlamlandırmasında ve çevresi ile olan duygusal etkileşiminde önemli  rol oynar. 

Anne ile kurulan ilişki, çocuğun gelişiminde büyük öneme sahiptir. Bu ilişki ileride başkaları ile 

kuracağı ilişkiye temel oluşturarak çocuğun sosyalleşmesini sağlayacaktır (Kandır,2008).                                                                      

Çocuğun 0-2 yaşlar arasında sevgi ihtiyacının  doyurulması gelecekteki potansiyelini de 

oluşturmaktadır. Hayat boyu dağıtacağı bu duygu sıcak, sevgi dolu aile ortamından alınır. Kişiliğin 

sağlıklı temelleri bu ortamda atılmaktadır. Sevgi ile büyüyen çocuk hayata güvenmeyi ve diğer 

insanlara sevgiyle yaklaşmayı öğrenir. Temel güven duygusu böyle bir aile ortamında gelişir, 

olgunlaşır ve hayat boyu devam eder. Toplumsal bir birey olabilmesi için, çocuğun sağlıklı modellere 

ihtiyacı vardır. Çocuğun örnek alacağı ilk modeller anne babalardır (Kırkıncıoğlu, 2003).             

Çocuğa yerinde ve yeterince sevgi verilmemesi ona dünyanın tehlikeli bir yer olduğu izlenimi 

uyandırır ve sakın merak etme, keşfetme, risk alma  mesajları verir (Cozolino, 2014 :18).         

Bebeklik döneminde yaşanılan tutarlı bir anne çocuk ilişkisi , bebeğin bağlanma biçimi, kendilik 

duygusunun gelişmesi ve nesne ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde oluşması için son derece önemlidir. 

Annenin , bebeğe yaklaşımında tutarlı olması kadar, bebeğin diğer yakınlarının yaklaşımlarının da 

benzer nitelikte  olması gerekir. Anne bebek ilişkisinde sağlıklı,tutarlı ve sürekli bir tutum sergilemesi 

“temel güven duygusunun” özünü oluşturur. Doğumdan sonraki ilk yılda yeterli, sağlıklı ve uygun 

anne çocuk ilişkisi bebeğin güvenli bağlanması ve yaşam boyu sürecek duygusal yeterliliğin 

gelişimine temel olacaktır (Şener ve Karacan, 1999:35-44). Bazen anne babalar, istemli ya da istem 

dışı çocuklarına karşı sergiledikleri reddedici davranışlar çocuklarda düşük benlik saygısı ve yetersiz 

öz güven geliştirmelerine neden olabilmekte çocuğa bakım veren kişilerin öfkeli,saldırgan , ilgisiz 

tutumları ya da çocuğu terk etmeye varan tehditleri,bu durumu pekiştirmektedir (Dirim, 2003:29). 

Bazı narsist anneler ,çocuklarının duygusal  ihtiyacını görmezden gelerek  kendi mükemmeliyetçi 

duygularıyla onları birer nesne kalıbına sokarlar.”Gerçek kendilik” denen çocuğun öz varlığı ,annenin  

çocuğunu eşsiz benzersiz algılamaları nedeniyle tehlikeye girmeye başlar. Çocuk artık gerçek 

kendiliği değil,annesi için mükemmel bir varlık olmanın peşine düşer ve sahte kendilik geliştirir. 

Annenin eşsizleştirmesiyle özdeşim,büyüklenmeci kendiliğin korunmasına yol açar (Masterson 1993 : 

17). İnsanın döllenmeden doğuma kadar olan embriyonik gelişimi üç dönemde ele 

alınmaktadır.Bebeğin organ gelişiminin başladığı ve tamamlandığı evre olan ilk üç aylık dönem 

birinci tremester,gelişiminin sürdüğü ve organların fonksiyonlarını yerine getirdiği  üç  altı aylar arası 

dönem ikinci tremester ve doğum öncesi gelişimin devam ederek son bulduğu altı dokuz aylar arası 

döneme de  üçüncü tremester adı verilmektedir. Özakkaş , ruhsal rahim adını verdiği doğumdan 

sonraki 0-72  aylar arası dönemi bebeğin anne karnında geçirdiği üç evreye  benzetmektedir.Ruhsal 

yapının da sağlıklı olgunlaşıp gelişmesi buna benzer üç aşamada meydana gelmektedir.Nasıl ki anne 

karnında geçen ilk üç aylık dönem hayati önem taşıyorsa doğumdan sonraki ilk bir yıl da ruhsal 

gelişim açısından hayati önem arz etmektedir.Gebelikte geçen  ikinci evrenin karşılığı ise çocuğun 

yürüyüp konuşmaya başladığı aynı zamanda özerklik kazandığı ve cinsel kimliğin oluştuğu  13-36 . 

aylar arasındaki döneme  denk gelmektedir.Oyun çağı olarak adlandırılan 36-72 aylık dönem  de anne 

karnında geçen üçüncü evreye benzemektedir (Özakkaş, 2013:17).Nasıl ki doğum öncesi birinci 

tremesterde çeşitli nedenlerle yaşanan darbeler düşüklere neden oluyorsa  ruhsal rahimde birinci 

evrede bunu karşılığı psikozdur.Oral dönem olarak adlandırılan ilk bir yıl sağlıklı atlatıldığında ikinci 

tremester başlar.Yürümeye ,konuşma gibi becerilerin kazanıldığı ikinci ve üçüncü yılları kapsayan bu 

dönemde özerklik çabası içinde olan çocuk dış dünyayı keşfetmeye yönelik yoğun ilgi 
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duymaktadır.Bu dönemde özerklik kazanma çabası içinde olan çocukta ,anne babaların ve bakıcıların 

yaşatmış olduğu travmalar ,anne ölümü, annenin depresyona girmesi,annenin narsistik , borderline 

veya şizoid kişilik örgütlenmesi içinde olması gibi nedenlerle sistem burada takılı kalırsa,kendilik 

tasarımının oluştuğu bu dönemde kendilik bozuklukları ve ya kişilik bozuklukları kaçınılmaz 

olacaktır.Sağlıklı anne baba ve bakıcıların elinde büyüyen çocuk ise bu dönemi başarı ile atlatıp 

nevrotik döneme adım atacak  üçüncü tremesters başlayacaktır.Bu dönemin sağlıklı atlatılması 

çocuğun keşif ve merak duygusuyla hayatı anlamlandırmaya çalışacağı ,üçlü ilişkilerin yer 

aldığı,girişimci ,yaratıcı becerilerin sergilendiği üçüncü dönemin gelişimi için temel teşkil 

etmektedir(Özakkaş 2013:20).                                                                                                                  

                                                                   YÖNTEM 

Bu çalışmada  kişiliğin gelişiminde 0-3 yaş döneminde anne çocuk ilişkisinin etkilerinin 

kuramlar çerçevesinde daha iyi anlamak ve değerlendirmek için incelenmesi amaçlanmıştır.Gelişim 

kuramlarının pek çoğu ,insan gelişiminin düzenli olduğu varsayımına dayanırlar. Bu çalışmada  birçok 

kuram eklektik bir yaklaşımla  ele alarak ve  modern görüşlerden yararlanılarak  kişiliğin gelişim 

süreci incelenecektir . Kişilik gelişimi konusunda ortaya atılmış kuramlardan Mahler ve Stern’in 

Gelişimsel Kuramı, Bowlby’nin Bağlama Kuramı,  Kohut’un Kendilik Psikolojisi Kuramı , 

Masterson’un  Kendilik Kuramı, Schore  ve Cosolino’nun  Nörobiyoloji Kuramı,Keinberg’in ve 

Klein’in  Nesne İlişkileri ,Lichtenberg’in Güdülenme Sistemleri kuramları incelenecektir. 

 

Kişilik ile İlgili Kuramlara Genel Bakış 

Intrapsişik Yapı 

Intrapsişik yapı bireyin yaşamının başlangıcında  önemli bakıcılarla (anne,baba,çocuğa bakım 

veren kişiler) yaşadığı deneyimlerin beyin tarafından özetlenmesi anlamına gelir.Bu özet bireyin tüm 

kendilik tasarımlarını ve nesne ilişkilerini ve bunlarla bağlantılı durumlarını içerir. Intrapsişik yapı bir 

kez oluştuktan sonra bireyin kendini başkalarına göre nasıl algıladığını düzenler. Dolayısıyla çocuğun 

hayatının başlarında ona bakım veren kişilerle yaşadığı deneyimler , daha sonra başkalarıyla ilişki 

kurma deneyimlerini şekillendirir(Masterson,Lieberman , 2004:35) .Gelişim Kuramcıları  kişiliğin 

gelişim sürecini açıklamak için çok sayıda kuram geliştirilmiştir. Bu karmaşık süreci açıklamak için 

farklı bakış açıları sunulmuş olsa da hepsi birbiri ile ilişkilidir. Her bir  gelişim kuramı, insan 

gelişiminin özellikle bir alanını odak noktası olarak kabul ederek bu gelişimi genel olarak diğer 

alanlarla da bütünleşecek biçimde ortaya koymuşlardır. İlk akla gelen kuramlarda biri olan Freud'un 

"psikoseksüel gelişim kuramı" daha çok çocukluk yaşantıları ve travmalarının gelecek yaşama olan 

etkisi üzerinde durmuştur. Maslow’un  hümanistik yaklaşımına göre insanlar temelde iyi olarak doğar 

ve büyür , sürekli gelişerek kendilerini gerçekleştirme isteği içinde bulunur.Öğrenme yaklaşımlarının 

popülerliğinin artmasıyla bilişsel/sosyal öğrenme kuramları gelişmiş ; kişiliği yaşam boyu süren bir 

öğrenme süreci olarak değerlendirme eğilimine geçilmiştir.  

 

Mahler’in Gelişim Kuramı 

Mahler’e göre yaşamın ilk otuz altı ayı bir takım farklılıklar göstermektedir. Bu otuz altı ay 

çocuğun kendini ortaya koymasında ve gelecekte sahip olacağı  rollere giriş teşkil etmektedir. Bu 

sürece genel olarak “ayrılma bireyleşme” adını vermiştir. Doğumdan sonraki  ilk altı ay normal otistik 

evre ve normal ortak yaşamsal dönemlerden oluşur. Mahler bu iki dönemi doğrudan 

gözlemlememiştir. Bu dönemler ayrılma-bireyleşme evrelerinin gerekli alt öncülleridir. Altıncı aydan 

itibaren başlayan ayrılma bireyleşme dönemi ayrıca  dört alt dönemden oluşur. Altı ve onuncu haftalar 

arasında yer alan farklılaşma adını verdiği bu dönemde bebek ;anneyle kurduğu ilişkide  bedenin  

farkındalığını daha fazla hisseder. Bebek bedenini annenin kucağına göre biçimlendirir,sosyal 

gülümseme başlar.Yumurtadan çıkma olarak adlandırdığı altı yedinci aylar arasında bebek gelişiminde 

yeni bir sıçrama olur. Artık anneyi inceleyen,izleyen bebeğin  hareketleri daha  amaçlıdırve bu evrede 

yabancı korkusu gelişmeye  başlar. On ve on yedinci aylar arasına “alıştırma”  adını verdiği alt evre 

kendini gösterir. En önemli özelliği özerklik işlevlerinin ortaya çıkması olan bu dönemde çocuk 

yürümeye başlar.Mahler’in Gelişim Kuramına göre ; insan yaşamının  ilk otuz altı ayında dönemsel 

olarak bir yandan özerk olup uzağa gitmek isterken bir taraftan da anneyi görmeye veya  onun sesini 

duymaya ihtiyaç duyar. Bu alt dönem yürüme becerisinin kazanılması,anne çocuk ilişkisindeki 

güven,yakınlık,ilgi,mesafe,ayrılık , sahiplenme olgularının test edilmesine  yol açar.  Ayrılma 

bireyleşme sürecinin en can alıcı kısmı olan yeniden yakınlaşma evresi  on yedi ve yirmi dördüncü 
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aylar arasında yer alır.Bu dönemde diğer insanlarla etkileşime giren çocuk yeni bilgi ve keşiflerini 

anneyle paylaşmak ister. Bir taraftan ayrılmayı isterken bir taraftan da annenin yanında olmayı 

arzulayan çocuk hem  gölge gibi annenin peşinde olup hem de yutulma korkusu ile ondan 

kaçmaktadır. Mahler’e göre annenin bu dönemle ilgili kendi köklerine dair çatışmaları çözülmemişse 

eğer; bu durum  baş edilmesi zor bir hale dönüşür.Yirmi dört ve otuzuncu aylar arası ayrılma 

bireyleşmenin son evresidir.Bu dönem aynı zamanda  klasik yapısal kuramdaki ben gelişiminin 

tamamlandığı evredir .Bu dönemin sonunda çocuk anne,babası ve ilk bakıcısıyla ilgili(nesne) iyi ve 

kötü özellikleri bir potada eritip ortak bir temsile ulaşmış olmalıdır. Mahler’e  göre yeniden 

yakınlaşma dönemi  çocuğun ayrılma bireyleşme sürecindeki en önemli kriz noktasıdır.Çocuğun 

bireyleşmesi ve bu bireyleşme içindeki tutarlılığı , bütünlüğü , esnekliği, sağlamlılığı ,bu krizi başarı 

ile atlatmasına bağlıdır. Anne ile yaşadığı çift eğilimlilik krizinden kurtulamayan çocuk kendisi ve 

dünya hakkında tutarlı ve barışık bir duruşa ulaşamaz. Mahler, on sekiz otuz altıncı ayı ayrılma 

bireyleşme, ondan sonraki süreci de tam kendiliğin gelişimi olarak adlandırmıştır 

(Mahler,Pine,Bergman ,1975:25-104). 

 

Stern’in Gelişimsel Kuramı 

 Stern,  Mahlerden  farklı olarak bebeğin doğumdan itibaren anneden ayrı bir birey 

olduğunu vurgulamış ,deneysel olarak yaptığı çalışmalarda Mahler’in öne sürdüğü sıfır iki aylar arası 

otistik ve sembiyotik dönemleri reddetmiştir.Bu yöndeki eksikliği her biri farklı bir kendilik deneyimi 

ve sosyal ilişkilenme sürecine tekabül eden dört kendilik dönemi  ile tanımlamıştır.Bunları sırası ile  

doğumdan ikinci aya kadar oluşan  görünen(ortaya çıkan) kendilik ilk evredir.Bu evrede bebek 

doğrudan göz teması kurabilir ,bir süre sonra karşılıklı gülümseme başlar.İki ila  altı ayda oluşan 

çekirdek kendilik  evresinde bebek ilişki kurmaya başlar.Bu evrede bebekler  yüksek tonda sesleri ve 

bebeksi konuşma biçimini,gıdıklanma ve parmak oyunlarını  tercih ederler.Bebeğin duygulanımsal 

çeşitliliğinin büyük bir kısmı ancak bir başkasının varlığı ve interaktif  yakınlığı ile aktive olur.Hem 

çocuğun kendisi hem de bakıcının tutumu bebeğin dikkatini,merakını ve dünyayla kurduğu bilişsel 

,ilişkiyi düzenler . Bakıcının davranışları bebeğin merak hissini ve keşif isteğini büyük ölçüde etkiler 

(Stern 2012:149). Stern ,yedi ile on beş aylar arası evreye  öznel kendilik hissi   (özneler arası kendilik 

) adını vermiştir. Bu evrede bebek bir zihni olduğunu ve diğer insanların da tıpkı kendisi gibi zihinleri 

olduğunu fark eder. Bebeğin gelişimi için bu dönemde bakıcının empatik uyumu büyük önem 

kazanmıştır. Bundan sonra ortaya çıkan on beş on sekiz  aylar arasını sözlü kendilik 

hissidir.Yaşamının  ikinci yılında dil kullanımının  ortaya çıkmasıyla birlikte kendini nesnel olarak 

görmeye başlayan çocuk ,kendiliğini tanımlamak üzere zamirler,isimler kullanmaya başlar.Stern’e 

göre bu kendilik durumları  birbiri yerine geçen birbiri ardı sıra gelen evreler değildir.Bir kez meydana 

geldikten sonra her bir kendilik hissi yaşam boyu devam edecektir.Bunların hepsi gelişmeye ve bir 

arada var olmaya devam eder. Stern ayrıca annenin de çocuğu nasıl gördüğünün ve çocuk hakkında ne 

düşündüğünün de çocuk gelişimi açısından önemli olduğunu dile getirmiştir (Stern 2012:15-52). 

 

Bağlanma Kuramı 

  Bowlby’nin bağlanma kuramına  göre  doğumdan itibaren çocuğun anneyle bir bağlılığı  

yoktur ,bu süreç doğumdan sonraki on aylık evrede gelişmektedir.Sağlıklı bir bağlanma şekli olan 

güvenli bağlanma stilinde çocuk eğer olumsuz ve ürkütücü durumlarla karşılaşırsa ebeveyninin veya 

bakım veren kişilerin destek olacakları ulaşılabilirlikleri  konusunda emindir.Bu güvenceye sahip olan 

çocuk dünyayı keşfetme konusunda kendini cesur hissedecektir.Bu bağlanma stili yaşamın ilk 

yıllarında ebeveynler ve çocuğa bakım veren kişilerin kolay ulaşılabilir olmaları, çocuğun isteklerine 

karşı duyarlı ve sevgi dolu yaklaşımları ile desteklenir. Diğer bağlanma stili , kaygılı dirençli 

bağlanmadır.Bu bağlanma biçimine göre çocuk ebeveyninin kolay ulaşılabilir ve ihtiyacını giderebilir 

olup olmayacağından kuşku duyar. Bu belirsizlikten dolayıdır ki çocuk sıkıca sarıp sarmalamaya 

meyilli aynı zamanda ayrılık kaygısına yatkındır.Ebeveynlerin tutarsız davranışları bazen ulaşılabilir 

bazen terk eden konumda olmaları, tehdidi bir kontrol aracı olarak kullanmaları kaygılı dirençli 

bağlanma stiline katkı sağlamaktadır.Üçüncü bağlanma şekli ise kaygılı kaçınmalı bağlanmadır.Çocuk 

ilgiye ihtiyaç duyduğunda ona istediği şekilde yanıt verileceğinden emin değildir.Aksine böyle bir 

durumda azarlanmayı bekler.İhtiyaç duyduğunda annesine yaklaştığında sürekli azarlanan ve 

reddedilen çocukta  bu bağlanma şekli gelişmektedir (Bowlby 1998:163). Çocuğa sevgi ve duyarlılıkla 
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yaklaşan ebeveyn tutumlarının, çocuğun başkalarından yardım isteyeceği zaman   ona yardım 

edecekleri konusundaki güven duygusunu kazanması, dünyayı keşiflerinde artan bir şekilde kendine 

güvenli ve cesur davranması ,başkaları ile işbirliği içinde olması,ve sıkıntı içinde olan insanlara karşı 

anlayışlı ve yardımsever olması sonuçlarını doğurduğu açıktır. Bu durumun tersi olarak bir çocuğun 

bağlanma davranışına isteksizce ve erteleyerek yanıt verilirse çocuğun kaygılı bir şekilde bağlanması 

olası hale gelir. Bu da çocuk ebeveyne  ihtiyaç duyduğu zaman ona bakan kişinin  orada olmayacak 

veya ona yardım etmeyecek endişesi ile çocuğun bakıcısının yanından ayrılmak istememesi ve kaygılı 

bir şekilde söz dinlemesi ve başkalarının dertlerine aldırmaması sonuçlarını doğurur. Bundan başka 

eğer bakıcılar çocukları aktif bir şekilde reddederlerse o zaman çocuk muhtemelen öfkeli davranışlar 

gösterme eğiliminde olur (Bowlby,1998:106-107). 

Nesne İlişkileri 

    “Akıl sağlığı hariç her şeyi yalnız kazanabiliriz.“ 

 Friedrich Nietzsche 

 

          Nesne ilişkileri kuramına göre Freud tarafından da tanımlanmış olan  saldırganlık ve libido 

dürtülerinin , her zaman belirgin bir öteki, yani bir dürtü nesnesi ile ilişkili olarak deneyimlendiğini 

vurgulanmaktadır. İçselleştirilen nesne ilişkileri, psikolojik yapıların temel taşları gibidir ve 

güdülenme ile davranışın belirleyicileri olarak görev yaparlar. Nesne ilişkileri kuramına göre insan 

güdülerini her zaman kendilik ve ötekiler ile bağlantılı olarak deneyimler. Nesne ilişkileri birimleri 

kendilik, öteki ve bunları birbirine bağlayan duygulanımlardan oluşmaktadır. Burada bahsi geçen 

kendilik ve öteki kavramları, erken gelişimsel dönem sırasında yaşanan duygusal yüklü ve spesifik 

anlara dair deneyime dayalı  içselleştirilmiş olan  sonra da birincil duygulanımlar ve fanteziler gibi 

içsel güçler tarafından işlemlenen kendilik ve öteki temsilleri olduğuna dikkat etmek önemlidir. Nesne 

ilişkileri ikilileri çocuğun hoşnut olduğu ve hayal kırıklığı yaşadığı deneyimlerden 

oluşmaktadır.Çocuğun memnuniyet verici deneyimler, bakım verici mükemmel bir annenin ideal 

imgesini ve sakinleşmiş tatmin olmuş bir kendiliği içerirken, hayal kırıklığı yaratan deneyimler, 

yoksun bırakan ve hatta çocuğa oldukça kötü davranan ötekine dair tamamen olumsuz bir imgeyi ve 

ihtiyaç duyan, çaresiz ve gergin kendiliği içermektedir.Bakım veren ebeveyn genel olarak ilgili olsa 

bile kısa süreli yaşanan yoksun bırakma  ve hayal kırıklığı deneyimleri dahi nesneye dair sadistik 

imgeyi içselleştirmesini engellememektedir. Benzer bir şekilde, bakım veren kişinin genellikle 

suiistimal edici veya istismar edici olduğu bir çocuk da, sınırlı da olsa olumlu  yaşantılara sahip 

olacağından, tatmin edilme özlemiyle birlikte sevgi dolu ve bakım verici bir nesneyi de 

içselleştirebilir(Clarkin,J.F. ve Ark.2006:2-7). 

 

Nörobiyoloji Kuramı 

          Nörobiyolojik beyin araştırmalarının önde gelen isimlerinden Allan Schore  erken gelişim 

döneminde bebeğin ilk bakım veren kişilerle  kurduğu  etkileşimler oldukça önemli olduğunu 

vurgulamaktadır. Bebeklik dönemlerinde  özellikle sosyal çevreyle olan etkileşimler, olgunlaşmaya 

başlayan beynin yapısını kalıcı bir şekilde etkilemektedir.Bebeğin doğumdan sonra ilk ilişkisi olan 

anne gelecekteki duygusal ilişkileri açısından bir şablon görevi görecektir.Bu durum kişinin gelecekte 

gireceği duygusal ilişkilerindeki  bireysel yeteneklerini kalıcı bir şekilde biçimlendirmektedir. 

Bu,çocuğun yaşayacağı bu ilk deneyimler kişiliğin kendine has gelişimini, hayata uyum yeteneğini 

hatta gelecekte ortaya çıkabilecek bazı patoloji türlerine karşı kırılganlığını ve direncini, 

biçimlendirir.Bugün canlı organizmaları inceleyen disiplinlerin  ana konularından biri de gelişimin ilk 

yıllarında yaşanan deneyimler ve bunların insan yaşamına etkileridir. Son yıllarda çalışmalardan 

ortaya çıkan eklektik bir yaklaşım, sosyal çevreyle ilk etkileşimlerin çocuk ile ona bakım veren kişiler 

arasındaki ikili ilişkide "gizli" olduğunu göstermektedir.Shore’a göre ,bebeklik döneminin sonlarında 

orbitofrontal kortekste gelişimsel bir değişim gerçekleşmektedir.Bu değişim doğum sonrası 

olgunlaşmakta olan orbitofrontal korteks için oldukça kritik bir başlangıçtır.Bebek bu süreçte,  en çok 

annenin yüzünden yayılan  duygusal anlam içeren yüksek düzeydeki uyarıma duyarlıdır.Annenin 

sosyo-duygulanımsal uyarımları, bebekteki uyarım seviyesinin yükselmesine etki ederek orbitofrontal 

korteksteki yeni devrelerin mühürlenmesi için yeni bir sinyal oluşturacaktır.Shore’a göre hayatın ilk 

üç yılında baskın olan sağ beyin duyguların muhafaza edildiği ve düzenlendiği merkezdir.Daha çok 

bilişsel alanı belirleyen sol beyin ise yaşamın ikinci yılında etkili olmaya başlamaktadır.ilk yıllarda 
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baskın olan sağ beyin  bilinç dışı ,yüz ifadesi,ses tonu ,beden postürü gibi sezgisel deneyimlerle 

gelişmektedir.Doğumdan sonraki ilk yıllarda beyin korteksin gelişimi ile birlikte doğumdaki 

büyüklüğünün iki buçuk katına ulaşacaktır.Erken ve geç bebeklik dönemlerinde ,akson ve sinin 

hücresi liflerinin gelişiminin büyük bir kısmı meydana gelmektedir.Bu dönem de kendiliğin 

nörobiyolojik merkezi olarak adlandırılan sağ beynin orbitofrontal ve prefrontal korteksinde 

duyguların kontrolü ve duygusal ilişkiler için bir merkez ortaya çıkmaktadır.Orbitofrontal korteksin 

anneyle olan etkileşimi sonucu ortaya çıkan kendilik yapısı sayesinde bebek artık duygularını 

düzenleyebilir hale gelmektedir.Eğer bu yapı düzgün gelişmemişse çocuğun duygularını düzenlemesi 

daha sonra da mümkün olmamaktadır.Bu nedenle ilk bakıcı ile olan etkileşim duyguların temel 

düzenleyicisi aynı zamanda gelişmekte olan orbitofrontal korteksin de temelini oluşturmaktadır 

(Özakkaş 2012:11-16) .Cosolino’ya göre; ilk çocukluk döneminde anne ile bebek arasında yaşanan o 

ilk etkileşimlerin somatik ve duygusal anılarına “içselleştirilmiş anne” adı verilir. Yaşanan bu bilinç 

dışı anılar  yetişkinlikte ortaya çıkacak ilişkilerin niteliğini ve kalitesini belirleyeceği gibi kişinin 

kendini yatıştırma kapasitelerini ve özdeğer algısını da etkilemektedir. Kişiliğin temel  taşı 

niteliğindeki bu ilişki ,kişinin dünyayla ve gelecekle ilgili beklentilerinin biyolojik,davranışsal ve 

psikolojik yapısını belirler.Çocuğun duygu düzenlemesi  ve öz değer kazanabilmesi , annenin   

bebeğini güvenli bir biçimde kucağına  alması ,yatıştırıcı  ,sevgi dolu,yumuşak dokunuşları 

içselleştirebilmesi  ile mümkündür.Bunun yanında çocuğun, uyku ,yeme beslenme , uyarılma ve ilgi 

ihtiyaçlarının giderilmesine,sıkıntılı durumlardan yeniden sakinliğe geçişinin sağlanmasına ,olumlu 

yaşantıların devamlılığına ihtiyacı vardır (Cozolino 2014:143). 

 

Kendilik Kuramı 

          Kohut kuramında, çocukluk yaşantısını ve ona eş duyumla yaklaşan kendilik nesnesi işlevi 

görecek olan bakım veren kişileri incelemiş;çocuğun hayatta kalabilmesi için oksijen ne kadar gerekli 

ise psikolojik anlamda var olabilmesi için de ona psikolojik yanıtlar veren insani ortama o kadar 

ihtiyaç duyduğunu vurgulamıştır. Annenin yetersiz empati duygusuna sahip olması yani bebeğin 

kaygısına panikle karşılık verme davranışları beraberinde  pek çok olumsuz sonuçlar doğurmaktadır 

(Kohut,H.1998:81). Anne kronik olarak kendisini çocuktan soyutlayabilir; ancak böylelikle kendisi 

hafif kaygı deneyiminden sakinliğe doğru giderken çocuk onun bu haliyle kaynaşabilmenin olumlu 

sonuçlarından mahrum kalacaktır. Başka bir ihtimalle de anne panikle karşılık vermeye devam 

edecektir.Bu durumda ortaya iki olumsuz sonuç çıkabilir. Anne ,çocuğun kaygı ya da diğer duygularla 

ilgili patlama yaşama noktasında kendini denetleyememe yönünde ömür boyu devam edecek bir 

eğilimin temelini atabilir ya da çocuğun kendisiyle empati kuramamasına insanlık hallerini 

deneyimleyememesine, aslında tam manasıyla insan olamamasına sebebiyet verebilir 

(Kohut,1984:123).Narsist hastalarla ilgilenmiş olan Kohut yaptığı çalışmalarda  sağlık gelişimi 

açısından çok önemli olduğunu düşündüğü, güvenli bir şekilde idealleştirilecek bir yetişkin figürünün 

olmadığını fark etmiştir. Ona göre; narsisistik rahatsızlıklar; biyolojik dürtüler veya psikolojik 

çatışmalar yerine, çevresel eksiklikler ile ortaya çıkmaktadır ( Mitchell,S.A,Black.M.J. 1995:164). 

 

Kendilik Bozuklukları  Kuramı 

Anne ve çocuk etkileşiminin çocuğun kişiliğine olan etkileri pek çok kuram çerçevesinde ele 

alınmıştır.Ergenlik bunalımlarını inceleyen Masterson,yaptığı çalışmalarda kliniğe yatan ergenlerin 

davranışlarının o döneme has kimlik bunalımı olmadığını ergenlik sonrasında  da devam ettiğini 

görmüş ve ergenlerin eyleme vurma davranışları kontrol altına alındığında depresyona girdiklerini fark 

etmiştir.Bunun üzerine araştırmalarını çocuğun psikolojik süreçlerine kaydıran Masterson;Bowlby ve 

Mahler’in çalışmalarını incelemiştir.Ergenlerin sergilediği  ikircikli davranış biçimlerinin  Mahler’in 

tanımlamış olduğu “yeniden yakınlaşma” evresine benzediğini görünce, ergenlerin gelişim 

süreçlerinden herhangi birine takılıp kaldığını ve gelişimsel bir duraklama içinde olduklarını fark 

etmiştir.Çocuğun ayrılma bireyleşme sürecinde altı ile otuz altıncı aylar arasında annelerin ve çocuğa 

bakım veren diğer kişilerin çocuğun ego gelişimini yeterince desteklemediğini ve libidinal 

ulaşılmazlık yaşattığını ifade etmiş “yeterince iyi anne”nin ,çocuğun duygularını düzenlemesinde ne 

derece önemli olduğunu vurgulamıştır..Çalışmalarında ,nesne ilişkileri,bağlanma ve nörobiyoloji 

kuramlarından yararlanmıştır,Mahler’in ayrılma bireyleşme süreçlerini de kuramının temeline 

yerleştirmiştir.Yaptığı çalışmalarda kişiliğin oluşumunda doğa ,çevre ve kader bileşenlerinin önemine 

değinmiş ,doğa olarak genetik etkileri dile getirmiş, çevre çocuğun gelişmekte olan kendiliğini 
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desteklemekte annenin yaşadığı zorluğu ve kaderde ise gelişimsel duraklamayı,ayrılma bireyleşme 

evresinde çocuğun yaşadığı gerilimleri ifade etmiştir (Özakkaş 2012:21-30). 

Güdülenme Sistemleri 

Kendilik psikolojisinden doğan sistemleri Lichtenberg,Fosshage ve Lachmann (1992) 

güdülenme sistemleri olarak adlandırmaktadır. Bunlar;fizyolojik gereksinimler,bağ kurma,duyumsal 

cinsel sistem,keşif ve atılganlık sistemi ve nefter,tiksinti sistemleridir (Özakkaş ,2013:345-346). Bu 

beş sistem temel ihtiyaçların giderilmesi ve düzenlenmesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.Her bir 

sistem temel bir ihtiyaç etrafında gelişmiş olup kendine özgü işlevselliğe sahiptir. Bebeklik 

döneminde bakım veren kişilerle yaşanan etkileşimler kendiliğin düzenlenmesine katkıda bulunur. Her 

ne kadar güdülenmelerin temelinde nörofizyolojik ve biyofizyolojik tepki örüntüleri yatsa da 

güdülenme deneyiminin canlılığı ilk başlarda bebek ile bakıcısı arasında gelişen alışverişin biçimine 

bağlı olacaktır. Beş güdülenme sisteminin hepsi de doğumdan itibaren etkili olmakta, bütün sistemler 

birbiriyle etkileşime girerek deneyimin şekillenmesinde rol oynamakta, dolayısıyla kendilik hissinin 

şekillenmesine yol açmaktadır (Lichtenberg,Lachmann,Fosshage ,1992:2-6). 

 

TARTIŞMA 

 

 0-3 yaş patolojileri DSM kriterlerinde kişilik bozuklukları adı altında incelenirken 

Keinberg psikodinamik yapıya ait bozuklukları Borderline Kişilik Örgütlenmesi; Masterson Kendilik 

Bozuklukları,Kohut ise Kendilik Psikolojisi adı altında ele almıştır. Freud teorisini nevrotik hastaya 

odaklamış ve uygulamalarını üç yaş ve sonrasında gelişen ödipal patolojilere yoğunlaştırmıştır. 

Ardından gelişen pek çok kuramcı ise çalışmalarını preödipal (ödipal öncesi 0-3 yaş )patolojilere 

adamışlardır.1970’lerden beri kişilik bozuklukları tedavileri oldukça merak uyandırmaktadır 

(Erikson,E.H.2014:48). Gelişimde  biyolojik yapıya vurgu yapan Sigmund Freud Psikanalitik 

Kuramında bilinç dışı süreçleri  incelemiş ve libidinal alanlardan temellenen gelişimi ele almıştır.  0-3 

yaş arası dönemin tedavi edilemeyeceğini vurgulayan Freud anne,baba,çocuk üçgeninde yer alan 

ödipal döneme vurgu yapmıştır. Odipal yapılanmada çocuk karşı cinsten ebeveynine ilgi duyarken 

kendi cinsinden olan ebeveyni rakip olarak görmektedir.Freud ile gelişen klasik psikanalitik terapiler 

üç yaş sonrası patolojileri ele almaktadır (Türkiye Psikiyatri Derneği Psikanalitik Psikoterapi Çalışma 

Birimi 2011:19 ). Sigmund Freud psikoseksüel gelişimi dönemler halinde ele almış ve gelişimin 

ergenlik döneminin sonlarında tamamlandığını söylemiştir. Erik H.Erikson  psikososyal gelişimi 

dönemler halinde ele almıştır (Erikson,E.H.2014:56). Freud’a göre psikososyal yapı ergenlik 

döneminin sonlarında tamamlanırken; Erikson yaklaşımında insanın yaşam döngüsü sekiz evrede ele 

alınmış ve olgunlaşan egonun sosyal dünya ile olan ilişkisi biyolojik açılımdan ziyade yaşam boyu 

dönemler halinde basamaklandırılmıştır. Erikson’a göre her birey yaşadığı çevre şartları,kültürü ve 

kişilik yapısı gibi kendine has özellikleriyle psikososyal gelişim evrelerinden geçmektedir.Her evrenin 

kendine has çıkma zamanı olup bir evrenin tamamlanması o dönemdeki çatışmanın bitiği anlamına 

gelmez,kritik yaşam olayları ile karşılaşıldığında geçmişteki gelişimsel çatışmalar yeniden harekete 

geçebilmektedir (Mitchell,Black, 1995:160-163). Bu çalışmada ele aldığımız, gelişimsel kuramlar, 

nesne ilişkileri,bağlanma, kendilik kuramları açısından baktığımızda bütün kişilik bozukluklarının 

psikodinamik temelinde çocuğun gelişimi açısından hayati önem taşıyan 0-3 yaş dönemi ve bu 

dönemde çocuğa bakım veren ebeveynlerin etkileri yer almaktadır. Bağlanma kuramı , anne ile çocuk 

arasındaki etkileşimin kendiliğin gelişimine etkilerini incelerken ,Nörobiyolojik beyin araştırmaları 

tarafından ortaya konan nöronal bulgular da bunları desteklemektedir.Ayrıca Mahler’in ayrılma 

bireyleşme evreleri ve her ne kadar Mahler’in gelişim evrelerine karşı çıksa da Stern’in dört çekirdek 

yapıda ele aldığı gelişim aşamaları ve annenin bebeği,bebeğin de anneyi etkilemekte olduğu tezi  bu 

dönemin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Kohut’a göre çocuğun gelişiminde ona kendilik 

nesnesi olacak olan bakım veren bakıcılar her zaman çocuğu hisseder ve onun ihtiyacı olanı 

kapsayarak çocuğa verebilirse çocuk da ebeveynlerinden aldığı bu özellikleri hayata taşıyacaktır. 

Çocuğa bakım verenlerin çocuğu kapsayıp onun ihtiyacını görmesiyle; Masterson’a göre kendilik 

aktivasyonu yapmış,bireyselleşip tam kendiliğe ulaşmış bir birey,Keinberg’e göre agresyonunu 

kontrol altına alabilen bir çocuk,Kohut’a göre korkusuzca kendini var edebilen , sanat,bilim ve 

yetenek alanlarında kendini ortaya koyabilen,yaratıcı gücünü hayata taşıyabilen ve duygularını kontrol 

altında tutabilen bir insan modeli doğmaktadır.Ayrıca Kohut’a göre gelişimin ilk yıllarında çocuğa 
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bakım veren kişilerin yeterince empatik olmamaları ve çocuğun gerçek ihtiyacını görmemeleri her ne 

kadar çocuğun kendilik nesnesi ihtiyacını karşılamamış olsa da insan doğumdan ölüme kadar kendilik 

nesnesi işlevi görecek diğer insanlarla birlikte yaşar ve psikolojik olarak hayatta var olabilmesi için 

onlara ihtiyaç duyar.Bu bakımdan Kohut ,psikolojik gelişimin erken dönemde tamamlandığı tezine 

karşı çıkmaktadır.Bu da yaşam döngüsü içinde  karşımıza çıkacak olan arkadaşların ,eşlerin ya da ruh 

sağlığı profesyonellerinin ne kadar önemli olduğunu göstermekte,bu kişilerin kendilik nesnesi işlevi 

görerek hayatta kendimizi var etmemiz açısından umut ışığı olmaktadır.  

 

                                                                   SONUÇ 

 

 Makalemizin özüne bakacak olursak insanoğlu biyolojik olarak getirdiği temel inşa 

malzemeleri ile doğmakta,epigenetik açılımla zamana ve çevresel etmenlere bağlı olarak 

olgunlaşmaktadır.Çocuğun doğuştan getirmiş olduğu merak ve keşif duygusu ebeveyn veya 

bakıcılar(önemli ötekiler) tarafından yerinde ve yeterince desteklendiğinde , fiziksel ve duygusal 

ihtiyaçları zamanında karşılandığında ve çocuk kendine bakım veren kişiye güvenli bağlanma stili ile 

bağlandığında  , dünyayı anlama ve anlamlandırma sürecinde  doğal bir yol izleyecektir 

(Lichtenberg,Lachmann,Fosshage ,2002:2-3) Aksi takdirde çocuğun keşif ve merak duygusu  ebeveyn 

, önemli ötekiler ve çevresel faktörlerin de etkisiyle engellendiğinde ,çocuk; 

korkutma,utandırma,fiziksel ve duygusal istismar  gibi tutumlara maruz kaldığında  kendisi olmaktan 

vazgeçerek kendisine sunulan malzemeyi otomatik olarak kabul etme yolunu seçecektir. Bu durum  

çocukta nörobiyolojik mühürlenmelere sebebiyet veren yaşantılar ve gelişimsel duraklamanın da 

etkisiyle merak etmeme,var olan potansiyellerini kullanamama ,yakın ilişki kurmada güçlük 

çekme,saldırganlık,içe kapanma  gibi  patolojik durumlar  meydana getirebilmektedir. baktığımızda 

çevremizde sıklıkla rastladığımız bu insan modellerinin artmasının önüne geçmek için çocukların 0-3 

yaş döneminde anne çocuk ilişkisinin sağlıklı bir yol izlemesi önem arz etmektedir.  
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Adil Yargılanma Hakkı Bakımından Hakimlerin Bağımsızlığı 
 

Tülay ÖZER 

Öğretim Görevlisi, Beykent Üniversitesi 

Türkiye 
 

ÖZET 

 

Hâkimlerin bağımsızlığı devlet organlarının, kişinin ya da kurumların yargı görev ve yetkilerine 

ilişkin mahkemelere ve hâkimlere etki edememesi; müdahalede bulunamamasına ilişkin evrensel bir 

teminattır. Bu teminat çerçevesinde yargılama makamının yetki ve görevleri yasa ile tanımlanmalı; 

mahkeme ve hâkimleri yasalar dışında etki altında bırakan hiçbir unsur bulunmamalıdır. Hâkimlerin 

bağımsızlığı prensibinin temeli hukuk doktrininin henüz gelişmekte olduğu dönemlere kadar 

uzanmaktadır. Her türlü gelişim ve toplumsal barışın temel ilkesinin adaletin sağlanması amacına 

hizmet olduğu inancı, bağımsız bir yargı düzeninin varlığını zorunlu kılmıştır. Adaletin sağlanması, 

her siyasal düzende temel olarak benimsenmiş; bu temelin sağlanması için de yargının ve yargı 

makamlarının bağımsız olması gerektiği kabul edilmiştir.  

Günümüzde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Konseyi Tavsiye Kararları gibi 

birçok uluslararası hukuk metnine konu olan hâkimlerin bağımsızlığı prensibinin öncelikli amacı 

toplumsal barış ve adaletin sağlanması ise de bireysel adalet ve adil yargılanma bakımından da 

hâkimlerin bağımsızlığı prensibi olmazsa olmaz (sine qua non) bir prensiptir. Çalışmamızda 

hâkimlerin bağımsızlığı prensibi adil yargılanma ilkesi çerçevesinde ve Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi kararları ile çeşitli uluslararası hukuk metinleri bakımından değerlendirilecektir. 

Hâkimlerin bağımsızlığının öznel kriterler (Lavents vs Kyprianou, ECHR 15 DEC 2005) ve nesnel 

kriterler (Micallef vs. Malta, ECHR 15 OCT 2009) somut vakıalar bakımından incelenecektir.  
 

Anahtar Kelimeler: Hakimlerin Bağımsızlığı, AİHM, Adil Yargılanma İlkesi 

 

INDEPENDENCE OF JUDGES IN RESPECT OF FAIR TRIAL 

PRINCIPLES 

 
ABSTRACT 

The independence of judges is a universal guarantee for the courts and judges concerning the 

judicial functions cannot able to influenced or intervened by the powers of state organs, persons or 

institutions. Within the scope of this guarantee the authority and duties of the jurisdiction shall be 

defined by law; there should be no elements that render the courts and judges. The basic of the rules 

on the independence of judges extends to periods when the doctrine of fundamental law was still 

developing. The belief that every kind of development and basic principle of social peace serves the 

purpose of justice, necessitated the existence of an independent judicial system. Provision of justice 

has been adopted as a basis for every political order and it has been accepted that the judiciary should 

be independent in order to achieve this foundation. 

Our paper will be focused in the context of the fair trial principle of independence of judges and 

in terms of various international legal texts with the decisions of the European Court of Human Rights. 

Our paper will be focused on the independence of judges in context with various international legal 

texts about the European Court of Human Rights. The subjective criteria and objective criteria for the 

independence of judges will be examined with ECHR’s cases (Lavents vs Kyprianou, ECHR 15 

December 2005) & (Micallef vs. Malta, ECHR 15 October 2009). 
 

Keywords: The independence of judges, Right to Fair Trial, ECHR’s Decisions 
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GİRİŞ 

 

Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi (AİHS) adil yargılanma 

hakkını, kişinin davasını yasayla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından, makul bir 

süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini isteme hakkı olarak tanımlamaktadır. 4 

Kasım 1950 tarihinde Avrupa Konseyine üye devletler tarafından imzalanarak 3 Eylül 1953 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Türkiye tarafından da imzalanan AİHS’nin yürürlük tarihi ise onay belgesinin 

Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine tevdi edildiği gün olan 18 Mayıs 1954 tarihidir (Muratoğlu, 

2016:312).  

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Konseyi Tavsiye Kararları gibi birçok uluslararası 

hukuk metnine konu olan hâkimlerin bağımsızlığı prensibinin öncelikli amacı toplumsal barış ve 

adaletin sağlanması ise de bireysel adalet ve adil yargılanma bakımından da hâkimlerin bağımsızlığı 

prensibi olmazsa olmaz (sine qua non) bir prensip olarak ele alınmıştır.  

Bağımsızlık kavramı bir organın, fonksiyonel açıdan diğer organ ve organ gruplarının etki ve 

müdahalesi olmaksızın faaliyet gösterebilmesidir (Ünal, 1982:16). Yargı bağımsızlığı, yargının hiçbir 

organ ve makama bağlı olmadan, hiçbir organ ve makamdan emir ve talimat almadan özgür biçimde 

faaliyetlerini yerine getirebilmesi, görevi ile ilgili olarak kendisine hiçbir telkin ve tavsiyenin 

yapılamaması ve genelge gönderilememesi şeklinde tanımlanmaktadır (Demirkol, 1987:16).  

Yargı organı olan hâkimler açısından bu bağımsızlık devlet organlarının, kişinin ya da 

kurumların yargı görev ve yetkilerine ilişkin mahkemelere ve hâkimlere etki edememesi; müdahalede 

bulunamamasına ilişkin evrensel bir teminattır. Mahkemelerin bağımsızlığı, başka her hangi bir kişi, 

kurum veya organdan emir almamak, yasamanın, yürütme erkinin ve diğer dış etkilerin baskısı altında 

kalmamak, diğer bir deyişle özgür olmak demektir; tarafsızlık ise hâkimin yargılama yaparken yan 

tutmaması, taraflara karşı nesnel olması ve kişiliğinden sıyrılabilmesidir. Ancak yargının bağımsızlığı 

yalnızca yargının yürütme organı karşısındaki bağımsızlığı değildir (Ünver, 1988:153).  

Bugün birçok devlet gerek Anayasalarında gerekse diğer iç mevzuatında yargının bağımsızlığını 

sağlayacak çeşitli düzenlemeler mevcuttur. Bağımsızlığı sağlayacak yollar ceza ve ceza yargılaması 

hukuku kuralları başta olmak üzere yargılama hukuku kuralları ile; basın hukuku kuralları ile; mesleğe 

alınmalarında ve atanmalarında benimsenen özel prensipler ile; azledilememeleri prensibi ile; 

ekonomik ve sosyal haklarında alınan tedbirler ile; coğrafi teminatlar ile sağlanmaktadır. Ülkemizde 

yargının bağımsız bir şekilde kurumsallaşması ve bu bağımsızlığın hâkimlik teminatı ve diğer bazı 

kurumlarla güvence altına alınması, 1961 Anayasasıyla gerçekleşmiştir. Kuvvetler birliğinin 

benimsendiği 1924 Anayasasında, yargıya ilişkin ayrıntılı hükümler bulunmadığı gibi, yargının 

yasamaya ve yürütmeye karşı bağımsızlığını sağlayacak kural ve kurumlara da yer verilmemiştir. 

(Yanık:2) 

Yargı bağımsızlığı problemine birçok cepheden bakmak ve bu bağımsızlığı yürütme organı 

yanında yasama, parti, devlet ve toplumda etkili olan sosyal-iktisadi baskı grupları karşısında 

gerçekleştirmek gerekir. 

 

Adil Yargılanma İlkesinin Uygulama Alanı 

AİHS’nin 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkı, hukukun üstünlüğü prensibi ile 

yargının işleyiş mekanizmasının oldukça önemli mahiyetteki rolü ile hukuk yargılamasında tarafların 

(madde 6/1) ve ceza yargılamasında sanığın veya şüphelinin (madde 6/1, 2 ve 3) usulden kaynaklanan 

haklarını garanti altına almaktadır.  

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’nin içtihatları ile belirginleştirildiği üzere 

Sözleşmenin 6. maddesi, adil yargılanma olgusunu, sadece medeni hak ve yükümlülükler ile ceza 

uyuşmazlıklarına yönelik uygulamaktadır. AİHM, demokrasinin işleyişinde temel öneme sahip adil 

yargılanma hakkının uygulama alanını geniş anlamıyla yorumlamıştır. 17 Ocak 1970 tarihli Delcourt 

vs. Belçika kararında şu şekilde ifade edilmiştir: “Demokratik bir toplumda, Sözleme anlamı 

kapsamında, adil bir adalet idaresi hakkı o denli önemli bir yere sahiptir ki madde 6/1’in kısıtlayıcı 

bir şekilde yorumlanması bu hükmün amaç ve hedefine uygun düşmez.” AİHM kararlarında 

uyuşmazlığın esasına ilişkin genel bir değerlendirme yapmamakta, her somut vaka için uyuşmazlığı 

kendi öznel koşulları içinde değerlendirme yapmaktadır. König vs. Almanya, Giancarlo Lombardo vs. 

İtalya, Zander vs. İsveç, Edipicasiones  vs. İspanya davaları adil yargılanma ilkesinin her somut dava 
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için ayrıca değerlendirilmesi gerektiğine değinen diğer AİHM yargılamaları olarak örnek 

gösterilebilir. 

 

Hâkimlerin Bağımsızlığı Teminatının Uygulama Alanı 

Hâkimlerin bağımzıslığının sağlanması için öncelikle hâkimlerin göreve başlarken bağımsız ve 

tarafsız bir şekilde seçilmeleri esastır. Bu esasa ilişkin olarak bazı devletler hâkimlerin halk tarafından 

seçilmesini, bazı devletler yürütme organı tarafından oluşturulan tarafsız bir kurumun hâkim 

seçimlerini yapmasını ve diğer devletler ise seçimlerin hâkimler ya da halk tarafından yapılmasını 

öngörmüştür. (Erdem ve Solak, 2009:130) 

Hâkimlerin halk tarafından seçilmesi sistemi, öncelikle milli egemenlik düşüncesinden 

kaynaklanmaktadır. Bu düşünceye göre, milli iradenin temsilcisi olan ve millet adına karar veren 

hakimlerin, diğer devlet organlarına karşı meşruluk kazanmaları ve onlara karşı bağımsızlıklarını 

sağlayabilmeleri gerekmektedir (Erdem ve Solak, 2009:135). Bu sistemin diğer bir dayanağı da 

kuvvetler ayrılığı ilkesidir. Hakimlerin diğer organlar tarafından atanması bu ilkeyi zedeleyecektir. 

Hakimlerin yürütme organına karşı bağımsızlığını sağlama düşüncesinden hareketle, halk ile hâkimler 

arasında karşılıklı iyi bir güven ilişkisinin tesisi düşüncesi de bu sistemin dayanaklarındandır. Ancak 

hakimlerin seçimine siyasetin karışacağı ve seçimde mutlaka çeşitli siyasi partilerin politikalarının 

egemen olacağı düşüncesi nedeniyle bu sistem eleştirilmiştir (Çakmak, 2012:173).  

Hâkimlerin seçilmesi dışında görevlerinin belirlenmesi bakımından da bağımsızlık teminatı 

önem taşımaktadır. Bu teminat çerçevesinde; yargılama makamının yetki ve görevleri yasa ile 

tanımlanmalı; mahkeme ve hâkimleri yasalar dışında etki altında bırakan hiçbir unsur bulunmamalıdır. 

Mahkemelerin mutlaka yasa ile kurulması ve kaldırılması, hiçbir kurum ya da kuruluşa mahkemelerin 

kurulması yetkisi verilememesi mahkemelerin kimsenin güdümünde olmayan, bağımsız kuruluşlar 

olarak kurulması için zorunludur. Doğal yargıç ilkesini de ihtiva eden mahkemelerin yasa ile kurulmuş 

olması durumu, mahkemelerin yetki ve görevlerinin belirlenmiş olması, yargılama usulünün 

bulunması, duruma, kişi ya da olaya göre yargı merci oluşturulması yolunun kapalı bulunması için 

önemlidir.  

Mahkemenin bağımsız olması ve yasalar dışında hiçbir etki altında kalmaması; subjektif olarak, 

Mahkeme yargıcı veya üyesinin birey olması nedeniyle kişisel tarafsızlığını, objektif olarak ise bir 

kurum olması nedeniyle davacı ve davalı taraflar üzerinde bıraktığı görünümü anlatmaktadır. Yargıcın 

birey olarak tarafsızlığı aksi ispatlanıncaya kadar var sayılmaktadır (Padovani vs. İtalya, Fey vs. 

Avusturya). Mahkemenin bir mercii olarak tarafsızlığı ise, toplumda verdikleri güven duygusu ile 

doğru orantılıdır. Tarafsızlık soyut ve teorik olmamalı, somut ve gerçek bir varlık göstermelidir  

(Academy Trading ve Ötekiler vs. Yunanistan). 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesince, Bakan Vekillerinin 13 Ekim 1994 tarihli 518. 

toplantısında kabul edilen Hakimlerin Bağımsızlığı, Etkinliği ve Rolü Hakkında Üye Devletlere 

Yönelik R (94) 12 Sayılı Tavsiye Kararında “Yargıçların bağımsızlıklarını geliştirmek, korumak ve 

saygı göstermek için gerekli tüm önlemler alınmalıdır” (İlke 1/1); “Mahkemeler dışında hiçbir organ, 

mahkemelerin yetkisi hakkında söz sahibi olmamalıdır” (İlke 1/2-a-iii); “Yasama ve yürütme organları 

yargıçların bağımsızlığını temin etmeli ve bunu tehlikeye atacak adımlar atmamalıdır” (İlke 1/2 -b); 

“Yargıçların seçilmesi ve kariyeri konusunda karar veren mercii, hükümetten ve idareden bağımsız 

olmalıdır. Bu merciin bağımsızlığını güvence altına almak için, üyelerinin yargı mensupları tarafından 

seçilmesi ve usul kurallarını kendisinin belirleyebilmesi gibi önlemler” alınabilmeli (İlke 1/2-c); 

“Karar verme sürecinde yargıçlar bağımsız olmalı ve herhangi bir çevre ve makamdan ya da herhangi 

bir neden için; doğrudan ya da dolaylı hiçbir kısıtlama, uygunsuz etki, teşvik, baskı, tehdit veya 

müdahale altında kalmaksızın çalışabilmelidirler” (İlke 1/ 2-d) şeklinde verilen tavsiyelerle yargının 

bağımsızlığının sağlanması amaçlanmıştır.  

Anayasamızda yer alan birtakım düzenlemelerde 2008 tarihli tavsiye kararına uygun hükümlerin 

zaten mevzuatımızda yer aldığı görülmektedir: “Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, 

kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler” (m.138/1); “Hiçbir organ, 

makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat 

veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz” (m.138/2); “Görülmekte olan bir dava 

hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme 

yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz” (m.138/3). Ancak Anayasamızda yargı 

bağımsızlığından söz edilmekle beraber, tarafsızlığı konusuna açık biçimde yer verilmemişti. Ancak 
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“Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler” düzenlemesi 

ile bağımsızlığa açıkça yer verilmesi nedeniyle, tarafsızlık konusunda açık bir düzenleme olmasa da, 

tarafsızlığın varlığının kabul edilmesi gerekir. Bu düzenlemede yargıcın “hukuka” uygun karar 

verebilmesi nedeniyle, anayasa ve yasaya oranla çerçevesi çok açık çizilmemiş olması nedeniyle, 

özgür karar verebilme olanağı yüksektir. Bu da yargıcın hukuka, anayasaya ve yasaya uygun vicdani 

kanaatine göre karar verebilmesindeki bağımsızlığını genişletebilmektedir. Kaldı ki, konuyla ilgili açık 

düzenlemelerin büyük kısmı ilgili yasalarda yer almaktadır. Diğer taraftan 16 Nisan 2017 tarihinde 

yapılan referandum sonucu kabul edilen Anayasa değişikliğiyle Anayasamızın 9. maddesinde yer alan 

mahkemelerin bağımsızlığı ilkesi "tarafsız" ibaresi de eklenerek mahkemelerin bağımsızlığına güç 

kazandırılmıştır.  

17 Kasım 2010 tarihinde 1098. Bakan Yardımcıları Toplantısında Avrupa Konseyi Bakanlar 

Komitesi tarafından kabul edilen Hâkimlerin Bağımsızlığı, Etkinliği ve Sorumlulukları hakkında üye 

devletlere yönelik CM/Rec (2010) 12 sayılı Tavsiye Kararı göre ise hâkimlerin bağımsızlığının amacı, 

adil yargılanma hakkını temin etmektir:  “Sözleşme’nin 6. maddesinde belirtildiği üzere, bağımsızlığın 

amacı; herkese, davasının sadece hukuki temellere dayanılarak ve usulsüz şekilde etki altında 

kalınmaksızın yürütülecek olan adil bir yargılama ile karara bağlanması yönündeki temel hakkını 

temin etmektir.” Bu kapsamda hâkimlerin bağımsızlığı, yasama ve yürütme erklerinden bağımsızlığı 

ifade eder:“Yürütme ve yasama organları, hâkimlerin kararları hakkında yorumda bulunmaları 

durumunda, yargının bağımsızlığını zedeleyecek veya kamuoyunun yargıya olan güvenini sarsacak 

herhangi bir eleştiride bulunmaktan kaçınmalıdır. Ayrıca söz konusu organlar, temyize başvurma 

niyetinde olduklarını belirtmek dışında, hâkimlerin kararlarına uymak istedikleri konusunda şüpheye 

düşülmesine yol açacak eylemlerden de kaçınmalıdır.” 

Yargının bağımsızlığı sadece dışarıdan gelecek etkilerden değil, yargı erkinin içerisinde ortaya 

çıkabilecek etkilerden de bağımsızlığı kapsar: “Yargı bağımsızlığı ilkesi, her hâkimin, hüküm verme 

görevlerinin ifasında bağımsız olması anlamına gelir. Hâkimler, kararlarını verirken bağımsız ve 

tarafsız olmalı ve yargı bünyesindeki merciler de dâhil olmak üzere herhangi bir çevreden gelebilecek 

doğrudan veya dolaylı kısıtlamalardan, usulsüz nüfuz kullanmaktan, baskı, tehdit veya 

müdahalelerden uzak bir şekilde hareket etmelidir. Yargıdaki hiyerarşik yapı, bireysel bağımsızlığı 

zedelememelidir.” 
 

SONUÇ 
 

Yargı bağımsızlığının sağlanması için yapılan Anayasal düzenlemeler ile yargı bağımsızlığını 

tamamen sağlamak mümkün değildir. Yargı bağımsızlığının sağlanması ve devamı konusunda 

sorumluluk öncelikle yargı mensuplarına düşmektedir. Yargı bağımsızlığını tam olarak yerine 

getirebilmek ve onu gerektiği gibi koruyabilmek yine uygulayıcıların sorumluluğu altındadır.  

Yargı bağımsızlığının sağlanması konusunda medyaya da önemli görevler düşmektedir. Medya 

çoğu zaman kendilerini hâkim veya mahkeme yerine koyup bireyleri mahkûm etmektedirler. 

Suçluluğu mahkeme kararıyla ispatlanmamış kimseler bazen cani gibi topluma yansıtılmaktadır. 

Dolayısıyla medyanın bilinçli veya bilinçsizce hâkimi etkileme tehlikesi ortaya çıkmaktadır. Centel’e 

göre “bu gibi davranışların yasa hükümleri ile engellenmesi oldukça zordur. Bu konuda medyanın 

kendi kendini denetlemesi ve yargı bağımsızlığına saygı gösterme bilincine ulaşmaları, yargı 

bağımsızlığının sağlanmasına yardımcı olabilir.”(Centel, 1996:13). Medya ahlâkının gelişmesinin 

yargı bağımsızlığına önemli bir etkisi olabileceği gibi mevcut düzenlemelere ilâveten ek düzenlemeler 

yapılması da mümkündür. (Eröz, 2000:4) 

Bağımsız yargıyı sağlayacak, en önemli unsur hâkim ve savcıların bizzat kendileridir. 

Dolayısıyla yargı bağımsızlığının sağlanabilmesi için hâkim ve savcıların içinde bulundukları çalışma 

ortamlarının iyileştirilmesi, ekonomik ve sosyal imkânların ülke koşullarına göre değerlendirilmesi, 

teknolojiden (bilgisayar, internet gibi) yararlandırılması, personel ve araç-gereç ihtiyaçlarının diğer 

kurumlardan daha önce karşılanması gereklidir. Bu konularda tanınacak imkânlar, hâkim ve savcılarda 

meslek sevgisini ve çalışma coşkusunu artıracağı gibi yargı bağımsızlığını daha da güçlendireceği 

şüphesizdir.  
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Devletin, demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan yargının “bağımsız” olduğunu 

söyleyebiliriz. Bağımsız yargıyı bağımlı olarak göstermek son derece yanlıştır. Bağımsız yargının 

korunması ve devamı; uygulayıcıların yasama ve yürütme organının medya ile kamuoyunun 

sorumluluklarının bilincinde olmaları, yargıyı gereksiz tartışmalardan uzak tutarak onu hak ettiği yere 

koymaları ile mümkündür. Özellikle yürütmeyi temsil edenlerin yargı bağımsızlığı konusunda her 

zaman duyarlı olmaları gerekmektedir. Aksi taktirde yargı bağımsızlığı yara alabilecektir. Yargı 

bağımsızlığı var olduğu sürece “Demokrasi”, “Hukuk Devleti”, “Ulusal Egemenlik” ve “Temel Hak 

ve Özgürlükler” özlüklerde varlığını sürdürmeye devam edecektir. 
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ÖZET 

 

             Toplumsal cinsiyet, bir toplumdaki bireylerin kadına ve erkeğe sosyal ve kültürel açılardan 

çeşitli sorumluluklar ve roller yüklemeleridir.  Her toplumun sahip olduğu kültürel yapıya uygun 

olarak toplumsal cinsiyeti inşa eden düşünce yapıları, cinsiyet rollerinin şekillenmesine, bireylerin 

ayrışmasına neden olmaktadır. Bu rollerin ve ayrışmanın en açık biçimde görüldüğü yer olarak 

toplumun temel kurumu aile gösterilebilir. Çünkü aile, kadın ve erkek arasındaki farklılıkların 

biyolojik olanın ötesinde toplum tarafından oluşturulması ve toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden 

üretildiği ve geliştirildiğini anlamak açısından önemlidir.    

Aile kurumu, kadın ve erkeğin yaşamının büyük bir bölümünü beraber geçirdiği, geleneksel 

rollerin paylaşıldığı toplum içindeki en küçük birliktir. Ancak aile içi cinsiyet rolleri değişmez ilkelere 

bağlı değildir. Günümüzde post- modern dünyada kadın ve erkeğe yüklenen geleneksel rollerin bir 

takım değişim ve dönüşümlere uğradığı görülmektedir. Dolayısıyla bu durum geleneksel kabullerin 

törpülenmeye başlandığına işâret etmektedir.  Modernleşme ve küreselleşme ile birlikte özellikle 

kadının -aile içinde- toplumsal rollerinde değişikliklerin yaşandığı görülmektedir. Bu çalışmamızda 

amacımız kadının aile içinde geçirdiği değişimi saptamaktır. Bu amaçla; Balıkesir’in merkezinde 

haftanın belirli günlerinde kurulan Hanımeli ve Karizma adlı pazarlarda kendi el emeği göz nuru ile 

yaptıkları elişlerini ve mutfaklarında pişirdikleri yöresel yemek ve yiyecekleri satarak ailelerine 

ekonomik katkı sağlayan, Türkiye’nin farklı bölgelerinden bu şehre göç etmiş olan kadınlarla 

görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerden elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda, kadının günümüzde 

aile içindeki toplumsal cinsiyet rollerine yönelik bir değerlendirme yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: toplumsal cinsiyet, rol, pazar, kadın, aile  

 

Woman in Terms of Changing Social Gender Roles in Family: The Sample of Balikesir 

 

ABSTRACT 

 

Social gender means to give some responsibilities and the roles to both men and women by the 

individuals in a society with its cultural and social aspects.  Every society has own cultural codes 

building social gender roles that may cause to divide people in a society. As the very basic foundation 

in a society, family is the first place that one can see the divisions about the social gender roles. 

Because beyond the biological qualities, it is important to understand what are the roles of family and 

what build and reproduce social gender roles in a society. 

Family is the smallest unit a a society where  traditional roles establish betwen woman and 

man. However, domestic gender roles in family do not have unchanging principles.  Nowadays in the 

post modern world, it is observed that traditional roles of women and men has been undergoing some 

changes and transformations. Therefore, this situation shows that traditional acceptances have begun 

to be thrown away in societies. Because of modernization and globalization, it is observed that the 

social roles of women has been undergoing some changes in family as well. In this study, we aim to 

make an evaluation  about these changing roles of women today. The data has been collected from the 

interviews of women working in the weekly two bazaars, Hanimeli and Karizma in the center of 

Balikesir. The women migrated earlier to Balikesir aim to provide some economic contributions to 

their families by selling their handmade products and local foods. At the end of the research, we aim to 

make a contribution about outcomes of transformations of traditional roles of women today. 

Keywords: Social Gender, Role, Bazaar, Woman, Family  
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GİRİŞ 

 

  Dünyada farklı kültürlerde kadına bakış açısı, kadına tanınan haklar, yüklenen sorumluluklar 

değişkenlik göstermektedir. Türk toplumunda da bugün, kadının bir yandan sahip olduğu toplumsal rol 

ve sorumluluklarını yerine getirdiği, bir yandan da sosyal hayatın hemen her aşamasında yer almaya 

çalıştığı görülmektedir.  

Kadının toplumdaki konumuna ve rolüne yönelik olarak yapılan çalışmalar 18.yüzyıla kadar 

dayanmaktadır. Aydınlanma dönemine kadar giden feminizm ile birlikte, kadınların toplumdaki rol ve 

sorumluluklarına yönelik sorunlar sosyal bilimcilerin araştırma alanları içerisine girmiştir (Abbot, W. 

1990; Oakley, 1989). Bu çalışmalar genel olarak her türlü sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal 

kararlarda erkeğin ve erkeklik zihniyetini öne çıkaran patriarşiye vurgu yapsalar da bu konuyu farklı 

bakış açılarından incelemişlerdir (Flax, 1990).  Bu bağlamda Ann Oakley ile popülerlik kazanan ve 

sosyolojiye giren toplumsal cinsiyet ile de erkeklik ile kadınlık arasındaki buna parallel ve toplumsal 

bakımdan eşitsiz bölünmeye gönderme yapılır (Akt. Savran, 2013: 234).  

Toplumsal cinsiyet ile ilgili çalışmalarda öne çıkan en önemli kavram ise şüphesiz ki rol 

kavramıdır. Kadın ve erkeğin gerek ev içinde gerekse ev dışındaki rollere bağlı olarak kadının sahip 

olduğu bir takım sorumluluklar da toplumsal cinsiyet kavramını bünyesinde barındırır. Toplumsal 

cinsiyeti inşa eden, besleyip devam ettiren unsurlar, genellikle iki ayrı boyutta yer alan düşünce 

yapılarıyla ilgilidir. Bunlardan ilki cinsiyet önyargıları olup, cinsiyetlere ilişkin davranışları, tutumları, 

tepkileri ve cinsler arasındaki farka ilişkin inançları kapsamaktadır. İkincisi ise, ‘ideal’ erkekle kadın 

arasında bulunması gerektiğine inanılan farklılıklarla ilgilidir. Bu farklılıkların hayata yansıyan 

boyutunu ise roller oluşturmaktadır (Vatandaş 2007:35-36). Dolayısıyla her toplum sahip olduğu 

sosyo-kültürel yapıya uygun olarak toplumsal cinsiyeti inşa eden düşünce yapıları, cinsiyet rollerinin 

şekillenmesine, bireylerin ayrışmasına neden olmaktadır. 

Kadın ve erkeğin yaşamsal faaliyetleri, davranışları, rolleri ve sorumlulukları toplumdan 

topluma farklılıklar gösterir. Şüphesiz ki, toplumların sahip oldukları sosyo-ekonomik, kültürel ve 

siyasal yapılar, kadın ve erkeğin rol ve sorumluluklarını belirlemede önemli etkenlerdir. Yukarıda 

belirtildiği üzere, toplumsal cinsiyet olarak adlandırılan bu rol ve sorumluluklar âdeta bir kültürün 

cinsiyete yüklediklerdir. Kültürden kültüre değişmelere karşın toplumsal cinsiyet rolleri, belirli bir 

kültürün içinde kurgulanmış olan doğal gerçeklikler olarak düşünülürler (Delaney, 2001: 31). Önceden 

belirlenmiş ve kaçınılmaz olmaları nedeniyle toplumsal cinsiyet rolleri bir kasta da benzetilir (Lipson, 

2005:145).  

Toplumsal cinsiyet rol ve sorumluluklar önceden belirlenmiş olmaları ve doğal gerçeklikler 

olarak kabul edilmeleri nedeniyle toplumsal uyumu sağlayan yaptırımlardır.  Toplumsal uyumu 

sağlayan bu yaptırımların temellerinin atıldığı, ilk ve en önemli yer aile kurumudur. Toplumun en 

temel kurumlarından biri olan aile, genel olarak nüfus yenileme, milli kültürü taşıma, çocukları 

sosyalleştirme, ekonomik, biyolojik ve psikolojik tatmin fonksiyonlarını yerine getirme görevini 

gerçekleştiren bir kurumdur (Erkal, 1995). Günümüzde bütün dünyada meydana gelen sosyo-

ekonomik ve kültürel değişimler ve dönüşümler nedeniyle aile kurumunun da değişim içinde olduğu 

görülmektedir. Özellikle modernleşme ve küreselleşme son yıllara damgasını vuran ve aile kurumunu 

da etkileyen önemli unsurlardır. Hatta günümüzde pek çok sosyolog sanayileşme ve kentleşme ile 

birlikte geniş aileden çekirdek aileye geçildiği ve süreçlerle aile arasında evrensel bir bağlantı olduğu 

fikri üzerinde durmaktadır (Özen, 2002). Çünkü toplumun sahip olduğu değer yargıları, normatif 

kurallar ve sosyalleşmenin en ciddi ve yoğun olarak yaşandığı toplumsal yapı ailedir (Sayın, 1990). Bu 

nedenle aile içindeki bireylerin, özellikle de kadının rol ve sorumluluklarındaki değişimler, aynı 

zamanda toplumsal cinsiyet algısının toplumdaki değişiminin bir göstergesidir. Öyle ki toplumumuzda 

bugün kadının sosyal hayatın içinde yer alması ile toplumsal cinsiyet rol ve sorumluluklarındaki bazı 

değişiklikler ve dönüşümler söz konusudur. Nitekim kent ailesinde “geleneksel rollerin sonsuz 

çeşitlendiğini, özellikle kadının rolünün değişmemiş görünse de eskisine oranla farklılaşmış olduğu” 

dile getirilerek kadının çeşitlenen aile içi rolleri üzerinde durulur (Kıray, 1984). Bu amaçla gelişmekte 

olan ve gelişmiş/sanayileşmiş toplumları gözlemleyen yapısal-işlevselciler, düzenin sürekliliğinde 

cinsiyet rolü farklılaşmasının gerekli olduğunu ileri sürerler (Erdoğan, 2008:127). Araştırmacılar, bu 

düzenin sağlanmasının gerekli ön koşulu olarak, ailede eşlerin birbirini tamamlayan ve uzmanlaşmış 

rollerine değinerek doğrudan, erkeğin araçsal rolü, kadının da dışavurumsal rolü üstlenmesi gerektiği 

üzerinde durarak, cinsiyet hiyerarşisinin varlığını gündeme getirmişlerdir (Parsons, 1972:140).  



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

152 

 

1. Çalışma Alanı ve Araştırma Yöntemi 

Bu çalışmada kadının aile içinde geçirdiği değişimi saptamak amacıyla, 2005 yılından itibaren 

Balıkesir’in merkezinde, haftanın belirli günlerinde kurulan Hanımeli ve Karizma adlı pazarlarda, 

kendi el emeği göz nuru ile yaptıkları elişlerini ve mutfaklarında pişirdikleri yöresel yemek ve 

yiyecekleri satarak ailelerine ekonomik katkı sağlayan, Türkiye’nin farklı bölgelerinden bu şehre göç 

etmiş olan kırk beş kadınla görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerden elde ettiğimiz bilgiler 

doğrultusunda, kadının günümüzdeki aile içi toplumsal cinsiyet rol ve sorumluluklarına yönelik bir 

değerlendirme yapılması hedeflenmiştir. 

Araştırmada, pazarlarda çalışarak aile ekonomisine katkı sağlayan kadınlara yarı 

yapılandırılmış sorular sorulmuştur. Birinci kategoride pazarlardaki kadınların sosyo demografik (yaş, 

doğum yeri ve tarihi, medeni hali, öğrenim durumu, çocuk sayısı vb.) özellikleri incelenmiştir. İkinci 

kategoride kadınların aile içinde sahip oldukları rol ve sorumlulukların yönelik bulgulara yer 

verilmiştir. 

     
Şekil 1-2: Pazarında çalışan kadınlar 

        
Şekil 3-4: Kadınların tezgahlarından örnekler 

2. Araştırmanın Bulguları  

Çalışmamızda elde edilen bulgulara göre, Hanımeli ve Karizma pazarlarında görüşme yapılan 

kadınlar Ankara, Bursa, Çanakkale, Rize, Çankırı, Sivas, Çorum, Elazığ gibi Türkiye’nin çeşitli 

illerinden Balıkesir’e göç etmişlerdir. Balıkesir’e göç etme ve yerleşme nedeni olarak eş tayini ya da 

yeni bir iş bulma veya iş kurma olduğunu bildirmişlerdir. Görüşme yapılan kadınların bir kısmı ise göç 

etme nedenlerine aynı zamanda çocuklarına daha iyi bir eğitim sağlamak olduğunu eklemişlerdir.  

Balıkesir’in merkezinde pazartesi ve çarşamba günleri olmak üzere haftanın iki gününde 

kurulan bu iki pazarda satış yapan kadınların yaşları 22 ile 60 arasında değişmektedir. Kadınların 

bazıları haftanın sadece bir günü, bazıları da iki günü “pazara çıkmak”tadırlar. Evli ve eşleri hayatta 

olan kadınlarla yapılan bu görüşmelerde kadınların bir kısmının eşlerinin devlet kurumunda ya da özel 

sektörde bir iş sahibi oldukları saptanmıştır. Bu nedenle kadınların eşlerinin bazıları düzenli bir gelire 

sahip olmalarına rağmen, bazılarının eşlerinin düzensiz gelirlerinin olduğunu tespit edilmiştir. Ancak 

kadınların hepsi “hayat pahalılığından” söz ederek, pazarda satış yapmak zorunda kaldıklarını ve aile 

bütçelerine katkı sağlamak istediklerini belirmişlerdir. Bu nedenle çoğu kadın için “pazara çıkmak” 

bir zorunluluktur. Kadınlardan sadece birkaçı boş zaman geçirmek veya sosyalleşmek amacıyla 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

153 

 

pazarda bulunduklarını bildirmişlerdir. Buna ilaveten, görüşme yapılan kadınların çoğu ilk ya da 

ortaokul mezunu olup, aralarından sadece birinin üniversite mezunu olduğu görülmüştür.  Kadınların 

muhtelif sayılarda çocuk sahibi oldukları saptanmıştır. 

Pazarlarda çalışan kadınların çoğunun eşlerinin bir sosyal güvenlik hakkkına sahip olmasına 

rağmen, kendileri herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmadıkları saptanmıştır. Kadınlar isteğe bağlı 

sigortalı olarak emekli olmak istediklerini ancak ödemeleri gereken primlerin yüksek olmasından 

dolayı bu isteklerinden vazgeçmek zorunda kaldıklarını bildirmişlerdir. 

İkinci kategoride ise kadınlara geleneksel ya da aterkil aile yapısında cinsiyet rollerine yönelik 

çeşitli sorular sorulmuştur. Bu sorulara ise “yuvayı dişi kuş yapar”, “kadının yeri evidir”, “evin reisi 

erkek olmalıdır”, “kadının aile içinde temel görevi yemek yapmak, çocuk doğurmak, çocuk yetiştirmek 

ve aileye bakmaktır”, “ailenin geçimini sağlamak, para kazanmak erkeğin görevidir” , “evde erkeğin 

sözü geçer” gibi klişe cinsiyet rollerine ilişkin ifadelerin kadınlar arasında tekrarlandığı tespit 

edilmiştir.  

Bu kategoride kadınlara yetiştirilme tarzları ile ilgili sourlar sorulmuş ve kadınların 

ülkemizdeki ataerkil yapıya uygun olarak yetiştirildikleri saptanmıştır. Hanımeli ve Karizma 

pazarlarında çalışan kadınların çoğu en temel görevlerinin ev içi rollere bağlı işler olduğunu 

belirtmişlerdir. Ancak değişen yaşam şartları nedeniyle aile bütçelerine katkı sağlamak zorunda 

kaldıklarını ve bu nedenle geleneksel rol ve sorumluluklarının dışına çıkmak zorunda olduklarını 

vugulamışlardır. Pazarlarda el işi ürünlerinin yanında kendi mutfaklarında pişirdikleri yöresel yemek 

ve yiyecekleri satarak aile içinde rol ve sorumluluklarına dışarda da devam ettikleri saptanmıştır.  

Bu çalışmada kadınların bir kısmı eşlerinin aile bütçesine katkı sağlamaları konusunda olumlu 

düşüncelere sahip olduklarını, eşlerinin kendilerini desteklediklerini ve hatta ev içi sorumluluklarından 

onlara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtmişlerdir. Bu kadınlar daha önce bu tür bir destek 

görmemelerine rağmen, pazarda çalışmaya başladıktan sonra eşlerinden ev içi sorumluluklarda destek 

görmeye başladıklarını vurgulamışlardır. Ancak bu kadınlar eşlerinden ev içi sorumluluklarında destek 

görmelerine rağmen, kendilerini rahat hissetmediklerini,  ev içi görevlerden tamamen kendilerinin 

sorumlu olmaları gerektiğini dile getirmişlerdir. Görüşmelerde kadınların bazıları, erkeklerin de ev içi 

sorumluluklarda görev almaları gerektiği, ancak eşlerinin bu konuda kendilerine yeteri kadar yardımcı 

olmadıklarını ifade etmişlerdir.  

 Araştırmada elde edilen bulgulardan bir diğeri de kadınların ev dışında çalışmaya başladıktan 

sonra çeşitlenen cinsiyet rol ve sorumlulukları ve bunlara bağlı olarak ev içi sorumlulukları yerine 

getirmeden karşılaştıkları kimi zorluklardır. Örneğin, Karizma ve Hanımeli pazarlarının yarı açık bir 

mekana sahip olmaları ve olumsuz hava koşulları gibi nedenlerden dolayı kadınlar bazı sağlık 

problemleri ile karşı karşıya gelmektedirler.  

 

3. Değerlendirme 

          Aile kurumu, her iki cinsin hayatının büyük bir bölümünü beraber geçirdiği, geleneksel rol ve 

sorumlulukların paylaşıldığı toplumun en temel kurumudur. Bu nedenle aile kurumu, kadın ve 

erkekler arasındaki farklılıkların biyolojik olanın ötesinde, toplumsal cinsiyetin nasıl oluşturulduğunu 

ve nasıl yeniden üretildiği anlamak açısından geniş bilgi sunar.   

             Balıkesir merkezde yer alan Hanımeli ve Karizma pazarlarında kendi el emeği göz nuru ile 

yaptıkları elişlerini ve mutfaklarında pişirdikleri yöresel yemek ve yiyecekleri satarak ailelerine 

ekonomik katkı sağlayan kadınlarla, aile içi cinsiyet rollerini saptamak amacıyla yapılan bu araştırma, 

toplumsal cinsiyete ilişkin önyargıların toplumda hala varlığını devam ettirdiğini göstermektedir. Bu 

pazarlarda çalışan kadınların ev içi  faaliyetlerine yönelik sorumluluklar yanında anne, eş ve ev kadını 

rollerini de devam ettirirler. Şüphesiz ki bu sonucun elde edilmesinde Balıkesir ilinin sosyo-ekonomik 

yapısı açısından modernleşme ve kentleşmenin hızlı olmayan bir şehir olmasının da etkisi vardır. Öte 

yandan kadınların bizzat kendilerinin söz konusu rol ve sorumluluklardan yükümlü olduklarını 

belirtmeleri de toplumsal cinsiyet algılarının kadınlar arasında da güçlü olduğunu göstermektedir. Bir 

başka deyişle, ülkemizde bugün de kız çocuklarının ataerkil düşünce sistemine göre yetiştirildiklerini 

sergilemektedir. 
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SONUÇ 

Bu çalışmada, pazarlarda ev eksenli çalışan kadınlar kayıt dışı olarak çalıştıklarından, herhangi 

bir sosyal güvenlik hakkına sahip değillerdir. Bu aynı zamanda, bugün halen kadınların erkeğin sahip 

olduğu sosyal haklardan yoksun olduğunun bir göstergesidir. Ev eksenli çalışan kadınların bu tür 

sosyal haklara sahip olması için gerekli önlem ve tedbirleri alması hususu bu çalışmadan elde edilen 

önemli bir öneri ve sonuçtur. Nitekim, isteğe bağlı ödenecek sigortalı emeklilik primlerin düşürülmesi 

kadınlar için büyük önem arz etmektedir. Aynı zamanda bu pazarlarda çalışan kadınların başka 

alanlarda da girişimciliğe özendirilmeleri, sahip oldukları beceri ve yetenekleri geliştirmelerine 

yönelik eğitimlerin verilmesi gerekmektedir.  

Sonuç olarak, bu çalışma ile bugün kadının sosyal hayatın içinde bulunması ile rol ve 

sorumluluklarında artış olmasına rağmen, aile içi rol ve sorumluluklarında çok fazla değişikliğin 

olmadığı görülmektedir. Çalışma, aynı zamanda toplumda halen toplumsal cinsiyete yönelik kalıp 

yargıların ve algıların değişmediğini ortaya koymuştur. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet algısının 

değişmesi için uzun bir zamana ihtiyaç olduğu ve önümüzdeki süreçlerde geleneksel rol ve 

sorumlulukların sorgulanmaya devam edeceği muhakkaktır. 
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ÖZET 

 

        İnsanlığın avcılık ve toplayıcılığa dayalı bir hayat sürdürdüğü devirlerde örtünme ihtiyacını 

avladığı hayvanların derilerinden ve doğadan karşıladığı bilinmektedir. Neolitik dönemde insanlar 

yerleşik hayata geçerek üretim aşamasını başlatmışlardır. Yaşam şekillerindeki değişiklik örtünme 

ihtiyacını giyinme faaliyetine dönüştürmeye başlatmıştır. Bunun için gerekli olan hammadde ve 

teknoloji zaman içerisinde geliştirilmiştir. Başta keten olmak üzere yetiştirilen bitkilerden doğal lifler 

üretilmiş; hammaddelerden iplik üretilirken; dokuma işleminin keşfedilmesiyle de ipliklerden 

kumaşlar  üretilmiştir. MÖ 6000 yıllarında hammaddenin teknoloji kullanılarak dokumaya 

dönüştürüldüğüne  dair kanıtlara Anadolu Çatalhöyük’te gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda 

rastlanmıştır. Anadolu dışından örnekler verilirse Kıbrıs, Girit adaları ve Yunanistan’da MÖ 5500 

yıllarından başlayarak dokumayla ilgili pek çok bulguya rastlanmıştır. Anadolu’da Alacahöyük gibi 

Kalkolitik dönem yerleşimlerinde yapılan çalışmalarda da dokumacılığın devam ettiği anlaşılmıştır. 

Anadolu’da ilk Tunç Çağı yerleşim yeri olan Troia’da ortaya çıkarılan dokuma tezgahı ağırlıkları da 

önemli bulgular arasındadır. Buluntuların çokluğu dokuma faaliyetlerinin Tunç Çağı boyunca 

gelişerek devam ettiğini göstermiştir. MÖ. I bin yıllarına gelindiğinde vazoların üzerindeki resimler ve 

antik dönem yazarları dokuma ve dokuma ürünleri hakkında hakkında bilgi vermektedir. Geçmişten 

günümüze kadar geçen süreçte dokuma işleminin temel teorisi değişmemiş; sadece dönemin 

koşullarına göre dokuma tezgahları geliştirilmiştir. Bu çalışmada antik dönemlerden günümüze kadar 

kullanılan dokuma tezgahları ele alınmıştır. İlkel dokuma tezgahlarından başlayan, sonrasında 

teknolojiyle birleştirilmiş dokuma makinelerine ulaşıncaya kadar geçen süreç irdelenmiştir. Ayrıca 

günümüz dokuma sektörünün dünya ve ülkemizdeki yeri ve önemi ile ilgili olarak genel bir bilgi 

verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: antik dönem, dokuma tezgahları, dokuma teknolojisi 

 

 

Development Of Weaving Looms from The Ancient Ages  Upto Today and Its Economical 

Contribution 
 

ABSTRACT 

 

It is well known that in the ages that the humans’ lives depend on hunting and collecting, they 

provided their cover requirement from the the skins of hunted animals and from the nature. In 

Neolithic Ages, the humans could start the production process with choosing the settled life. The 

alteration in the life style had started to convert the cover requirement into dressing acitivity. Hence 

the raw material and the technology needed  for this convertion had developed in time. The naturel 

fibers especially the linen retrieved from the grown plants were produced; the yarns were produced 

from the raw materials while the fabrics were weaved from the yarns at the same time when the 

weaving was discovered. In BC 6000 years, the evidences that provide the raw material was converted 

into weaving with the help of technology were found in  the Archaeological excavations  in Anatolia 

Çatalhöyük. When needed to give some examples out of Anatolie, it can be added that , there are many 

indications about weaving  in the islands of Cyprus, Cretan and also  Greek starting from the years of 

BC 5500. It is also understood that the weaving continued in the settlements of Chalcolithic ages as 

Alacahöyük in Anatolia. The weaving loom weights were the important findings emerged in Troia  
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where is the first settlement of  Bronze ages in Anatolia. Many findings revealed  that the development 

of weaving process had continued during the Bronze ages. When it comes to the years of  BC  I .  the 

figures over the vases and the ancient writers  give us information about the weaving process and the 

weaving products. It can be easily expressed that the main weaving theory has not changed but the 

weaving looms have been developed according to the time periods’s conditions. In this study the 

weaving looms used  from ancient ages upto today were tried to be revealed. The time period, between  

the primitive weaving looms and the  weaving machines combined with the technology was analysed. 

Additionally, the general information about the place and importance  of the  today’s  weaving sector  

for the whole world and our country was given . 

Keywords: ancient ages, weaving looms, weaving technology 

 

GİRİŞ 

 

 Arkeolojik buluntular dokuma kumaşların günümüzden en az 8000 yıl öncesine dayanan bir 

tarihi olduğunu göstermektedir. Bugün bilinen dokuma formundan çok farklı olmayan ilk kumaşların 

hasır örme tekniğinden esinlenerek ortaya çıktığı düşünülmektedir. İki iplik sisteminin birbiri 

içerisinden ve birbirine 90°’lik bir açı ile geçirilebilmesi ilk dönemlerde çözgü sisteminin dikey olarak 

asılması ve atkıların bunlar arasından el ile geçirilmesi yoluyla olmuştur. Bu ilkel dokuma tekniğinin 

gelişim göstermesi ve bilinen hale dönüşmesi M.Ö. 4000 yıllarında mümkün olabilmiştir.  

 Dokuma makinelerinde tüm gelişim ve değişimlere bakılmaksızın temelde, dokuma kumaşlar 

çözgü ve atkı iplikleri olarak iki iplik sisteminden oluşmaktadır. Kumaşın boyuna doğru yani kumaş 

kenarlarına paralel olarak yönlenmiş olanlara çözgü iplikleri; kumaşın enine doğru yani kumaş 

kenarına dik olarak yerleşmiş ipliklere ise atkı iplikleri adı verilir. Günümüz  dokuma makinelerinde 

de yine kumaş oluşturmak için temelde üç ana işlem ve iki yardımcı işlemden bahsedilmektedir; 

Çözgü ipliklerinin dokuma ağızlığını oluşturması için ağızlık açma işlemi, atkı ipliğinin ağızlıktan 

geçirilmesi (atkı atma) ve ağızlıktan geçirilen atkı ipliğinin sıkıştırılması işlemi (tefe vuruşu) temel 

işlemleri oluştururken bu üç temel işlemi sürekli hale getiren; çözgü salma işlemi ve kumaş sarma 

işlemi iki önemli yardımcı işlem olarak tanımlanmaktadır.  

 Antik dönemden günümüze pek çok teknolojik değişim gösteren dokuma tezgahları bugün en 

modern hallerini alarak 550 devir/dakika hızına ulaşarak yüksek üretim kapasitesinde ve geniş 

desenlendirme imkanı ile dokuma kumaş üretimi yapabilmekte bu sayede ülkemiz tekstil sektörünün 

de ihracat kısmında önemli bir pay oluşturmaktadır. %100 pamuklu, pamuk-polyester karışımlı 

kumaşlar, denim dokumacılık ülkemizde en çok talep gören dokuma ürün gurupları arasında yer 

almaktadır. Ayrıca son yıllarda geliştirilen teknik tekstil dokumaları (kurşun geçirmez kumaşlar, güç 

tutuşur döşemelik kumaşlar, elektromanyetik radyasyondan koruyucu ürünler) geleceğin vazgeçilmez 

tekstil ürünleri olarak yerini almıştır.  

 

1. Antik Dönemde Dokuma  

İnsanlar, avcılık ve toplayıcılığa dayalı bir hayat sürülen Paleolitik ve Mezolitik devirlerde örtünme 

ihtiyacını büyük ölçüde avladığı hayvanların derilerinden karşılamaktaydılar. Değişen iklim koşulları 

ve yaşam şekilleri örtünme ihtiyacına daha uygun hale dönüştürmeye yönlendirmiş olmalılardır. 

Neolitik dönemde insanlar yerleşik hayata geçerek üretim aşamasını başlatmışlardır. Yaşam 

şekillerindeki bu değişiklik örtünme ihtiyacını giyinme faaliyetine dönüştürmüştür. Bunun için gerekli 

olan ise hammadde ve teknolojinin kullanılmasıdır. Hammaddeler ise avladıkları hayvan derilerinden 

ve tarımsal faaliyetlerinin başlamasıyla başta keten olmak üzere yetiştirilen bitkilerin liflerinden 

oluşmaktadır. Bir hammaddenin işlenmesi ve bunu yaparken alet kullanılması büyük bir teknolojik 

gelişme olarak değerlendirilmelidir. Hammaddeyi ipliğe dönüştürmek için, bir çubuğun (iğ) ucuna 

bağlanan içi delik taş ya da pişmiş topraktan yapılan ağırşaklar kullanarak yapılmıştır (Oyman, 2010:  

s.63-84). 

İnsanların yerleşik hayata geçtiği Neolitik dönem yerleşimlerinin en iyi örneklerine Anadolu’da 

rastlamaktayız. Doğu Anadolu’da yer alan Çayönü’nde ilk kez buğday, mercimekgiller yetiştirilmiş ve 

köpek evcilleştirilmiştir (Sevin, 2003:28.). Bunları yaklaşık M.Ö. 7500 yıllarında koyun ve keçinin 

evcilleştirilmesi izlemiştir (Esin,1981:28-74). Yaklaşık olarak M.Ö. 6000 yıllarında hammaddenin 

teknoloji kullanılarak dokumaya dönüştürüldüğüne dair kesit kanıtlara yine Anadolu’da Çatalhöyük’te 
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rastlamaktayız (Burnham,1965:173). Çatalhöyük’te gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, mezarlarda 

karbonlaşmış halde bez parçaları gün ışığına çıkarılmış ve bu bez parçalarında yapılan incelemeler 

sonucunda bunların yün cinsi bezlere ait oldukları saptanmıştır (Esin,1981: 28, 54-57). Ayrıca 

Çatalhöyük’te M.Ö. 6.Bin’e tarihlenen sıradışı bir mezar ele geçmiştir. Bu mezardaki ölünün beyni, 

kafatasından çıkarılmış ve yerine ince dokunmuş, tek renkli bir kumaş topağı yerleştirilmiştir (Şekil 1 

ve Şekil 2). Üst tabakadaki yapının yangın geçirmesi sonucunda bu malzeme kömürleşmiştir 

(Mellaart, 2003: s.148, Fig.99; s.171, Fig. 1-2). Günümüze ulaşmış bu bez parçaların nasıl dokunmuş 

olduğunun cevabı, günümüze ulaşmış olan ilk örnekler olduğu için son derece önemlidir. Mellaart, 

Çatalhöyük’te dokuma tezgahı ağırlıkları bulunduğu söyleyerek, bu tarihlerde dokumanın ağırlıklı 

dokuma tezgahlarında yapıldığını ileri sürmektedir (Mellaart, 1962:56). Mallett ise, Çatalhöyük’te ele 

geçen bezlerin iğne ile sepet örgüsüne benzer şekilde dokunduklarını belirtip, ağırlıklı dokuma 

tezgahının henüz bu dönemde kullanılmadığın ileri sürmüştür (Mallett, 1993:32). Fakat İsviçre’nin göl 

yatağında yakınlarında Neolitik döneme tarihlenen yerleşimde ham ketenden ağ şeklinde örülen kumaş 

parçaları bulunmuştur. Ayrıca burada iğ ve taş ağırlık tezgahına ait kalıntılar gün ışığına çıkarılmıştır 

(Hooper, 1912: 630, Res.1). Bulunmuş olan ağ şeklinde kumaş parçalarının dokuma tezgahı 

kullanarak örülmüş olması ve günümüze ulaşmış olan taş ağırlık tezgahları kalıntıları göz önüne 

alındığında dokumanın Neolitik dönemde başlamış olduğu düşünülebilir. Ayrıca Anadolu’da Neolitik 

dönem yerleşimlerinde yürütülen arkeolojik kazılarda bulunmuş olan tezgah ağırlıkları da bu görüşü 

destekler niteliktedir. Örnek olarak, Neolitik dönem Köşk Höyük’te bulunan tezgâh ağırlıkları 

gösterilebilir (Silistrel, 1986: 133). Geç Neolitik dönemde Ulucak Höyük küçük buluntuları arasında 

pişmiş toprak tezgâh ağırlığı bulunmaktadır (Derin vd, 2002: 346, Çiz. 3). Yine Anadolu dışından 

örnekler verecek olursak Kıbrıs, Girit Adaları ve Yunanistan’da M.Ö. 5500 yıllarından başlayarak 

dokumayla ilgili buluntular görülmektedir (Esin,1981:92-111). Neolitik dönem kalıntılar 

değerlendirildiğinde, günümüze ulaşmış olan en erken buluntuların Anadolu kökenli olduğu ve bundan 

dolayı dokumacılık teknolojisinin Anadolu’da ortaya çıktığını söyleyebiliriz. 

 

 
Şekil 1. Çatalhöyük’te M.Ö.6.bine tarihlenen bir mezar (Mellaart, 2003: Res. 99) 

 

 
Şekil 2. Mezardan bulunan ince dokunmuş, tek renkli bir kumaş topağı (Mellaart, 2003: res.100) 

 

Anadolu’da Alacahöyük gibi Kalkolitik dönem yerleşimlerinde yapılan çalışmalardan anlaşıldığı 

kadarıyla, dokumacılığın Neolitik dönemdeki gibi devam ettiği çok fazla bir değişiklik göstermediği 

söylenebilmektedir (Koşay, 1973:56). Kalkolitik Çağ tabakalarında Kuruçay’da (Duru, 1996: 53), 

İzmir’in güneyinde yer alan Bakla Tepe’de (Özkan ve Erkanal, 1999:40), Mersin’de Yümük Tepe’nin 

(Garstang, 1953:172-173), Yozgat Alişar’da (Von Der Osten, 1937: 93, Fig.44), Malatya 

Değirmentepe’de (Esin ve Harmankaya, 1986: 82-83, Lev. XII) çok sayıda tezgâh ağırlıkları ele 

geçmiştir. 
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Kalkolitik dönemden sonra Anadolu İlk Tunç Çağı yerleşimlerinde ele geçen buluntuların sayısında 

artış görülmektedir. Örneğin İkiztepe İlk Tunç Çağı’na tarihlendirilen seramik fırınlarının civarında 

çok sayıda dokuma tezgahı ağırlığı bulunmuştur (Alkım vd., 1988: 53-97, Lev. 40). Anadolu’da bir 

başka İlk Tunç Çağı yerleşim yeri olan Troia’da ortaya çıkarılan dokuma tezgahı ağırlıkları önemli 

buluntular arasında yer alır (Blegen, 1950: 104-338, Fig. 338). M.Ö. 2000 Ege bölgesinde, 

Aphrodisias (Joukowsky,1986: 141.), Beycesultan (Lloyd ve Mellaart,1965: 3.), İasos (Momigliano, 

2001: s.15.), Kusura (Yakar, 1985: 164.), Liman Tepe (Erkanal, 1999: s.331), Milet (Yayınlanmamış 

doktora tezi), Panaztepe (Erkanal,1990: 255-256) gibi yerleşim yerlerinde dokuma tezgahlarının 

kullanıldığını gösteren pişmiş toprak ve taştan şekillendirilmiş dokuma tezgah ağırlıkları bulunmuştur. 

Anadolu’da yazının kullanılmasıyla ve özellikle M.Ö. II. Bin yıllarına ait tabletler hem dokumanın 

nasıl yapıldığı, kumaşların isimleri ve kaliteleri hakkında önemli bilgiler vermektedir. Bu sayede 

Anadolu’dan diğer bölgelere ve dışarıdan Anadolu’ya büyük bir kumaş ticaretinin yapıldığını 

öğrenmekteyiz (Cebesoy, 1995:164-189). Buluntuların çokluğu dokuma faaliyetlerinin Tunç Çağı 

boyunca gelişerek devam ettiğini göstermektedir. 

M.Ö. I. Bin yıllarına gelindiğinde dokuma ve dokuma ürünleri hakkında, gerek vazolar üzerindeki 

resimlerden gerekse antik yazarlardan bilgi edinilmiştir (F>wdefryazlıoğlu002C1997: 4). Vazolar 

üzerine çizilen dokuma tezgahlarından yararlanarak, dokumanın nasıl yapıldığı ve bu tezgahların 

şekilleri bize dokumanın nasıl yapıldığını anlatmaktadır.  

M.Ö. 550-530 yıllarına tarihlendirilen Amasis Ressamının boyadığı bir lekythos dokuma atölyesi 

içerisinde geçen süreç şekil 3’te gösterildiği gibi tüm detaylarıyla anlatmaktadır (Boardman, 2003: 

54). Bu lekythos üzerinde yünün tartılması, eğrilip ip haline getirilmesi ve dokuma tezgahı üzerinde 

nasıl dokunduğunun tüm aşamalarıyla anlatılması ise şekil 4’te gösterilmiştir. Dokuma tezgahı ve 

dokuma tezgahı ağırlıklarını detaylı şekilde gösteren diğer bir buluntu ise M.Ö. 580-560 yılları arasına 

tarihlendirilen Aryballos’ün üzerinde geçmektedir. Bu aryballos üzerinde Athena ile Arakhne arasında 

geçen dokuma yarışı anlatılmaktadır. “Arakhne Lidyalı bir genç kız; babası Kolophonlu İdmon kumaş 

boyacısıdır. Genç Arakhne dokuma sanatında öyle ileri gitmiştir ki, Tanrıça Athena’dan daha üstün 

olduğunu ileri sürerek onu yarışmaya davet eder. Athena yaşlı bir kadın kılığında Arakhne’ye 

görünmüştür ve onu daha alçak gönüllü olması konusunda uyarmıştır. Arakhne, buna yalnızca 

hakaretle karşılık vermiştir. Bunun üzerine, tanrıça Athena gerçek yüzünü göstermiş ve yarışma 

başlamıştır. Tanrıça Athena Olympos’taki on iki tanrıyı Arakhne ise, tanrıların övünülecek tarafı 

olmayan aşk ilişkilerini dokumaya başlamıştır. Arakhne’nin işi o kadar kusursuz olmuştur ki Athena 

dokumayı parçalamış ve Arakhne’ye mekikle vurmuştur. Arakhne bu hakarete dayanamayarak kendini 

asmış; Fakat Athena onun ölmesine izin vermemiştir. Onu ipinin ucunda asılı duran ve sürekli olarak 

eğirip dokuyan örümceğe dönüştürmüştür” (Aktaran Grimal, 1997: 83,84; Ovidius, Metamorphoses 

VI: 53-58). Ayrıca bu aryballos üzerinde yan yana duran dokuma tezgahları ile iplerin ucuna 

bağlanmış dokuma tezgahı ağırlıkları ayrıntılı olarak görülmektedir (Şekil 5). 

 

 
Şekil 3: Amasis Ressamının boyadığı lekythos, Dokuma atölyesi. 

(http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/31.11.10/ 
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Şekil 4: Amasis Ressamının boyadığı bir lekythos dokuma atölyesi içerisinde geçen sürecin tüm 

detaylarıyla gösterilmesi (http://www.mlahanas.de/Greeks/Technology/AncientGreekTechnology037.html) 

 

 
Şekil 5: M.Ö 600 yıllarına tarihlenen bir Erken Korinth aryballosu 

(https://www.corinth museum.gr/en/collection-item/aryballos-with-a-representation-of-the-myth-about-the-

battle-between-arachne-and-athena/) 

 

2. Antik Dönemde Dokuma Tezgahının İncelenmesi 

Antik devirde üç çeşit dokuma tezgahı kullanılmıştır; a)Yatay yer tezgahı  b)Alt ve üst kirişlere 

sahip dikey dokuma tezgahı   c)Uçları ağırlıklı dikey dokuma tezgahı  

a-Yatay yer tezgahı  

Şekil 6’da gösterilen yatay yer tezgahı  dört bölümde incelenebilmektedir (Crowfoot, 1936: 37-39, fig. 

1c);1-Gergi kirişi 2-Eğirme kirişi 3- İplerin birbirine karışmamasını sağlayan ayırma çubuğu veya 

gücüler.    4-Çözgü levendi 

Yatay yer tezgahı Antik Mısır’daki tezgahların en eskisidir. Yatay yer tezgahı bir ön bir de arka 

ağaçtan oluşur. Bu ağaçlar köşelere çakılmış kazıklara bağlanmıştır. Ön ağaç iplerin gerdirilmesi ya da 

bollanması için kazıklara düğmelerle bağlanmışken, arka ağaç kazıklara bağlanarak sabitleştirilmiştir 

(Fazlıoğlu, 1997: 11). 

 

 
Şekil 6: Yatay Yer Tezgahı (Crowfoot, 1936:  Fig. 1c) 

 

Bu tezgahı Mısır’da sülaleler öncesi döneme ait bir tabak üzerindeki betimlemelerde 

rastlamaktayız. Fakat asıl bilgiye şekil 7’de gösterilen; 12 sülale dönemine ait (M.Ö 1897-1878) Beni 

Hasan’da bulunmuş Khnumhotep’ın (Goedicke, 1984:203) mezarındaki duvar resimlerinde 

ulaşmaktayız (Roth, 1913: 3, Fig. 1,; Wilkinson, 1878: 317, No.110). Bu resimlerde eğirilmiş 

ipliklerin yatay yer tezgahında nasıl dokunduğu görülebilmektedir. Tezgahta gerili olan iplerin 

arasından bir çubuk geçirilerek iki yöndeki ipler ayrılır ve doğal bir bölüm oluşturulur. Çubuğun 

altında kalan ipler ise, başka bir çubuğa halkalarla bağlanır ve bu çubuk dokuma sırasında kuvvetle 

yukarıya çekilerek yapay geçici bir bölüm (ağızlık) oluşturulur. Daha sonra mekik yardımı ile ipler 

https://www.corinth/
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sağdan sola ya da soldan sağa taşınır ve kılıca benzer bir aletle sıkıştırılır (Hooper,1912: 639, Fig. 11). 

Bu dokuma tezgahında bezin sarılacağı bir kiriş yoktur. Dokuma, tezgahın boyu kadar dokunur ve 

daha sonra kesilerek tezgahtan alınır (Şekil 8). 

 

 
Şekil 7:  Beni Hasan’da bulunmuş Khnumhotep’ın mezarında bulunmuş duvar resmi (Roth, 1913; 3, 

Fig. 1) 

 

 
Şekil 8:  Eğirilmiş ipliklerin yatay yer tezgahında dokunması (http://tekstil35.tr.gg) 

 

b-Alt ve üst kirişlere sahip dikey dokuma tezgahı  

  Şekil 9’da gösterildiği gibi alt ve üst kirişlere sahip dikey dokuma tezgahı beş bölümde 

incelenebilmektedir; (Crowfoot, 1936: 37-39, fig. 1c)  

1-Üst kiriş 2-Alt kiriş 3-Yan kiriş 4-İplerin birbirine karışmamasını sağlayan ayırma çubuğu veya 

gücüler 5-Eğirme kirişi 

 

 
Şekil 9:  Alt ve üst kirişlere sahip dikey dokuma tezgahı  (Crowfoot, 1936; 37-39, fig. 1c) 

 

Alt ve üst kirişlere ait dikey dokuma tezgahı ile ilgili en erken buluntulara, Mısır’da onsekiz ve 

on dokuzuncu sülaleler dönemine (M.Ö. 1500-1400) ait mezarlardaki duvar resimlerinde 

rastlamaktayız (Hooper, 1912: 640, Fig. 12; Roth, 1913: 14, Fig. 13). Şekil 10’da Mısır’da onsekiz ve 

ondokuzuncu sülaleler dönemine ait mezarlardaki duvar resimleri gösterilmektedir. Mısır’da 

kullanılan bu tezgaha benzer bir dokuma tezgahı Roma yakınlarında bulunan, MS. 2. yüzyılın 2. 

yarısına tarihlendirilen mezar odasının duvarındaki fresklerden görülebilmektedir (Wilson, 1938; 21, 

http://tekstil35.tr.gg/
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pl.X). Bu tezgahın benzeri aynı zamanda Roma’da M.S. 85-95 yılları arasına tarihlendirilen Nerva 

Forumu’ndaki frizde yer alan Athena ile Arakhne arasındaki dokuma yarışını konu eden friz üzerinde 

de şekil 11’de görülebilmektedir (Blanckenhagen, 1940: 124, fig. 106, lev. 40-41).  

 

 
Şekil 10: Mısır’da onsekiz ve ondokuzuncu sülaleler dönemine ait mezarlardaki duvar 

resimleri (Hooper, 1912; 640, Fig. 12) 

 

 
Şekil 11: Nerva Forumu’ndaki frizde yer alan Athena ile Arakhne arasındaki dokuma yarışını 

konu eden friz (http://ancientrome.ru/art/artworken/img.htm?id=6999) 

 

Alt ve üst kirişlere sahip dikey dokuma tezgahı bazı değişikliklere uğrayarak günümüze kadar 

ulaşmış ve Anadolu’da el tezgahı olarak bilinen tezgahlara dönüşmüştür (Şekil 12). 

 

 
Şekil 12. Alt ve üst kirişlere sahip dikey dokuma tezgahının bazı değişikliklere uğrayarak 

günümüzdeki hali 

c – Uçları ağırlıklı dokuma tezgâhları  

Şekil 13’de gösterilen uçları ağırlıklı dokuma tezgahı 5 bölümde incelenebilir (Crowfoot, 1936: 

37-39, fig. 2); 

1-Çözgü kirişler (Çözgü leventler) 2-Yan kirişleri  3-Eğirme kirişi 4-İplerin birbirine karışmamasını 

sağlayan ayırma çubuğu veya gücüler. 5-Dokuma tezgahı ağrılıkları 

http://ancientrome.ru/art/artworken/img.htm?id=6999
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Şekil 13. Uçları Ağırlıklı dokuma tezgâhları (Crowfoot,1936:  Fig. 2) 

 

 Uçları ağırlıklı dikey dokuma tezgâhlarının erken dönem Anadolu ve Yunanistan 

yerleşimlerinde kullanıldığının en önemli göstergesi dokuma tezgahında kullanılan ağırlıkların çok 

miktarda bulunmuş olmasıdır (Fazlıoğlu, 1997: 11). Yukarıda bahsedildiği gibi M.Ö 580-560 yılları 

arasına tarihlendirilen Aryballos’ün  (Şekil 5) ve M.Ö. 550-530 yıllarına tarihlendirilen Amasis 

ressamının boyadığı ile bir lekythos (Şekil 4) üzerinde dokuma tezgahları ile iplerin ucuna bağlanmış 

dokuma tezgahı ağırlıkları ile dokumanın nasıl yapıldığı tüm aşamalarıyla anlatılmaktadır. 

Uçları ağırlıklı dokuma tezgâhlarında, tezgâhın tüm bölümleri için ağırlıklar dışında ahşap 

malzeme kullanılır. Bundan dolayı çerçeveye ait iz bulmak, yanmadığı veya korunma koşulları 

olmadığı sürece zordur. Bu tip tezgâhların kurulumu basittir. Çözgü iplerinin bir ucu çözgü leventine 

bağlanır. Alt kısımda ağırlık dizimi ile kontrol edilir. Ağırlıklara bağlanan çözgü ipleri grup olarak 

tezgâh çerçevesinin alt kısmındaki yatay sopanın ön ve arkasına gelecek şekilde ayrılır (Smith, 1992: 

675). Tezgâh duvara hafif eğimli yaslanır. Çözgüler üst gücüye bir alttan ve bir üstten geçirilerek 

çapraz temin edilmiştir. Alttaki gücüye de iplikler aksi şekilde geçirilmiştir. Yani üstteki gücüden 

alttan geçen iplik ise alt gücüde üstten geçer. Bunları gergin olarak gücü ipliği sıkıştırır. Kumaş 

dokundukça gücüler elle yukarı çekilir. Çubuklar yanlardan öne her atkı ipinin atılımından ve 

sıkıştırılmasından sonra gücü sopası ileri, sonraki sıra mekik yardımıyla atıldıktan sonra geri alınır ve 

oluşan sıra tarak (kirkit) yardımıyla sıkıştırılır. Dokuma tekniğinin en basit şekliyle bu düz dokumadır. 

Tezgâhın genişliğine bağlı olarak dokumanın eni sınırlandırılsa da, boy ölçüsü serbesttir. Uçları 

ağırlıklı tezgâhlarda uzun kumaş üretimi gerçekleştirilebilmektedir.  

 

1. Dokuma Tezgahı Ağırlıkları  

 Dokuma tezgâh ağırlıklarının işlevi, çözgü iplerinin üst kiriş (levente) bağlanan uçlarıyla 

kendilerine bağlanan diğer uçlar arasında gerginliği ve sabit duruşu sağlamaktır (Tzachili, 1990: 381-

383). İplerin gerilimi ağırlıkların değişimi ile düzenlenmektedir. Bundan dolayı dokuma tezgah 

ağırlıkları sınıflandırılırken biçimlerinden başka ölçek olarak ağırlıkları ve çözgülere tutturulma 

özellikleri de ele alınmaktadır. Tütüncüler’in yaptığı çalışmada M.Ö. 2. Bin yıllarında Ege 

Bölgesi’ndeki dokuma tezgahı ağırlıkları on forma ayrılmıştır (Tütüncüler, 2005: 161-169). Fazlıoğlu 

ise oluşturduğu tipolojide işlevlerine göre dokuma tezgahı ağırlıklarını;  diskoid, piramidal ve konik 

dokuma tezgahı ağırlıkları olmak üzere temelde üç formda değerlendirmiştir (Fazlıoğlu, 1997: 24-28). 

* Diskoid Dokuma tezgahı ağırlıkları: Diskoid formda olan ağırlıklar çömlekçi tarafından elde 

üretilmiştir. Batı Anadolu ve ona yakın adalarda yürütülen arkeolojik kazılarda bulunan diskoid 

formda dokuma tezgahı ağırlıkları diğer formlara oranla daha fazla ele geçmiştir. Bu yüzden bu 

bölgenin kendine özgü ağırlık formu diyebiliriz. Diskoid dokuma tezgahı ağırlıkları (Şekil 14) zaman 

içinde belirli bir form gelişimi göstermişlerdir. Erken dönemlerde büyük ve ortadan tek delikli iken 

M.Ö. VI. Yüzyıl ortalarından itibaren diskoid ağırlıklarındaki delikler kenarlara kaymıştır. M.Ö. V. 

Yüzyıl ortalarından sonraki değişim kendini formda göstermiş ve ağırlığın boyutunda küçülmeler 

görünmüştür. M.Ö IV. Yüzyılda diskoid ağırlıkların her iki yüzü dışa doğru bombelenmeye 

başlamıştır. Bu bombelenme, Hellenistik dönem içinde daha da artmaktadır (Fazlıoğlu, 1997: 26; 

Boehlau; Schefold, 1942: 54; Haspels, 1951: 91, Stilwell, 1952: 279). 
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Şekil 14: Diskoid dokuma tezgahı ağırlıkları (Fazlıoğlu, 1997: Şek.9) 

 

*Piramidal dokuma tezgahı ağırlıkları: Piramidal formlu ağırlıklar aynı diskoid formlu 

ağırlıklar gibi çömlekçiler tarafından elde basit bir şekilde yapılmıştır. Atina ve çevresinde yapılan 

kazılarda piramidal formlu ağırlıklar diğerlerine oranla daha fazla sayıda ele geçmiştir. Piramidal 

dokuma tezgahı ağırlıkları (Şekil 15), deliklerine ve ebatlarına göre zaman içirişinde değişik formlarda 

karşımıza çıkar. M.Ö. VIII. Yüzyıl ile M.Ö. VI. Yüzyıl arasında, piramidal dokuma tezgahı 

ağırlıklarının tamamı tek asma deliğine sahiptir. Daha sonra çift asma deliklileri yapılmaya 

başlanılmıştır fakat tek asma deliklilerle aynı zamanda kullanılmaya devam edilmiştir. M.Ö. V. 

Yüzyılın ortalarından sonra piramidal formdaki ağırlıkların ebatları diskoid formlu ağırlıkların aksine 

büyümüştür ve tepe kısımları genişlemiştir (Fazlıoğlu, 1997: 27; Haspels, 1991: 92,  lev. 38; 

Davidson, 1943: 80, fig. 32). 

 
Şekil 15: Piramidal dokuma tezgahı ağırlıkları (Fazlıoğlu, 1997: Şek.10) 

 

*Konik dokuma tezgahı ağırlıkları: Konik formlu ağırlıklar, diskoid ve piramidal formdaki 

ağırlıkların aksine çömlekçi çarkında yapılmıştır. Ağırlık Korinthos şehrine özgü olması ile dikkat 

çekmektedir. Yine diğer ağırlık formlarında olduğu gibi zaman içerisinde değişik biçimlerde karşımıza 

çıkmaktadır. Taban ve tepe kısımları tamamen düz, yüzeyleri hafif eğimli olarak M.Ö. VIII. Yüzyıldan 

M.Ö. VI. Yüzyılın sonuna kadar olan dönemde karşımıza çıkmaktadırlar. Tepe kısımlarının 

sivrileşmesi ve taban kenarlarının profillenmesi M.Ö. VI. Yüzyılın sonunda başlayıp M.Ö. V. Yüzyılın 

başına kadar devam etmektedir. Taban kenarlarının profillenmesi ise zaman ilerledikçe artar ve M.S. I. 

Yüzyılda ağırlığın ortasına kadar ulaşmaktadır (Fazlıoğlu, 1997: 27; Davidson, 1943: 92, fig. 40). 

Şekil 16’da konik dokuma tezgahı ağırlıkları gösterilmiştir.  

 

 
Şekil 16: Konik dokuma tezgahı ağırlıkları (Fazlıoğlu, 1997: Şek.11) 
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3. Günümüz Dokuma Makinelerinin İncelenmesi 

 Ticari bir kullanıma sahip olan ilk mekanik dokuma tezgahını Dr. Edmund Cartwright isimli bir 

İngiliz mucidi 1785’de gerçekleştirmiş ve patentini almıştır. Mekanik tezgahın bulunmasını izleyen 50 

yıl içinde pek çok araştırma yapılmış olup sonuçta; esas yapısı dökme demirden olup ağaç ve deri 

kısımları bulunan üstten vuruşlu "Lancashire pamuklu tezgahını" geliştirmişlerdir. İngiltere’de 

özellikle atkı atma sistemlerinin geliştirilmesi ve tezgahın mekanize edilmesi yönünde çalışmalar 

devam ederken, Fransa’da daha çok desenleme faktörünün ön plana çıktığı görülmektedir. Fransız 

dokumacı ve mucitleri ağızlık açma sistemleri üzerinde uğraşmışlardır. 1725’de Basile Bouchon 

tarafından "kaldırılması gereken çözgüleri seçmek için" bir delikli karton yardımıyla çalışan ilk 

otomatik ağızlık açma cihazı bulunmuş ve daha sonra Falcon 1728’de delikli karton zincirini 

kullanmıştır. Vaucanson, 1746’da bu mekanizmaları geliştirmiş ve ağızlık açma sistemlerinin gelişimi 

1801 yılında J.M. Jacquard’ın kendi ismi ile anılan Jakar makinasını icad etmesiyle doruğa ulaşmıştır. 

Mekanik tezgah üzerindeki en önemli icad ise 1867’de Hattersley ve Smith "Keighley" armürü olarak 

bilinmektedir. Tezgahın mekanik hale getirilmesinden sonra ortaya çıkan iplik kopuşu ve arıza anında 

tezgahın durdurulması, masura bitiminde mekiğin değiştirilmesi sorunları 1796’da Robert Miller 

tarafından geliştirilen atkı durdurma tertibatı ile giderilmeye çalışılmıştır. 1822 yılında İngiliz 

mühendis R. Roberts tüm gelişmeleri bir araya getirilerek üstün bir dokuma makinesi geliştirmiştir 

(Gürcüm, 2013: 66-146). Dokuma makinelerinin gelişimini incelerken atlanmaması gereken önemli 

bir husus da örme kumaş yapılarının ortaya çıkışı ile birlikte bir dönem dokuma makinelerinin 

gelişiminde görülen duraklamadır. Ancak dokuma kumaşların üstün özelliklerinin tekrar gündeme 

gelmesi ile birlikte dokuma kumaş yapısı ve dokuma makineleri tekrar ön plana geçmiştir. Günümüz 

tekstil sektörü içerisinde de dokuma teknolojisi ve dokuma ürünlerinin yeri büyük bir öneme sahiptir. 

Detaylı ve zahmetli bir dokuma hazırlık prosesi sonrasında çözgü leventleri üzerindeki iplikler tahar 

işleminden geçirilerek dokuma işlemine dahil olurlar. Şekil 17’de bir dokuma işletmesinde, dokuma 

makinesine yerleştirilmek üzere hazırlanmış olan çözgü leventleri gösterilmektedir.  

 

 
Şekil 17. Çözgü Leventleri  

 

Teknoloji ve tekstil sektöründeki ilerlemelere bağlı olarak dokuma makinelerinin desenlendirme ve hız 

kapasitesinin arttırılması yönünde geliştirilmesi kaçınılmazdır.  Bu kapsamda dokuma makinelerinin   

günümüz sınıflandırması genel olarak şu şekilde yapılabilmektedir (Adanur, 2001:1-20);   

1)Atkı atma sistemine göre dokuma makinalarının sınıflandırılması: a)Mekikli dokuma makineleri: 

b)Mekikçikli dokuma makinaları c)Kancalı dokuma makinaları d)Hava jetli dokuma makinaları e)Su 

jetli dokuma makinaları  

2)Ağızlık açma mekanizmalarına göre dokuma makinalarının sınıflandırılması: a)Eksantrikli (Kamlı) 

dokuma makinaları b)Armürlü dokuma makinaları c)Jakarlı dokuma makinaları 

3)Faz sayısına göre dokuma makinalarının sınıflandırılması: a)Tek fazlı dokuma makinaları b)Çok 

fazlı dokuma makinaları c)Yuvarlak dokuma makinaları d)Düz çok fazlı dokuma makinaları 

 *Bu kısımda sadece atkı atma sistemlerine göre ve ağızlık açma sistemine göre dokuma makinelerinin 

sınıflandırılmasından bahsedilecek; faz sayısına göre dokuma makinelerinin sınıflandırılmasına 

değinilmeyecektir.  
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3.1.Atkı Atma Sistemine Göre Dokuma Makineleri : 

Atkı atma mekanizmalarına göre sınıflanan dokuma makinelerinin teknoloji ve özellikleri 

aşağıdaki gibidir (Gürcü, 2013: 375); 

1. Mekikli Dokuma Makineleri: Mekikli atkı atma sisteminde atkı iplikleri bir masuraya 

sarılarak mekik içine yerleştirilir. Mekik ağızlık içinde giderken atkı ipliği de masuradan çekilerek 

ağızlık içine serilmektedir. Yani atkı ipliği kaynağı mekikle birlikte hareket eder. Atkı masurasına 

fazla iplik sarılmadığı için mekik içindeki masura boşalınca dolusu ile sık sık değiştirilmesi gerekir. 

Masura değiştirmek için otomatik sistemler geliştirilmiştir. Mekik vuruş tertibatlarının hareketiyle 

karşılıklı iki yuva arasında gidip gelir. Her gidiş  ve gelişinde ağızlık değiştirilerek dokumanın 

oluşması sağlanır.  

1. Mekikçikli dokuma makineleri 

Atkı atma işleminin mekikçik adı verilen metal veya plastik bir elemanla, tek yönlü olarak 

yapıldığı sistemlere mekikçikli atkı atma sistemi denir. Bu sistemde mekikçik olarak adlandırılan, 

uçan küçük mermilerden sırası gelen bir taraftan fırlatılmakta ve ucundan kıstırdığı atkıyı ağızlık 

boyunca taşımaktadır. Mekikçik arkasındaki kıskaca takılan atkı ipliğini vuruş kolundan aldığı 

enerjiyle ağızlık içerisinden karşıya taşır. Mekikçik karşı tarafa ulaştığında bir kontrol sistemi 

tarafından frenlenerek durdurulmaktadır. Mekikçiğin yapısı mekiğe oranla çok daha hafif ve küçük 

olduğundan atkı atma hızı çok daha yüksektir. 

 

2.Kancalı dokuma makineleri 

Atkı atma işleminin esnek veya sert kollara yerleştirilmiş verici ve alıcı kancalarla yapıldığı 

sistemlere kancalı atkı atma sistemi denir. Mekiksiz dokuma sistemleri arasında bulunan kancalı 

dokuma makineleri ilk üretildiği günden bu yana değişik şekillerde geliştirilmiş ve çok 

yaygınlaşmıştır. Kancalı sistemlere piyasada rapiyerli veya şişli sistemler de denilmektedir. Şekil 

18’de günümüz kancalı dokuma makineleri örnekleri ve dokuma oluşum bölgesi gösterilmektedir 

(Gürcü, 2013: 375). 

 

 
Şekil 18. Kancalı Dokuma Makinesi ve Dokuma Oluşum Bölgesinin gösterilmesi (Gürcü, 2013: 376) 

 

2. Hava Jetli  Dokuma Makineleri   

Hava jetli dokuma makinelerinde atkı atma işlemi hava akımı ile gerçekleşmektedir. İşlem atkı 

ipliğinin hava akımı ile alınarak hız kazandırılması ve ağızlık boyunca taşınması prensibine 

dayanmaktadır. Basınçlı hava dokuma makinesinin püskürtme sistemine dışarıdan sevk edilir ve ana 

memeden kısa aralıklarla kesikli olarak üflenir. Üflenen havanın basıncı atkı ipliğinin cinsine göre bir 

valf ile ayarlanmaktadır. Tezgah eni çok geniş olmayan makinelerde tek jet vardır. Ancak tezgah eni 

genişledikçe ana jete ilave olarak yardımcı jetler gereklidir. Hava jetli makinelerinde kullanılan iplik, 

üretim verimliliği ve dokunan kumaş kalitesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca kullanılan 

havanın temizliği işlem verimliliği açısından yine büyük önem taşır. Günümüz dokuma sistemlerinde 

çok tercih edilen hava jetli dokuma makinelerinde çok renkli atkı atmak mümkündür. Hava jetli 

tezgahlar hafif ve orta gramajlı dokumalar için uygundur. 

(https://tekstilsayfasi.blogspot.com.tr/2012/12/dokuma-hava-jetli-atki-atma.html) 
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Şekil 19: Hava Jetli Dokuma Makinesi ve Dokuma Oluşum Bölgesinin Gösterilmesi  

 

1. Ağızlık açma mekanizmalarına göre dokuma makinalarının sınıflandırılması: 

Ağızlık açma hareketinin sağlanış biçimine ve bu amaçla kullanılan mekanizmaların türüne göre 

dokuma tezgahları ekstantrikli, armürlü ve jakarlı dokuma makineleri olarak incelenmektedir (Başer, 

1998: 41). 

3. Eksantrikli Ağızlık Açma Sistemi ile Çalışan Dokuma Makineleri: Sistemde gücü 

çerçevelerinin aşağı hareketi, aynı mile bağlı ve birbirlerine zıt konumda bulunan eksantrik 

kamların itişiyle etkinleşen ayakların çekişi ile gerçekleşmektedir. Genellikle 10-12 çerçeveye 

kadar çalışabilir. 

4. Armürlü Ağızlık Açma Sistemi ile Çalışan Dokuma Makineleri : Armürlü 

tezgahlarda ağızlık açma mekanizması, çerçevelerin hareketini sağlayan ve Armür kolu adı 

verilen bir dizi kaldıraç kolu ile bu kolları elde edilmek istenen örgüye uygun bir düzende 

etkinleştiren bir dizi iğne ve diğer yardımcı hareket ve kontrol elemanlarından oluşur. 

Genellikle 32 çerçeveye kadar çalışılır.  

5. Jakarlı Ağızlık Açma Sistemi ile Çalışan Dokuma Makineleri :  Jakar tertibatı ile 

ağızlık oluşturma sisteminde gücü çerçeveleri yoktur. Her bir gücüye dolayısıyla her çözgü 

ipliğine ayrı ayrı kumanda edilir. Bu sayede büyük raporlu ve karmaşık desenlerin 

dokunabilmesi olanağı elde edilir. Bir dizi jakar desen kartonuyla veya elektronik sistemlerle 

kumanda edilen jakar tertibatına harniş ipleri de denilen bağlantılarla gücü telleri tek tek 

bağlanmaktadır. Jakar tertibatı desene göre delinerek hazırlanan kartonlardan veya 

bilgisayardan aldığı kumandayla gücü tellerinin yukarıya kalkmasını sağlar.  

 

   
Şekil 20. Jakarlı Dokuma Makinelerin Gösterilmesi   
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Şekil 21. Jakarlı Dokuma Kumaş Örnekleri 

 

 

 

4.Dokuma Sektörünün Dünya ve Ülkemizdeki Durumu   

 

Son 10 yıllık Dünya tekstil ve dokuma kumaş ihracatına bakıldığında; 2007 yılında yaklaşık 244 

milyar dolar olan dünya tekstil ihracatında dokuma kumaşın payı yaklaşık 69 milyar dolar ile 

%28,2’dir. 2008 yılının sonbaharında ABD’de başlayıp 2009 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan 

küresel kriz sonrası dünya tekstil ihracatı 230 milyar dolara kadar gerilemiş, dokuma kumaş ihracatı 

da yaklaşık 59 milyar dolara düşmüştür. Son 10 yılda dünya dokuma kumaş ihracatında en keskin 

düşüşün 2009 yılında olduğu gözlemlenmiştir. 2015 yılında dünya genelinde en fazla ihraç edilen 

dokuma kumaş ürün grubu, pamuklu dokuma kumaşlar olmuştur. Söz konusu dokuma kumaşların 

2015 yılı ihracat değeri 29 milyar dolara ulaşmış olup, 2014 yılına göre bu üründe ihracat %7,9 

gerilemiştir. Pamuklu dokuma kumaşların dünya dokuma kumaş ihracatındaki payı %37,1 

seviyesindedir. 

Türkiye’de dokuma sanayisi çok ilerlemiştir. Gerek pamuklu ve gerekse de yünlü dokuma 

fabrikaları çok fazladır. İstanbul ve Bursa illerinde giyim sanayi çok gelişmiştir. Ayrıca Bursa’da 

ipekli dokumacılık yaygındır. Türkiye’nin pamuklu dokuma endüstrisine bakıldığında, çoğunluğu 

entegre olan büyük firmalardan ve entegre olmayan küçük-orta ölçekli aile şirketlerinden oluştuğu 

görülmektedir. Türk pamuklu sektörüne yön veren 41 büyük şirket, 8,220 tezgah ile Türkiye 

kapasitesinin %55’ine sahiptir. Bu tezgahların %21’i 5 yaşında veya altındadır. 20 yaş ve daha eski 

tezgahların payı ise %61’dir. Bu tabloya göre pamuklu dokuma sektörünün, genel olarak eski bir 

teknolojiye sahip olduğu söylenebilir (http://www.bilgio.net/turkiyede-dokuma-ve-giyim-sanayisi-

hakkinda-bilgiler/). Pamuklu dokuma sektöründen sonra en önemli üretim, suni-sentetik dokuma 

sektöründe yapılmaktadır. Dokuma kumaşlar ağırlıklı olarak giyim sanayinde ve döşemelikte, çözgülü 

örme kumaşlar ise mefruşatta kullanılmaktadır. Suni-sentetik sektöründe, ürünler polyester filament 

ağırlıklı olup, bunu naylon ve viskon filament esaslı ürünler takip etmektedir. Tükeiye’de keten, 

kendir ve jütten dokuma kumaş üretimi, hammadde yetersizliği ve talebin çok kısıtlı olması nedeniyle 

oldukça düşüktür. Yıllık üretim 16 milyon metre civarındadır. Bu sektörde hammadde (keten ve jüt) 

ihtiyacı tamamen ithalata bağımlıdır. Kendirin büyük bir kısmı ise Batı Karadeniz yörelerinde 

yetiştirilmektedir. Dış giyimde kullanılan ince keten ipliğinin üretimi, faaliyetteki tek firmanın 

1997’de üretimine son vermesiyle tamamen son bulmuştur (İtkib raporu, 2016: 2-29) 

Türkiye 1980’li yıllardan itibaren tekstil üretimi ve ihracatında gösterdiği gelişim ve elde ettiği 

başarının bir uzantısı olarak dokuma kumaş sektöründe de dünya ölçeğinde önemli bir yere sahiptir. 

Bugün dünyanın altıncı büyük dokuma kumaş ihracatçısı olarak uluslararası pazarlarda kendine haklı 

bir yer edinmiş durumdadır. Şekil 22’de dünya dokuma ihracatında Türkiye ve diğer ülkelerin payları 

gösterilmektedir.  
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Şekil 22. Dünya dokuma ihracatında Türkiye ve diğer ülkelerin payları (İtkib dokuma raporu,2016:10) 

 

 

 

SONUÇ 

 

Yapılan arkeolojik araştırmalardan tekstilde dokuma tarihinin çok eskilere dayandığı 

görülmektedir. İnsanların temel ihtiyaçlarından olan örtünme ve korunma ihtiyaçları bugün daha da 

geliştirilerek dokuma sektörünü kullanarak yeni ürünler üretimi, ticaret yapma ve kar elde etme 

noktasına ulaşmıştır. Dokuma kumaşlar özellikle Anadolu’da her dönemde vazgeçilmez ürünler olarak 

tercih edilmiştir. Eski dönemlerde olduğu gibi günümüzde bile halen konut mimarilerinin incelenmesi, 

evlerin hem yaşam alanı hem de dokuma alanı olarak kullanıldığının en büyük kanıtıdır.  

Dokuma tezgahlarının dokuma makinesi haline gelmesi üç ana işlemin atkı atma, ağızlık açma 

ve tefe vurma sistemlerinin sırayla gerçekleşmesi ve kol gücü yerine başka bir bir güç kaynağına 

başvurulması ile mümkün olmuştur. Bu tezgahlar, günümüz teknolojileri ile daha da geliştirilerek 

üretim kapasitesi ve desenlendirme imkanları arttırılmış böylece dokuma ürünler; gerek dünya gerekse 

ülkemiz ekonomisi içinde büyük bir paya sahip olmuşlardır.  
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Bölümü Kapatilan Öğretim Görevlilerin Karşilaştiği Sorunlar ve Çözüm 

Önerileri 
 

Ali TELLİ* 

Öğr. Gör. Dumlupınar Üniversitesi 

 

 

ÖZET 

 

Üniversitelerin çoğalması ve bazı mesleklerin cazibesini yitirmesi ile birlikte bazı bölümlerde 

öğrenci sayıları 10 kişinin altına düşmekte ve bu bölümler bir sonraki yıl YÖK tarafından 

kapatılmaktadır. Bölüm YÖK tarafından açılmaz veya kapanırsa, öğretim görevlisi 12 saat olan 

zorunlu ders saatini doldurması gerekmekte veya öğretim görevlisi 13-b (kurum içi görevlendirme) ile 

başka MYO veya Fakültelere görevlendirmektedirler. Öncelikle akademisyenlerin gitmek isteyip 

istemediği yerlerin olup olmadığı sorumakta, eğer anlaşılan bölümler var ise oraya gönderilmekte 

(ders verebilme şartı ile), eğer anlaşılan yer olmazsa da üniversitenin kendi belirleyeceği yerlere 

görevlendirilmektedirler.  Bu durum iki farkı şekilde olmaktadır. Birincisi eğer öğretim görevlisi 

kadrolu ise kesinlikle üniversitenizdeki başka bir fakülte ya da meslek yüksekokuluna verilebilmekte, 

ikincisi ise eğer kadrolu değilse yani iki yılda bir sözleşme yenileyen bir statüde ise kurumun bölümün 

kapanması durumuna sözleşmeyi fesih edilebilme hakkı doğmaktadır. Sözleşme yenilenmez ise de 

öğretim görevlisinin idari mahkemede dava açma hakkı da bulunmaktadır. Bu çalışmada DPÜ 

Kütahya Teknik Bilimler MYO da bulunan Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümün de 

yer alan Mobilya ve Dekorasyon programının kapatılması ve bunun sonucunda Öğretim Görevlilerinin 

karşılaştığı sorunlar incelenmiş ve çözün önerileri sunulmuştur. 
 

Anahtar Kelimeler: Bölüm Kapatma, Öğretim Görevlisi 

 

Problems Facing Of The Part Is Turned Off When Instructor And Solutions 

 
ABSTRACT 

 

The proliferation of universities and number of students in some sections along with the loss 

of attractiveness of some professions falling under this section are closed by  YÖK 10 people and next 

year.If the section is not switched on or off by HEC, lecturers are required to fill out the required 

number of hours is 12 hours and 13-b or lecturer (recruitment in-house) and are assigned to another or 

Vocational School. First is the question of whether the places where you want to go to academics, 

apparently part are sent if there heir (with the requirement to be able to give lessons), if it is 

understood they are also assigned to the places where the university will be set. This condition is a 

two-way differential. The first is if the instructor regular certainly be given to another school or 

technical college in your college, and secondly, if permanent if that is a contractual right to renew a 

status in its ability to shut down the state contract of the institution's chapter of termination of two 

years are born. The contract will not be renewed at the administrative court has the right to sue the 

lecturer.In this study, DPÜ Kutahya Technical Sciences Vocational School located Materials and 

Material Processing Technologies Department also included furniture and closure of Interior programs 

and the problems faced by the the lecturers  as a result of this and solve the proposals were presented. 

 

Keywords: Department of Closed, Lecturer 
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Dünyadaki küresel rekabet, ülkeleri bilim ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanmaya 

yöneltmiştir. Bu durum teknolojiyi anlayabilen, uygulayabilen, verimli ve kaliteli mal ve hizmet 

üretebilen, değişen teknolojiye hızla uyum sağlayabilen, yeni ve nitelikli iş gücünü zorunlu kılmıştır. 

Bu ihtiyacın gerektirdiği insan gücünün karşılanabilmesi için 20. Yüzyılda ABD’de başlayan ön lisans 

uygulamaları 1960’lı yıllarda çoğu ülkede geliştirilip uygulanmıştır (Akpınar, 2003,10). 

Türkiye’de yükseköğretim, 1981 yılında çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu (YÖK, 

2006) ile akademik, kurumsal ve idari yönden yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Bu kanunla bütün 

yükseköğretim kurumları YÖK çatısı altında toplanmış, bu sayede MYO’ lar yükseköğretim kurumu 

olarak tanımlanmıştır. YÖK kanununda da açıklandığı üzere MYO’ ların toplumsal, ulusal ve 

eğitimsel sorumlulukları vardır (YÖK, 2006). 

YÖK’ün listesine göre bugün itibari ile ülkemizdeki üniversite sayısı 193’e yükselmiştir. 

Bunların 109 tanesi Devlet Üniversitesi, 76’sı Vakıf Üniversitesi, 8’i ise Vakıf Meslek Yüksek 

Okuludur. (15 Temmuz darbe girişiminin ardından yayınlanan ilk kararname ile 15 vakıf üniversitesi 

kapatıldı.) 

Üniversitelerin birbirleri ile sürekli iletişim halinde ve tatlı bir rekabet ortamı içinde ülkemizi 

her bakımdan geliştirmesi, ilerletmesi, kendi eğitim ve araştırma kalitelerini de sürekli artırmaları ve 

bilimsel bilgi temelinde üretime yönelik, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi için azimle 

çalışmaları esas amaç olmalıdır. 

Yükseköğretim Kanunu’na göre; meslek yüksekokulları, belirli mesleklere yönelik ara insan 

gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık eğitim-öğretim sürdüren bir yükseköğretim kurumu 

statüsündedir. Üniversiteler ile ileri teknoloji enstitüleri bünyesinde yer alan meslek yüksekokulları, 

fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, uygulama ve araştırma merkezleri gibi birimlerle birlikte 

yükseköğretim kurumu olarak tanımlanmaktadır. 

Yükseköğretim sistemi içerisinde gerek sanayi gerekse sosyal kuruluşların ara eleman 

ihtiyacının karşılanmasında en önemli yere sahip kuruluşların başında gelen bu okullar, özellikle son 

yıllarda öğrenci sayısında yaşanan artışlarla birlikte, eğitim öğretim kalitesinde dramatik bir düşüşe 

sahne olmuştur. Alt yapısı mesleki eğitim için yetersiz birçok yerleşim yerinde makul olmayan 

gerekçelerle meslek yüksekokullarının kurulduğu gözlenmektedir. MYO kuruluşlarında ve MYO’lara 

bölüm-program açmalarda bölgenin ihtiyacı olan nitelikli ara eleman yetiştirilmesinden daha çok 

üniversiteyi ve meslek yüksekokulunu kestirme yoldan nicelik yönünden büyütmek amacı 

yatmaktadır.( Şahin Sözen ve diğerleri )  

 

MESLEK YÜKSEKOKULUNDA PROGRAM AÇMA KRİTERLERİ 
  

Meslek Yüksekokulu bünyesinde bölüm ile Meslek Yüksekokulu bünyesinde program 

açılmasında Yükseköğretim Kurulu'na sunulacak dosyada aşağıdaki bilgilerin olması yeterlidir. Söz 

konusu bölümler/meslek yüksekokullarında programlar açıldıktan sonra öğrenci alımına ilişkin 

başvurularda önlisans programları için "Meslek Yüksekokulu Kriterleri (MYO Kurulması, 

Bölüm/Program açılması, öğrenci alınması vb.)" ne göre dosya hazırlanarak gönderilmesi 

gerekmektedir. 

 • Senato Kararı, 

• Kurulması istenen bölüme/meslek yüksekokullarında programa ilişkin gerekçe, 

• Meslek Yüksekokulunun fiziki imkanları (derslik, laboratuvar, kütüphane, kantin vb.) 

hakkındaki bilgiler (MYO'nun bulunduğu yerleşke ve bina bilgisi, mevcut programlar ve bu 

programlar için kullanılan derslik ile yeni istenen programlar için gerekli olan derslik vb.) ilişkin 

bilgiler, 

• İstenen bölüm / meslek yüksekokullarında programın yurt içinde örneğinin olmaması 

durumunda yurt dışı örneklerinin hangi üniversiteler bünyesinde olduğu ile bunların programlarına 

ilişkin bilgiler, 

• İkinci Öğretim Programı açabilmek için anılan programın birinci öğretiminin olması gerekir. 

İkinci Öğretim Programları sadece öğrenci alımı teklifi ile birlikte önerilebilir. 
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PROGRAM KAPATMA / MEVCUT PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALMAMA 

 

Gerekçeleri: 

  

Öğrenci başvurularının azlığı 

Öğretim elemanı teminindeki güçlükler 

Fiziksel imkânların yetersizliği 

Yerel yönetim ve diğer kamu ve özel kuruluşların vermeyi  taahhüt edipte gerçekleştirmedikleri 

hususlar  

Programın piyasada geçerliliğini yitirmesi 

Eğitim ve öğretimin belirli bir kaliteye ulaşamaması 

  

          Kapatma / öğrenci almama teklifi yapılmadan önce anılan program / programların son beş yıllık 

kontenjanları, bu kontenjanlara yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrenci sayıları ile ilgili bilgiler 

verilmelidir. 

 

TÜRKİYE’DE MOBİLYA VE DEKORASYON EĞİTİMİNDE OKULLAŞMA DURUMU 
 

Ülkenin kalkınması, mesleğinde iyi yetişmiş nitelikli insan gücü ile ilgilidir. Bir ülkede 

okullaşma oranının yüksek olması ile birlikte ekonomik yapılananın ihtiyaç duyduğu beceri ve 

yeteneğe sahip işgücünü sağlamaya yönelik bir eğitim sistemi oluşturmak, ülkelerin küresel 

ekonomiye uyum sağlama şansını arttıracaktır. İstihdam ve işsizlik sorunu ise, özellikle niteliksiz 

gençler açısından giderek artmaktadır. Bu soruna bağlı olarak nitelikli işgücünü sağlayan meslek 

eğitiminin önemin ide artmaktadır  

Gelişen teknolojiler, üniversitelerde okumak isteyen öğrenci sayısının her geçen gün artması, 

mesleki ve teknik eğitimin tüm dünyada önem kazanması, rekabet şartlarının ülke boyutundan dünya 

boyutuna taşınması vb. nedenlerden dolayı Meslek Yüksekokulları tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi 

gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’de de her geçen gün önem kazanmaktadır  

Gerek iş gerekse özel yaşamda başarılı olmak için, açık, net ve ulaşılabilir hedefler 

belirlenmeli, belirlenen hedeflere odaklanmalı ve hedefleri gerçekleştirmek için azimli olunmalıdır. 

Yürürlükte olan yükseköğretim sistemi içerisinde yer alan yüksekokullarda da bu gereklilikten 

hareketle, dünya standartlarında mal ve hizmet üretebilecek ara eleman yetiştirmek için olanaklar 

ölçüsünde Mobilya ve Dekorasyon mesleki teknikerlik eğitimi veren programların yeniden 

yapılandırılması faydalı olacaktır.  

Gelişen teknolojiyle birlikte Mobilya ve Dekorasyon sektöründe yetişmiş ara eleman 

sıkıntısını hissedilmeye başlamıştır. Bölgesel kalkınmalara destek olmak ve mevcut yetişmiş eleman 

sıkıntısını gidermek amacıyla 1982 ‘den sonra yüksekokulların yaygınlaştırılması süresince 

Yükseköğretim kurumu Ağaç İşleri Programları açmaya başlanmıştır. 2009-2010 yılından itibaren 

Ağaç İşleri Programın adı YÖK tarafından Mobilya ve Dekorasyon Programı olarak 

değiştirilmiştir.2015-2016 yılında mobilya ve dekorasyon programda okuyan öğrenci sayısı şu anda 

aktif olan 53 programı Tablo 1 ‘ de görebilirsiniz. Toplamda bu aktif programlarda okuyan öğrenci 

sayısı 6464 dür. 

  Eski öğrencileri olan yarı pasif ve aktif program sayısı: 135 (82 program kapatılmış ancak eski 

öğrenciler bulunmaktadır) Bu 135 programdaki öğrenci sayısı 7678 dir. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 Tablo 1: 2015-2016 yılında mobilya ve dekorasyon programda okuyan öğrenci sayıları 
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MOBİLYA VE DEKORASYON PROGRAMININ KAPATILMASI 

Dumlupınar üniversitesi Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Malzeme ve Malzeme İşleme 

Teknolojileri Programında yer alan Mobilya ve Dekorasyon Programındaki mezunları sayısı 

01.03.2015 tarihi itibariyle 2002 ila 2015 yılları arasında 605 olarak belirlenmiş ve halende 107 

öğrenci kayıtlı olarak belirlenmiştir. 2015 yılı doluluk oranları incelendiğinde 2015 Yerleşen Doluluk 

oranı Mobilya ve Dekorasyon Programın  % 99,95 olarak gerçekleşmiştir. (Tablo 2) Bu da yetmemiş 

2015 yılında YÖK tarafından 7 tane daha yeni Mobilya ve dekorasyon programı açılmıştır.(Tablo 3) 

Hal böyle iken 2 Adet Atölyesi ve yeterli Öğretim Görevlisi ve Öğrencisi olan Bir bölümün 

kapatılması manidardır. Resim 1 ve 2 

 

Tablo 2 

ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları  

(Devlet Üniversiteleri) 
2015-Yerleşen Doluluk Oranı 

Mobilya ve Dekorasyon 99,95 
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Resim 1 

 

Resim2 
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Tablo 3 

Yükseköğretim kurumlarının bünyesinde yer alan bazı programlarına öğrenci alınmayarak 

kapatılması konusundaki teklifler 30.03.2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 

incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7 /d-2 maddesi ile 3843 sayılı 

Kanun’un 4. Maddesi uyarınca, mevcut öğrencilerin statülerinin korunması şartıyla Mobilya ve 

dekorasyon programının kapatılması uygun görülmüştür. (Tablo 4) 

Bu karar sürecinde Mobilya ve Dekorasyon Programında Görevli Öğretim Görevlilerinin fikri 

alınmamıştır. Bölümde görevli Öğretim Görevlileri kapanma kararı YÖK ‘den alındıktan sonra 

haberleri olmuştur. Bunun sonucunda da makalemizin temelini oluşturan öğretim görevlilerinin 

sözleşmelerinin feshi edilme durumu ve tükenmişlik sendromu gözlenmiştir. Bölümde görevli öğretim 

görevlilerinin kadroları Sivil savunma ve İtfaiyecilik bölümüne aktarılmıştır. Bunun sonucunda 

Kütahya ilinde öğrenim gören Mobilya ve Dekorasyon programı öğrenileri en çok mağduriyet yaşayan 

gruptur. (Özlem BALTA Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri Şubesi 

İstatistik Birimi )(Tablo 5) 
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Tablo 4 
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İL GENEL_MÜDÜRLÜK KURUM_TÜRÜ KURUM_KODU KURUM ALAN SINIF ER_TOPLAM

KÜTAHYA Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Çok Programlı Lise (ETÖGM) 966461 Domaniç Çok Programlı Anadolu Lisesi MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI 10. Sınıf 15

KÜTAHYA Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Çok Programlı Lise (ETÖGM) 966461 Domaniç Çok Programlı Anadolu Lisesi MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI 11. Sınıf 9

KÜTAHYA Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Endüstri Meslek Lisesi 178595 Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI 10. Sınıf 32

KÜTAHYA Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Endüstri Meslek Lisesi 178595 Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI 11. Sınıf 29

KÜTAHYA Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Endüstri Meslek Lisesi 178595 Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI 12. Sınıf 36

KÜTAHYA Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Endüstri Meslek Lisesi 179527 Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI 10. Sınıf 15

KÜTAHYA Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Endüstri Meslek Lisesi 179527 Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI 11. Sınıf 10

KÜTAHYA Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Endüstri Meslek Lisesi 179527 Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI 12. Sınıf 12

KÜTAHYA Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Endüstri Meslek Lisesi 966447 Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI 10. Sınıf 18

KÜTAHYA Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Endüstri Meslek Lisesi 966447 Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI 11. Sınıf 27

KÜTAHYA Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Endüstri Meslek Lisesi 966447 Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI 12. Sınıf 23  

 

 

16.05.2016 tarihi ille Kütahya ve ilçelerinde okuyan Mobilya ve Dekorasyon programı öğrencileri. 

Tablo5 
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ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN BELİRLİ SÜRELİ İŞ AKDİNİN HAKSIZ FESHİ HALİNDE 

İŞE İADESİ 

 

Belirli süreli iş akdi ile hizmet ifa eden işçiler iş güvencesi kapsamında değildirler. Bu açıdan 

belirli süreli iş akdi ile çalışan öğretim görevlileri, iş güvencesi kapsamında değildir. Burada daha 

doğru bir teşhis koya bilmek için, sadece işin gereği ve kanunla belirli süreli iş sözleşmesi 

yapılabileceği göz önüne alınarak öğretim görevlileri ile üniversite arasındaki iş akdinin şartlar 

oluşmadığından belirsiz süreli iş akdi mi yoksa şartlar mevcut ve belirli süreli iş akdimi olduğunun 

tespiti önem arz edecektir.  Kanunla öğretim elemanlarının belirli süreli iş akdi yapma zorunluluğu 

mevcut. Bu açıdan ortada belirli süreli iş akdi olduğundan öğretim görevlileri iş güvencesinden ve 

ihbar tazminatından faydalanamaz. Ancak şartları mevcut ise kıdem tazminatına hak kazanabilir. 

Ayrıca haksız olarak fesih gerçekleştiği için tamamlanmayan hizmet süresi için tazminat isteyebileceği 

kanısındayım. Konu ile alakalı olarak, YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ nin kararı emsal 

gösterilebilir. 

 

T.C. 

YARGITAY 

9. HUKUK DAİRESİ 

E. 2007/7996 

K. 2007/18353 

T. 11.6.2007 

• HİZMET SÖZLEŞMELERİ (Birbirini İzleyen Birden Fazla - İkna Edici ve Esaslı Bir Neden 

Olmadıkça Belirsiz Süreli Hizmet Sözleşmesi Olduğu) 

• BELİRLİ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İkna Edici ve Esaslı Bir Neden Olmadıkça Birbirini 

İzleyen Birden Fazla Hizmet Sözleşmesinin Belirsiz Süreli Hizmet Sözleşmesi Olduğu ) 

• BELİRSİZ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İkna Edici ve Esaslı Bir Neden Olmadıkça Birbirini 

İzleyen Birden Fazla Hizmet Sözleşmesi ) 

4857/m. 11, 20/3 

2547/m.32 

 

ÖZET : İkna edici ve esaslı bir neden olmadıkça, birbirini izleyen birden fazla hizmet sözleşmesinin 

belirli süreli değil belirsiz süreli hizmet sözleşmesi olduğu sonucuna varılmalıdır.  

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.  

Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.  

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği 

konuşulup düşünüldü:  

KARAR : Davalı Vakıf Üniversitesinde okutman olarak 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 32. 

maddesi kapsamında istihdam edilen davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini 

belirterek, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.  

Davalı Üniversite vekili, davacının akademik pozisyonu nedeni ile belirli süreli iş sözleşmesi ile 

çalıştığını, davacının iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacağını, davanın reddi gerektiğini 

savunmuştur.  

Mahkemece, davacının 2547 Sayılı Yasanın 32. maddesi uyarınca belirli süreli iş sözleşmesi ile 

çalıştığı, iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacağı gerekçesi ile davanın reddine karar 

verilmiştir.  

Davacı, Üniversiteye ait Meslek Yüksek Okulunda 2000-2005 yılları arasında birer yıllık belirli süreli 

iş sözleşmeleri ile Okutman kadrosuyla görev yapmıştır. Her yıl için bir yıl süreli iş sözleşmeleri 

yapılmıştır. Son olarak 30.09.2005 tarihinde süresi sona erecek olan iş sözleşmesi yapılan davacıya, 

yeni sözleşme imzalanmadan görülen lüzum üzerine 07.10.2005 tarihi itibari ile iş sözleşmesinin 

feshedildiği 28.10.2005 tarihinde bildirilerek, iş ilişkisi davalı işveren tarafından sona erdirilmiştir.  

2547 Sayılı Yasanın 32. maddesindeki düzenlemeye göre, "Okutmanlar, ilgili kurumların görüşü 

alınarak fakültelerde ve fakülteye bağlı birimlerde dekanların, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksek 

okullarda müdürün önerisi ve rektörün onayı ile süreli veya sürekli olarak atanırlar; atanma süresi 

sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk 
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atama usulü uygulanır." Anılan kuralda davacı konumundaki öğretim görevlilerinin süreli veya sürekli 

atanabilecekleri, bu anlamda belirli süreli iş sözleşmesi yapılabileceği anlaşılmaktadır.  

Ancak aynı kuralda, okutmanların sürekli olarak atanabileceği, bir başka anlatımla belirsiz süreli iş 

sözleşmesi yapılabileceği de düzenlenmiştir. Görüldüğü gibi, düzenlemede okutman kadrosunda görev 

yapanlar için çalışma sürelerindeki kısıtlama kaldırılmış durumdadır.  

4857 sayılı İş Kanununun 11. maddesinde. "İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde 

sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir 

olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde 

yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden 

olmadıkça, birden fazla üst üste ( zincirleme ) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan 

itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma 

özelliğini korurlar" şeklinde düzenleme mevcuttur.  

Yukarıda belirtilen kurallara göre, başlangıçta belirli süreli iş sözleşmesi yapılmasını gerektiren neden 

olmakla birlikte, davacı okutman ile daha sonra birbiri ardına ve birden fazla sayıda iş sözleşmesi 

yapılmasını gerektiren esaslı bir neden bulunmamaktadır.  

Bu yönde davalı üniversite esaslı bir neden olduğunu kanıtlayamamıştır. Kaldı ki davacı okutmana iş 

sözleşmesinin feshi nedeni ile kıdem tazminatı yanında ihbar tazminatı davalı işveren tarafından 

ödenmiştir. Davacının belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştığı davalının da kabulündedir. Bu itibarla 

davacının belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştığının kabulü gerekir.  

Mahkemece aksine düşünceyle davanın reddi hatalı olmuştur. Davalı işveren fesih bildiriminde 4857 

sayılı İş Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca fesih sebebini açık ve kesin olarak bildirmediğinden, 

davacının iş sözleşmesinin feshi geçerli nedene dayanmamaktadır.  

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.  

SONUÇ : Yukarda açıklanan gerekçe ile;  

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,  

2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının iŞE İADESİNE,  

3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması 

halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak 

takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE.  

4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve 

kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin 

GEREKTİĞİNE,  

5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,  

6. Davacının yapmış olduğu 313.40 YtL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya 

verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,  

7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 450 YTL ücreti vekâletin davalıdan alınarak 

davacıya verilmesine,  

8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, kesin olarak, 11.06.2007 gününde 

oybirliği ile karar verildi.( http://www.turkhukuksitesi.com) 

 

MEB’ da KAPANAN OKULLARIN ÖĞRETMENLERİNİN ATAMASI 

 

Bu soruna “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nde  cevap 

verilmiştir. 

İlgi yönetmeliğin 41. maddesinin 1. Fıkrasında İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri 

MADDE 41 – (1) Eğitim kurumunun ya da bölümün kapanması, program değişikliği, Talim ve 

Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla ders kaldırılması ya da norm 

kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde; eğitim 

kurumunun ya da bölümün kapatılması veya program değişikliği sonucunda bu eğitim 

kurumlarında görevli öğretmenler, yeni  eğitim kurumu açılarak öğrencilerin taşınması hâlinde 

bu eğitim kurumlarına, öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan eğitim kurumlarında ya da 

bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro bulunması hâlinde öncelikle öğrencilerin 

taşındığı eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına 

özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanırlar.  

  

http://www.turkhukuksitesi.com/
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          Görüldüğü gibi ilgili hükümde konu gayet net olarak cevaplanmış ve yoruma bile yer 

bırakılmamıştır. Kapanan okulun öğretmeni/leri öğrencilerinde yeni açılan okula taşınması şartıyla 

yeni açılan okula; öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan okullarda görevli olan öğretmen/ler ise açık norm 

kadro bulunması hâlinde öncelikle öğrencilerin taşındığı okullara atanacaklardır. Bu atamalarda; 

zaman, sıralama, hizmet süresi, hizmet puanı vb. gibi bir kriterde aranmayacaktır. Bu öğretmenler 

diğer norm fazlası öğretmenlerden ayrı olarak değerlendirileceklerdir. Kısacası Milli Eğitim Bakanlığı 

ilgi yönetmeliğin 41. maddesinin 1. fıkrasıyla okulu kapanan öğretmenler için ayrı bir yasal 

düzenleme yapmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Okulu kapanarak mağdur olan öğretmenin var olan 

mağduriyetini bir nebzede olsa azaltmaya çalışmıştır. 

 

BÖLÜMÜ KAPATILAN AKADEMİSYENLERİN YAŞADIĞI TÜKENMİŞLİK SENDROMU 

Kişinin mesleği tarafından tüketilmiş olma duygusu kişide bir duyarsızlaşma hali yaratabilir. Yani kişi 

hizmet verdiği kişilere karşı bir umursamazlık sergiler, bununla ilgili suçluluk duyguları eşlik edebilir. 

Kişi çalışmaya devam ederse işinde hiçbir ilerleme gösteremez. Kişinin ruhsal durumunu giderek 

kötüleştirerek, iş -aile -sosyal yaşantısına uyumunu bozabilmektedir.  

Zaman içerisinde yoğunlaşan rekabet koşulları ve gelişen teknolojinin çalışma şartları üzerindeki 

olumsuz etkisi ile tükenmişlik sendromu günümüz iş dünyası için önemli bir problem haline gelmiştir. 

Tükenmişliğin insanların işleri nedeniyle kurdukları ilişkiler ve bu ilişkilerin kötüye gitmesi 

sonucunda ortaya çıkan zorluklarla ilgili sosyal bir problem olması; tükenmişliği, insanlarla yüzyüze 

ilişkinin yoğun olduğu meslek gruplarında görülen mesleki bir hastalık haline getirmiştir. Tükenmişlik 

sendromu duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı olmak üzere üç temel boyuttan 

oluşmakta ve bu boyutlar tükenmişliği yaşayan bireyin hayatında gerçekleşen değişimleri ifade 

etmektedir. Buna göre; tükenen birey kronikleşmiş bir yorgunluk yaşamakta, işinden soğumakta, kendi 

kabuğuna çekilmekte ve artan bir şekilde işinde yetersiz olduğunu hissetmektedir (Maslach ve 

Zimbardo, 1982: 3; Maslach ve Leiter, 1997: 17). 

Tüm bunların yanı sıra, üniversite ortamının tükenmişliğe imkan vermemesi de önemli bir etkendir. 

Bunu sağlayabilmek için akademisyenlerin iş yükünü azaltmak, kişisel gelişime imkan tanımak, kadro 

konusunda yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak, üniversite yönetimi tarafından akademik personelin 

özlük haklarının korunması, aralıklı olarak seminer, eğitim, kariyer günleri düzenlemek ve bunlara 

akademik personelin katılımını sağlamak, çalışma koşullarını iyileştirmek, iş zenginleştirme ve iş 

genişletmeden yararlanmak ve yönetim olarak çalışanlara güven ve huzur telkin etmek tükenmişliğin 

yaşanmadığı bir çalışma ortamı için yararlı olabilecektir. ( K. ARDIÇ, S. POLATCI,2008) 
Akademisyenlerin duygusal tükenme düzeyini öngören değişkenler; değer, iş yükü, kontrol ve cinsiyet 

olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre bireyler; değer, iş yükü ve kontrol boyutlarında bir 

uyumsuzluk yaşadıkça, duygusal tükenme düzeyi yükselmektedir. Örgütün değerleriyle, çalışanların 

değerleri arasında farklılıklar söz konusu olduğunda ya da örgüt belirlenmiş hedeflerine bağlı 

kalmadığında, uyumsuzluklar ortaya çıkar ve bu uyumsuzluk, bireylerin tükenmişlik yaşamasına 

neden olur. Birey ile iş arasında, iş yükü açısından yaşanabilecek herhangi bir uyumsuzluk ise; işin 

türünün ve miktarının bireyi zorlamasını ifade eder ve bu durum da, tükenmişliğe neden olur. Benzer 

şekilde bireyin “Seçim yapma, karar verme, sorun çözme ve sorumluluklarını yerine getirme olanağı” 

şeklinde tanımlanabilen kontrol duygusunda eksiklik hissetmesi de tükenmişliğe neden olmaktadır. Bu 

gibi durumların duygusal tükenmeye yol açtığı, bulgularımızla da desteklenmiştir. (G.,BUDAK O., 

SÜRGEVİL2005) 

 

 

SONUÇ 

 

Meslek yüksekokullarında bölüm kapatma kararının bölüm hocalarının bilgisi dahilinde 

alınmaması bölüm hocalarında tükenmişlik sendromuna yol açmakta ve bunun yansımaları bölüm 

öğrencilerinin eğitimini de etkilemektedir.  

Ülkemizdeki sanayi sektörünün teknik insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla, çağdaş 

bilim ve teknolojik metotlarını bilen, yorumlayan, kullanan, geliştiren ve alanındaki yeniliklere uyum 
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sağlayan, çalışkan, üretken ve yaratıcı teknik insan gücünü yetiştiren Mobilya ve Dekorasyon 

programları sürekli geliştirilmekte ve yaygınlaştırılmaktadır. 

Bu sebeple; şehirdeki teknik insan gücü ihtiyacı da dikkate alınarak   kapatılacak, 

programların tespiti çalışmalarında değerlendirilmek üzere; 

1.Öğrencisi bulunmayan programların kapatılabilmesi için, kapatılması teklif edilen programa ait son 

3 yılda kayıt yaptıran öğrenci sayısının da belirtildiği gerekçe raporu ve demirbaş eşya listesi, 

2.Okul ve çevre bilgileri ile bunların dışında belirtilmesinde fayda görülen diğer bilgileri kapsayan 

rapor,  

bölüm hocaları tarafından hazırlanmalıdır. 

İl İstihdam ve Meslekî Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince İl 

İstihdam ve Meslekî Eğitim Kurulunda görüşülerek,  kapatılmasına karar verilen okul, alan ve dallara 

ilişkin teklifler, Rektörlük görüşü ve okul tarafından hazırlanan yukarıda belirtilen evrak ile birlikte 

YÖK e gönderilmelidir. 

Pahalı bir eğitim türü olan endüstriyel teknik öğretimin, Kalkınma Plânlarında ve Hükümet 

Programlarında belirtilen hedefler doğrultusunda ve çalışma hayatımızın ihtiyaçlarına cevap verecek 

şekilde geliştirilebilmesi ve mevcut ödeneklerin daha rasyonel kullanılabilmesi için il genelinde 

okulların ihtisaslaştırılmasına azami hassasiyetin gösterilmesi, şehirdeki endüstriyel teknik eleman 

ihtiyacının değerlendirilerek tekliflerin yukarıdaki kıstaslara göre hazırlanması gerekmektedir. 
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Meslek Yüksekokullarındaki Girişimcilik Dersleri ve KOSGEB 

Uygulamalı Girişimcilik Başarı Örnekleri 
 

Ali TELLİ*  

Öğr. Gör. Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya 

 
 

ÖZET 

 
Bu çalışmada, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, başarılı ve uzun işletmelerin 

kurulması için iş arayanlar başta olmak üzere, Dumlupınar Üniversitesindeki KTBMYO öğrencilerine 

gösterilen Girişimcilik dersi müfredatı ve gerek KOSGEB olarak gerekse çeşitli kuruluşlarla işbirliği 

yapan “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri” incelemiştir. 

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, kendi işini kurmak isteyen kişilerin temel bazı 

kavramlarla tanışmasını sağlamak ve iş planının temel öğeleri hakkında bilgilendirmek amacıyla 

verilmektedir. Dünyadaki birçok program kapsamında yapılan eğitimler benzer içerik ve sürelerde 

verilmektedir. Katılımcıların değişik ihtiyaçlarına yönelik destek modülü ekleyebilme imkânı, eğitim 

içeriğini esnek hale getirmektedir. Girişimcilik eğitimlerinin özelliği, hangi sektör veya iş kolunda 

kurulacak olursa olsun yeni kurulan işletmelerin sahip olması gereken ortak bilgilerin verilmesidir. 

Girişimciden beklenen ise bu temel bilgiler ışığında kendi özel konusuyla ilgili özellikli araştırma, 

öngörü ve değerlendirmeleri iş planına yansıtmasıdır. Eğitimler, uluslararası uygulamalar düzeyinde 

60 saatlik temel modüller ve uygulamaya dönük atölye çalışmalarından oluşmakta ve eğitim süresinin 

yeterli olduğu düşünülmektedir.  

 Bu çalışmanın sonucunda Kütahya KOSGEB merkezinde 6-15 Mayıs 2013 tarihleri arasında 

gerçekleştirilen kendi işini kurmak için KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini veren Eğitmen 

ve Katılımcının görüşleri alınmıştır. Bu görüşlerin ışığında, bu eğitimlerin en büyük avantajlarından 

birisi de gerçek kişilerin gördükleri ve kazançlı olduğunu düşündükleri iş fikirlerini sınamayı ve iş 

açmanın getirdiği sorumlulukların o kadar kolay olmadığını anlamalarını sağlamak, patron olmanın 

sorumluğunun neler olduğunu görme şansını onlara sunmaktır. Üniversiteler ile KOSGEB arasındaki 

ilişkiler incelenmiştir. KOSGEB’in Gerçek Kişilere yönelik bu girişimcilik faaliyetleri sonucu 

Türkiye’nin çeşitli yörelerinden başarı hikâyeleri çıkmış ve bu başarılı örnekler incelenmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: KOSGEB, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri. 

 

 

ENTREPRENEURSHIP COURSES IN VOCATIONAL HIGHER COURSES 

AND KOSGEB APPLIED ENTREPRENEURSHIP EXAMPLES 
 

ABSTRACT 

 

In this study, entrepreneurship curriculum curriculum which is shown to KTBMYO students 

at Dumlupınar University, especially job seekers for the dissemination of entrepreneurship culture and 

establishment of successful and long enterprises, and KOSGEB, also examined "Applied 

Entrepreneurship Trainings" cooperating with various organizations. 

KOSGEB Applied Entrepreneurship Trainings are provided to inform those who want to 

establish their own business with some basic concepts and to inform about the basic items of the 

business plan. The trainings made within the scope of many programs around the world are given in 

similar content and duration. The ability to add support modules to the different need of the 

participants makes the training content flexible. Entrepreneurship training is characterized by the 

provision of common knowledge that must be possessed by newly established businesses, regardless 

of which sector or business line they will be established in. If the entrepreneur is expected, these 

fundamentals reflect the specific research, foresight, and evaluations related to his / her specific issue 

in the business plan. The trainings consist of 60 hours of basic modules at the level of international 

applications and workshops to be practiced and it is considered that the training period is sufficient. 
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As a result of this study, the opinions of the instructor and the participant who gave the 

KOSGEB Applied Entrepreneurship Training were established in order to establish their own business 

in Kütahya KOSGEB center between 6-15 May 2013. In the light of these views, one of the greatest 

benefits of these trainings is to test the business ideas that real people see and profit, and to give them 

the chance to see what responsibilities are to be the boss, to understand that the responsibilities of 

opening a business are not so easy. The relationship between universities and KOSGEB has been 

examined. KOSGEB's successful entrepreneurial activities for Real People have been successful 

stories from various regions of Turkey and these successful examples have been examined 
 

Keywords: KOSGEB, Applied Entrepreneurship Training. 

 

1.GİRİŞİMCİLİK DERSİ VE GİRİŞİMCİLİK KURSU 
 

              Girişimcilik, bir bireyin sahip olduğu tüm imkânları en iyi şekilde değerlendirebilme ve 

riskleri kabullenerek bir organizasyonu başarıya ulaştırabilme yeteneğidir. Girişimcilik bir karakter 

özelliği kabul edildiği gibi başarılı girişim sergileyenlere de Girişimci denir. 

Girişimciliğin aslında tanımını yapmak inanın sanıldığı kadar kolay bir iş değildir. Zira bu terim ilk 

olarak ortaçağ zamanında meydana çıkmış ancak o zamandan günümüze dek devam eden süreç 

içerisinde farklı anlamlarda ve şekillerde kullanılmıştır. Yukarıdaki en basit tanımıyla açıklamaya 

çalıştığımız girişimcilik özelliği her insanın içerisinde bir parça olduğu varsayılan ancak bazı 

insanda açıkta bazı insanda ise derinlerde yatan bir özelliktir. 

Girişimci olmak için yalnızca girişimci bir ruha sahip olmak tek başına ne yazık ki yeterli değildir.  

Girişimci bir ruhun gerçek bir girişime soyunabilmesi ve başarıyı elde etmesi için gerekli şartları 

hazırlama, fikir, motivasyon, kaynak tedariki ve eğitim gibi daha birçok detaya ihtiyacı vardır.  

 

Girişimcilik Dersi 

Girişimcilik Dersi, birçok üniversitede öğrenim müfredatı içerisinde verilen bir derstir. Bu dersin 

amacı girişimcilerin veya potansiyel girişimcilerin eğitilebilmesi, kendiişlerinin başına geçebilmeleri 

için teşvik edilebilmeleri ve girişim konusunda fikir sahibi olarak daha önce tanımda da 

bahsettiğimiz o derinlerdeki özelliği açığa çıkartmaktır. 

 

Dersin Amaçları 

Kendi işini kurmak isteyen öğrencilerin girişimcilik için sahip olmaları gereken kişisel özelliklerini 

ortaya koymalarını, 

Gerekli bilgi ve beceriyi kazanmalarını, 

Uygulamalı olarak bu yetkinlikleri elde etmelerini amaçlamaktadır. 

 

Dersi başarıyla tamamlayan öğrencilere Dumlupınar Üniversitesi ve KOSGEB onaylı  « Girişimcilik 

Sertifikası » verilecektir. 

Bu sertifika ile KOSGEB’den 30.000 TL karşılıksız hibe ve 70.000 TL ye kadar %0 faizle kredi 

alabilecekler. 

Sonrasında ise şirket kurulumunu gerçekleştiren girişimciler 500.000 TL ye varan TÜBİTAK 

desteklerinden yararlanabileceklerdir 

 

Girişimcilik Kursu 

Başta KOSGEB olmak üzere birçok özel eğitim kurumu dahi girişimcilik konusunda özel dersler 

vermekte ve bu dersler yardımıyla insanlarla kendiişlerini kurma ve başarılı olma konusunda ışık 

tutmaktadır. Girişimcilik Kursu sayesinde girişimci adaylar iş dünyası ve girişimler hakkında gerekli 

teknik bilgilere ve iş planı kavramına hâkim olarak kendi girişimlerini başlatabilir ve daha kısa 

zamanda başarılı olabilirler. 
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2. ÜNİVERSİTELERDE GÖSTERİLEN GİRİŞİMCİLİK DERSLERİNDE DİKKAT 

EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

 

Üniversite birimlerinde okutulan “Girişimcilik” derslerinin Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 

kapsamına alınması ile ilgili olarak hazırlanan “uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Yükseköğretim 

Kurumu Başvuru Formları”, “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi Almayı Hak Kazanan 

Listeleri ”ve “UGE Katılım Belgeleri”nin düzenlenmesinde aksaklıklar yaşanmaması için aşağıdaki 

hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Yükseköğretim Kurumu Başvuru Formlarında bulunan ders 

içerikleri kısmında “Proje çalışması, Projenin Sonuçlandırılması ve Örnek Uygulama” şeklinde 

uygulamaya dönük bir ifadenin olması, 

Başvuru formlarında normal öğretim ve ikinci öğretimde okutulan her bir ders için ayrı ayrı 

hazırlanması, 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi Almaya Hak Kazanan Katılımcı listelerinin 

zamanında eksiksiz gönderilmesi, 

Katılımcı Listelerinde başarısız öğrencilere yer verilmemesi, 

Katılımcı Listelerinde nüfus ve iletişim bilgilerinin güncel olmasına dikkat edilmesi, 

Başarısız öğrencilere UGE Katılım Belgesi düzenlenmemesi, 

Açılan “Girişimcilik” derslerinin, derslerin KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 

kapsamında değerlendirilebilmesi için “Girişimcilik Destek Programı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 

Yükseköğretim Kurumu Başvuru Formu’nun  en geç eğitimin gerçekleştiği dönem sonuna kadar ilgili 

KOSGEB müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir, 

Küçük ve orta Ölçekli İşletmeleri geliştirme ve destekleme İdaresi Başkanlığı’nın Girişimcilik 

Destek programı uygulama esaslarının “D” bölümüm  (a) fıkrasında yer alan 

1)     Yükseköğretim Kurumlarında örgün öğretim kapsamında verilen girişimcilik 

derslerinin Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi olarak değerlendirilebilmesi için dersin 

adında “Girişimcilik” ifadesi yer almalı ve içeriği konusunda teori ve uygulamalara 

yer verecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. 

2)  Yükseköğretim Kurumlarının Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Yükseköğretim 

Kurumu Başvuru Formu ile en geç eğitimin gerçekleştiği  akademik dönem sonuna 

kadar ilgili “Uygulamalı Birimine başvurusu esastır” hükümleri çerçevesinde ekte  

bir örneği gösterilen “Girişimcilik Destek Programı Uygulamalı Girişimcilik 

Eğitimi Yükseköğretim Kurumu Başvuru Formu” nun Rektörlüklere iletilmesi 

gerekmektedir. 

  

 

 

 

Ayrıca Meslek yüksekokulumuzda Girişimcilik dersini alan öğrencilere KOSGEB le işbirliği 

ile KOSGEB’den girişimcilik katılım sertifikası verilmektedir 
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Şekil1:Örnek katılım belgesi 

 
Dumlupınar Üniversitesi, DPÜ Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Kütahya 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve KOSGEB Kütahya işbirliğiyle 15 Ekim 2014 Çarşamba günü 

saat 14:00’de Germiyan Kampüsü  Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Amfi-3’te “Kendi 

İşini Kurmak İsteyenlere Destek” konulu konferans düzenlenecek olup, konuşmacı olarak KOSGEB 

Kütahya Müdürlüğünden KOSGEB Uzmanı Gözde YENİLMEZ katılacaktır. Tüm öğrencilerimiz 

davetlidir. 

Etkinlik Detayları 

Etkinlik Tarihleri 15 - 16 Ekim 2014, Çarşamba    |    Saat :00:00 

Etkinlik Yeri Germiyan Yerleşkesi KSBMYO Amfi-3 

Etkinlik Türü Konferans 

Etkinlik Sahibi T.C. Dumlupınar Üniversitesi 

Konuşmacılar Gözde Yenilmez 
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GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI 

 

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU BAŞVURU FORMU 
 

 

 

 

GİRİŞİMCİLİK DERSİ DERS İÇERİĞİ VE PLANI1  

  Üniversite Adı: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 

  Eğitim-Öğretim Yılı: 2016-2017 GÜZ YARIYILI 

Fakülte/Yüksekokul/Meslek 

Yüksekokulu Adı KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MYO 

Bölümü BİLGİSAYAR OPÖRATÖRLÜĞÜ 

Dersin Adı GİRİŞİMCİLİK 

Dersin Kodu 514423758 

Dersin Başlama ve Bitiş Tarihi 26/09/2016-07/01/2017 

Dersin Dili                Türkçe           İngilizce        Diğer (…….)  

Zorunlu/Seçmeli               Seçmeli         Zorunlu 

Dönemi               Güz              Bahar             Yaz   

Eğitmen Adı DERSİ VEREN ÖĞRETİM ELEMANI ADI SOYADI ÜNVANI 
 

Ders İçeriği2 

Güz 

Dönemi 

Bahar 

Dönemi 

Yaz  

Okulu 

Süresi 

(saat) 

Süresi 

(saat) 

Süresi 

(saat) 

1.Hafta 

1.Temel ekonomi kavramlarını ve aralarındaki ilişkilerini 

açıklar.  

A. EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

B. GİRİŞİMCİLİĞİN TANIMI  

� Öğrenciler, “Ekonomi nedir?” sorusunu tartışarak temel 

ekonomi kavramlarını ortaya çıkarır. Bu kavramlar yazı 

tahtasında sıralanır.  

�Öğrenciler, gazete, dergi, ekonomi dergileri vb. inceleyerek 

temel ekonomi kavramlarını belirler ve birbirleri ile ilişkilerini 

açıklar.  

2. Girişimcilikle ilgili temel kavramları açıklar. 

C. GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 

� Öğrenciler gruplara ayrılır. Her grup; 

•Yaşantımızda girişimcilik 

3 3 3 

                                                      
1 Her bir ders kodu için ayrı ayrı doldurulacaktır. 
2 İlgili akademik dönemin her haftasında anlatılacak derslere ilişkin özet bilgi verilmelidir. Derslerin yabancı 

dilde olması durumunda bu alan Türkçe doldurulmalıdır. Örneğin: ‘1. Hafta Girişimcilik ve girişimci kavramı’ 

gibi 
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4.  KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK BAŞARI ÖYKÜSÜ 

 

KOSGEB’in Gerçek Kişilere yönelik bu girişimcilik faaliyetleri sonucu Türkiye’nin çeşitli 

yörelerinden çeşitli başarı hikâyeleri çıkmış ve çıkmaya da devam etmektedir. Bunlara çeşitli örnekler 

vermek mümkündür. 

 

Başbakanın Girişimcisi 
 

Başbakan Erdoğan’ın ‘örnek girişimci’ olarak gösterdiği ilkokul mezunu Kızılçay, küçük bir 

krediyle işe atıldı. İki yılda ihracatla büyüdü, hedef yılda 200 bin çelenk satışı… 

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Anadolu kadınına örnek gösterdiği ödüllü girişimci Gülfer Kızılçay’ın 

ürettiği Noel çelenklerinin altından tam bir başarı öyküsü çıktı. Çelenk üretmeye şans eseri başlayan, 

devletten aldığı krediyle yanında işçi çalıştıran ilkokul mezunu Kızılçay’ın amacı yılda 200 bin çelenk 

yapıp satmak. 

Yaptığı çelenkleri Almanya’ya ihraç eden Manisalı Gülfer Kızılçay’ın öyküsü Başbakan 

Erdoğan’dan övgü aldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB tarafından düzenlenen 

Türkiye Girişimcileri Ödül Töreni’nde Kızılçay’a övgüler yağdıran Erdoğan, “Tebrik ediyorum. 

Anadolu kadınının neler başarabileceğinin en güzel örneği. Bak, dünyaya açılıyor. İnanç çok acayip 

bir şeydir. Hani Anadolu’da bir söz var ya, ‘İnanç tekeden bile süt çıkarır’. Budur. Kaynaklarını daha 

verimli kullanan, eski köye yeni adet getiren daha nitelikli ve katma değerli üretim yapan yenilikçi ve 

rekabetçi KOBİ’ler bizi hedeflerimize ulaştıracaktır” dedi. 

İşler hızlı büyüdü Öyküsünü Milliyet’e anlatan Alaşehirli Kızılçay, ilkokul mezunu olduğunu, 

Noel çelengi yapmayı şans eseri öğrendiğini söyledi. Kızılçay, “Burada bir gurbetçi vardı. Ondan 

öğrendim. Daha sonra onun çalıştığı firmayla ben de konuştum” dedi. Üretimi öğrendikten sonra 

Almanya’dan Alaşehir’e çelenk yapmakta kullanılan makinelerden getirttiklerini anlatan Kızılçay, 

“Oğlum, kızım, eşim de bunu yapmaya başladı. 2010’da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 

ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan (KOSGEB) aldığımız krediyle kendi işimizi kurduk. 2 tane 

makinemiz oldu” şeklinde konuştu. 

 

Ev Hanımlığından İş Kadınlığına… 
 

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı’nın (KOSGEB) kursu 

sayesinde Giresun’un Tirebolu ilçesinde yaşayan Emine Cebeci’nin hayatı değişti. Daha önce ev 

hanımı olan Emine Cebeci KOSGEB’in önce kurs, daha sonra desteği ile istihdam sağlayan iş kadını 

oldu. 

Ev hanımıyken eşinin desteği ile KOSGEB kurslarına katılan, Emine Cebeci, Tirebolu’da ilk 

bayan iş kadını olmasının yanı sıra yine bir ilke imza atarak Karadeniz Pidesi’ni şoklayarak süper 

market raflarında yer aldırmaya hazırlanıyor. Karadeniz Pidesi’ni şoklama yöntemiyle marketlerde yer 

aldırmaya hazırlanan Emine Cebeci, birçok ev hanımına örnek olacak girişimde bulundu. 

Ev hanımı olduğu için daha önce sadece ev işlerinden anladığını belirten Emine Cebeci, şimdi 

beş kişiye istihdam sağlayan işletmenin sahibi oldu. Başarısının arkasında eşinin olduğunu belirten 

Cebeci “Eşimin desteği ile KOSGEB kursuna giderek bir girişimdi adayı oldum. Daha sonra 

Karadeniz Pidesinin bölge potansiyelinde bir boşluk olduğunu düşündüm. Pizzadan yola çıkarak 

Karadeniz Pidesi’ni de şoklayarak marketlerde neden pazarlanmadığını düşündüm. Sadece pide 

dükkânı açıp dükkâna gelenlere hizmet vermek yerine pizzada olduğu gibi şoklayarak süper 

marketlerde satabilir miyiz diye düşündüm. Bu doğrultuda yaptığımız araştırma ve projeleri KOSGEB 

ile paylaştım. Araştırma ve denemelerimiz sonucu pidenin de -30 derecede şoklanarak tazeliğini 

koruyacağını gördük. Daha sonra bu doğrultuda hazırladığımız projeyi KOSGEB’e sunduk ve kabul 

edildi. Proje kapsamında KOSGEB desteği ile pide fırını ve salonu açtık. İlk aşamada pide 

salonumuzu ilke halkının hizmetine sunduk. Damak tadı ve hijyen koşullarıyla beğeni topladık. İkinci 

aşamasında ise -30 derecede şokladığımız Karadeniz Pidesi’ni anlaşma yaptığımız marketlerin 

raflarında müşterilere sunacağız. Böylelikle pizzanın yerini çok yakında pideler alacaktır” dedi. 
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Kendi başarısının birçok örnek olmasını da isteyen Emine Cebeci, ev hanımlarına tavsiyelerde 

de bulundu. Bir ev hanımı olarak başarıya ilk adımı attığını belirten Emine Cebeci “Başarıya ilk adımı 

atmakla birlikte düşüncelerimi hayata geçirmek için çalışıyorum. Ev hanımlarına tavsiyem hangi dalda 

yetenekliyseler o alanda KOSGEB desteği kullanarak kendiişlerini kurabilirler. Ben bir ev hanımı 

olarak bunu başardıysam başka bayanlarında başaracağına inanıyorum. Memleketimde çok yetenekli 

bayanların olduğuna inanıyorum. Onların da iş hayatlarına adım atmalarını istiyorum” diye konuştu.  

 

 

Kocasına inat girişimci oldu 
 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın 

(KOSGEB) başarılı kadın girişimcisi Mahi Öngün Demirkaya, kocasının iflasından sonra geçirdiği zor 

günlerde ailesini desteklemek amacıyla 3 yıl önce yufkacı açmaya karar verdi. 

 Kocasının, "Yufka satarak zengin mi olacaksın" diyerek karşı çıkmasına rağmen yufka 

işletmesini KOSGEB'in ve ablasının yardımıyla açtı. 3 çocukla ve kocasıyla ortada kaldığını belirten 

Demirkaya, bu işletme sayesinde ailesini geçindirmeye başladı. 3 yıl içerisinde işi büyüterek 

Ankara'da üç farklı yerde dükkânı olan Mahi, birçok kişiye de iş imkânı sağladı. Tam bir ev ortamı 

gibi gözüken mekânda, çalışanları, "Sanki işe değil de komşuya geliyormuşuz gibi hissediyoruz' 

dediler. "Menekşem" adlı yufkacının sahibi olan Mahi, "Evde oturan ve yenilikçi fikri olan birçok 

akıllı kadın var. Kadın girişimcilerin daha çok desteklenmesi lazım ve kadınların iş kurma konusunda 

daha cesaretli olmaları gerekir" dedi. 

Yufka satarak başladığı bu işe, reçel, tarhana, erişte, bazlama ve salça da dâhil oldu. 

Demirkaya, ürettiği hiçbir mamulde katkı maddesinin olmadığını belirtti. Gelen müşteriler, gıdaların 

dükkânda müşterinin gözü önünde üretildiği için güven verdiğini ve bu sebepten dolayı sürekli 

geldiklerini söylediler. 
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Ve son olarak, bu eğitim alan Hülya ERTEKİN hanımdan da bu eğitimle birlikte neler 

kazandığı hakkında bir yazı istedim. Bu yazıyı hiç bir oynama yapmadan sizinle paylaşmak isterim. 
“Kütahya’da KOSGEB bünyesi altında açılan Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı’na 

katıldım. Eğitimcimiz Ezgi Ülkü Koza bize KOSGEB’in öneminin yanı sıra girişimciliğin ülkemiz 

için ne kadar önemli bir alan olduğunu istatistik raporlarla öğretti. İşin ciddiyetini algılamamız bize 

güç verirken, nereden başlarım sorusunun cevabı her günün sonunda daha da netleşti.  
Girişimcilik, sermayenin yanında bazı kişisel niteliklere de sahip olmayı gerektiren bir 

durumdur. Benim düşünceme göre; işletmeci olmak cesaretli olmayı gerektirirken, sektörel bazda 

pazar payının iyi araştırılmasını, pazarda yer almanın risklerini, üretim aşamalarındaki öngörüyü de 

hesaplama mantığını taşımaktır. KOSGEB’de aldığımız girişimcilik eğitimi ile mezun olunan ya da 

edinmiş tecrübenin ne olduğu düşünülmeksizin, kurmayı hedeflediğimiz işletmenin teknik aşamalarını 

ve bürokratik işlemlerini en anlaşılır dille öğrendik. Kimimiz eski bilgilerini tazelerken, kimilerimiz 

yeni bilgilerle ufuklarını açtılar. İyi bir iş fikrinin sermayeden daha önemli olduğunu da bu eğitim 

sonunda kavradık. Gelir gider hesaplamaları ile aylık, yıllık, hatta on yıl sonrasındaki hedeflerimizi 

bile yapabileceğimizi en iyi şekilde algıladık.  

Eğitimcimizin bize samimiyetle yaklaşımı, umutsuzlaştığımız durumlarda bile fikirleri ile yol 

göstermesi en büyük avantajımız oldu. Eğitim sürecimiz bitmesine rağmen eğitimcimizin bütün 

öğrencilerinin kuruluş aşamalarını takip etmesi, bizi daha da yüreklendirirken, KOSGEB’in işini ne 

kadar ciddiyetle yaptığına ve özverili bir çalışma ile yaklaştığına emin olduk. Bu durum bizi daha da 

cesaretli yaptı ve destek alabileceğimiz diğer alanları araştırmamızı sağladı.  

Kısacası bu eğitim programı ile en tahsilsizimiz bile Girişimcilik ve Kobi’ler hakkında değerli 

bilgilere ulaştık. Eğitim sonunda aldığımız bilgilerle, kendi iş planımızı hazırlayabilecek duruma 

geldik. Bu nedenle yeni iş kurmayı hedefleyen, maddi imkânları kısıtlı olan, iyi bir iş fikri olan ama 

cesareti bulamamış olan kişilerin tahsil durumları ne olursa olsun bu eğitim programlarına 

katılmalarını ve düzenli olarak gelişmeleri takip etmelerini tavsiye ederim. Ülkemize bu kurum ve 

kuruluşları kuran kişilere çok teşekkür eder, eğitimcimiz Ezgi Hanım’a minnettarlarımı sunarım. 

                                                               Hülya ERTEKİN” 

 

 

5. SONUÇ 

 

Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi bu eğitimler de İlkokul yâda Üniversite mezunu gibi 

kriterler aranmamakta eğitim seviyesi ne olursa olsun bu kişilere ortak bir ortamda ders verilmekte ve 

sonuçları gayet olumlu şekilde alınmaktadır. Yukarıdaki örnekler sadece birkaç örnektir. KOSGEB bu 

insanlara yeni bir ufuk açmaktadır bu eğitimlerde. Bununla birlikte hala KOSGEB Kobiler tarafından 

net anlaşılmamaktadır. Mersin Bölgesinde 54000 KOBİ faaliyet göstermekte ama bunların sadece 

13000 sisteme kayıtlı şekilde KOSGEB ten gerekli konularda destek almaktadırlar. Bu eğitimlerle 

sadece girişimci olan gerçek kişiler değil faal halde olan Kobilerde KOSGEB ten haberdar 

olmaktadırlar. Gene bu eğitimleri alan Gerçek kişiler PATENT VE MARKA gibi konuların önemini 

öğrenmekte ve iş kurarken bu kavramlara gereken önemi vermektedir. Eğitimlere katılım sayısı 25 

kişinin altına düşmemekle birlikte kazançlı gördükleri işin aslında kazanç sağlayamayacağını 

hesaplamak ya da elinde bulunan finansal kaynağın kendisi için yeterli olmayacağını görerek bekle 

yolunu seçenler genelde sınıfların % 80 nini oluşturmaktadır. Şu an kadar Türkiye İzmir genelinde 

KOSGEB tarafından verilen bu eğitimi alanların sayısı son iki yılda kurulan işletme sayısı 300'ü, 

istihdam sayısı bin 500'ü buldu. 2012'de kurulan toplam işletme sayısı 175 olurken bu işletmelerin 

100'ü kadın girişimciler tarafından kuruldu. 

 

Yukarıda saydığımız tüm bu sorunlar ışığında KOSGEB tarafından zorunlu tutulan 

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ; 

 İş kurarken ya da yeni bir iş girişiminde bulunurken girişimciye rehberlik ederek maliyeti 

düşürür. Riski azaltır. 

 İş planı konumu gereği girişimcilerin dikkatini saptırmadan amaca yönlendirerek 

zamandan tasarruf sağlar. 

 Sermaye sağlama yollarının bulunması için gereken soruları sordurur. Kredi, borç vb. 

eksikliklerin görünmesini sağlar. 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

193 

 

 İşi yürütmek için yönetimi yönlendirir. İş planı bir yerde yapılacak işin kopyası olup 

olabilecek aksaklıkları önlemeye ya da gidermeye yardımcı olur. 

 İşinizi kurarken konuyla ilgili her şeyi kaydetmeniz için gereklidir. 

 İş fikrinizi sınamanız için gereklidir. 

 Gereken finans tutarını hesaplamanız için gereklidir. 

 İş fikrinizi başarılı bir işletmeye dönüştürmede nelere gereksinim duyduğunuzu görmeniz 

için gereklidir. 

 İşletmenizi kurduktan sonra başlangıçtaki tahminlerinizle gerçekleşenleri kıyaslamanızda 

bir başvuru noktası olarak kullanmanız için gereklidir. 

 İş fikrinizi diğer kişilerle tartışabilmeniz için gereklidir. 

 Potansiyel finans kaynakları üzerinde olumlu bir izlenim bırakabilmeniz için gereklidir. 

İŞ PLANI ÖNEMLİ BİR KAYNAK OLMAKTADIR.              

         EĞİTİMİN SONUNDA KATILIMCILARIN; 

 İş kurmak için gerekli kişisel özelliklere sahip ve iş kurmaya hazır olup olmadıklarını 

görmeleri   

 İş fikirlerinin ne olduğunu, nasıl üretilip değiştirilebileceğini bilmeleri 

 Pazar araştırmasının ve Pazarlama sürecinin başlıca öğelerini tanımlayabilip 

açıklayabilmeleri 

 Üretim planının, Yönetim planının ve Finansal planın başlıca öğelerini tanımlayabilip, 

açıklayabilmeleri ve İş planı hazırlayabilmeleri beklenmektedir.  

 

 

İŞ-KUR ve KOSGEB tarafından ortaklaşa verilecek olan 70 saatlik eğitimi tamamlayan 

meslek yüksekokulu öğrencileri, yeni kuracakları işlerinde KOSGEB’in sunduğu 50 bin TL hibe ve 

100 bin TL, ilk iki yılı geri ödemesiz 4 yıl vadeli, 0 faizli 0 komisyon ücretli kredi desteğinden 

yararlanma hakkına sahip olacaktır.  Girişimcilik Testi doldurularak yapılacak olan  mülakat 

sonucunda kontenjan dahilinde MYO öğrencileri KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini almaya 

hak kazanmaktadırlar. 
KOSGEB Girişimcilik Destek Programı kapsamında kursiyerlerin  eğitim ve sonrasında 

yaşamış olduğu tecrübelerinizi paylaşması, Girişimcilerimize sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, 

daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması açısından KOSGEB tarafından 15 dakikalık bir 

anketi cevaplamamaları istenmektedir.  
Yürütülmekte olan bilimsel çalışmada kullanılmak üzere KOSGEB Destekleri veya KOBİ 

istatistikleri ile ilgili bilgi Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından talep edilmiş 

ve veriler tarafımıza iletilmiştir. Bahse konu veri/bilgilerin yer aldığı çalışmaların sonuçlanmış halleri 

Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yararlanılması amacıyla 

gönderilmiştir. 
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Mobilya ve Dekorasyon Programı  Eğitiminde Teknik Resim ve Bilgisayar 

Destekli Çizim Derslerinin Eğitim Bilimindeki Önemi  
 

Ali TELLİ*  

Öğr. Gör. Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya 
 

ÖZET 

 

Mobilya ve dekorasyon eğitiminde bilgisayarlar, gün geçtikçe daha yaygın biçimde 

kullanılmaktadır. Teknik Resim eğitimi ise tekniker eğitiminde en önemli disiplinlerden birini 

oluşturmaktadır. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak, teknik resim dersleri, 

bilgisayar kullanımına en uygun derslerin başında gelmektedir. Sanayide üretim tasarımı ve imalatı 

aşamasında geniş oranda kullanılan bilgisayarların mobilya ve dekorasyon eğitimi aşamasında da 

yaygın bir şekilde kullanılması zorunlu hale gelmiştir, CAD-CAM olarak anılan bilgisayar destekli 

tasarım ve İmalat, teknik resim kuralları çok iyi bilinmeden başarılması imkânsız konulardır. Bu 

nedenle daha konunun başında, öğrencilerin teknik resim eğitiminin bilgisayarla yapılması, daha sonra 

da sanayide çalışacak teknikerler için çok olumlu sonuçlar sağlayacaktır. Endüstride imal edilecek 

mamullerin, kullanılmaya hazır hallerini eksiksiz olarak belirten ve fonksiyonunu yerine getirebilmesi 

için gerekli bütün şartları taşıyan, teknik ayrıntıları ile birlikte çeşitli görünüşlerini veren teknik resim, 

geçmişten günümüze ve modern mühendislikte en gerekli ve en önemli alanların başında yer 

almaktadır. Bu çalışmada ülkemizdeki üniversitelerin mobilya ve dekorasyon programları ders planları 

ile teknikerlerin tasarım aşamasında ihtiyaç duyacakları temel teknik resim ve bilgisayar destekli çizim 

bilgi ve becerilerini kazanmalarına yönelik dersler ve içerikleri incelenmiştir. Bilindiği gibi el ile 

çizimlerin yerini alan mobilyanın imalat aşamasından tutunda  da üretiminin her safhasında kullanılan 

birçok bilgisayarlı çizim programı vardır. Bunların bazı özellikleri bakımından birbirine üstünlükleri 

olduğu gibi dezavantajları da bulunmaktadır. Bu bildiride tasarım yapabilme ve modern yöntemleri 

kullanabilme becerileri dikkate alınarak, mobilya ve dekorasyon programlarında ihtiyaç duyulan 

teknik resim ve bilgisayar destekli çizim derslerinin kredi ve içerikleri değerlendirilmiş, Teknik Resim 

ve Bilgisayar Destekli çizim Eğitiminin esasları, prensipleri, uygulanabilirlik koşulları ve eğitimi 

bilimlerindeki önemi ele alınmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Teknik Resim, Bilgisayar destekli çizim, Mobilya ve Dekorasyon.  

 

Furniture and Decoration Education Program 

Importance in Science Education Course of Drafting and Computer Aided 

Design 
 

ABSTRACT 

 

Computers, furniture and decoration training, day by day is used more widely. Drawing the 

education constitutes one of the most important discipline in training technicians. Parallel to the 

developments in computer technology, drawing lessons, it is one of the most appropriate course of 

computer use. Computer furniture and decoration training phase used in large proportion in the design 

and manufacturing stages in the industry has also become necessary to use widely, CAD-CAM, known 

as computer-aided design and manufacturing, technical drawing rules are subject impossible to achieve 

without knowing very well. Therefore, the beginning of more issues, a computer drawing education of 

students, and later will bring very positive results for technicians to work in the industry. The products 

will be manufactured in the industry, indicating complete the cases ready for use and function with all 

the conditions necessary to bring the rather technical that several appearances with the technical details 

of the images are from the past to take place today and one of the most essential and the most important 

areas of modern engineering. In this study, subjects and contents of the universities in our country for 

furniture and decoration programs and lesson plans to acquire basic technical drawing and computer 

aided drafting knowledge and skills they will need in the design stage, the technicians were examined. 

As it is known that replace manual drawing hold the furniture production in the manufacturing stage, 
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there are many computer drawing program used at every stage. These disadvantages as superiority in 

terms of some of the features are also available. the ability to use design make the modern methods in 

this paper, considering the furniture and the needed technical drawings and computer-aided drafting 

course in decoration program loans and content evaluated, Fundamentals of Technical Drawing and 

Computer Aided Drawing Education, principals, are considered the importance of the applicability 

conditions and education sciences. 
 

Keywords: Drawing, Computer-aided design, furniture and decoration. 

 
GİRİŞ 

 

        İnsanların cisimleri veya düşüncelerini şekillendirme sanatı olan resim tamamen serbest olarak 

veya belirli şartlar içinde özel alet ve takımlarla yapılır. Bu nedenle sanatsal resimlerle şartlara bağlı 

olarak yapılan teknik resim çizimleri arasında büyük farklar vardır. Teknik resim, endüstride imal 

edilecek mamullerin (makinalar, makina parçaları, yapılar vb.) kullanılmaya hazır halini eksiksiz 

olarak belirten, fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli bütün şartları taşıyan ve teknik 

ayrıntılarıyla birlikte çeşitli kesitlerde ayrıntılı görünümünü veren çizimlerdir. Aynı zamanda, 

mühendisler ve teknik elemanlar arasında iletişim kurmaya yarayan ortak bir lisan olan teknik resim 

çizimleri çizgilere, işaret ve sembollere yüklenen özel anlamlar sayesinde hazırlanmaktadır 

(Öztepe 1993). 

Bertoline (1997) mühendislik uygulamalarının, %92'si teknik resimin ağırlıklı olarak içinde 

bulunduğu dizayn aşamasından ve %8'lik kısmının ise matematik ve diğer mühendislik 

hesaplamalarından oluştuğunu belirtmiştir. Yeni bir makina konstrüksiyonunda mühendisler 

tarafından harcanan zaman Şekil l'de grafik üzerinde belirtilmiştir. Mühendislik işlerinin % 50'sini 

teknik resim ile ilgili faaliyetler için harcanan toplam zaman oluşturmaktadır. 

 

Şekil 1. Mühendislikte yer alan faaliyetler 

 

Bu çalışmada, temel mühendislik ders grubunda yer alan teknik resim ve bilgisayara destekli teknik 

resim derslerinin mühendislik programlarındaki yeri ve işlevi incelenecektir. Mobilya ve Dekorasyon  

ders programı esas alınarak değerlendirme yapılacaktır. 

 

TEKNİK RESİM 

 

Teknik resim çizimlerinin başlangıcı, tarihin çok eski devirlerine dayanmaktadır. Pek az kimse 

tarafından bilinen ve uygulanan teknik resim, çoğunlukla askeri tesislerle ilgili sahalarda kullanıldığından 

uzun yıllar bir sır olarak saklanmıştır. Ancak milletlerin hızla endüstrileşmeye gitmesi, teknik resim e 

gereken değeri kazandırmış ve sonunda yetiştirici programlar hazırlanarak bütün teknik okulların meslek 

dallarında öğretilmeye başlanmıştır. Sanayi kollarını içine alan teknik resmin uygulama sahası süratle 

genişlemiş ve sonunda bugün uluslararası bir anlaşma dili haline gelmiştir. Tizzard (1994) teknik 

resmi, endüstrinin her dalında mühendislerden en küçük işçisine kadar yapılacak işi bütün özellikleriyle 

anlatabilecek ve onu olumlu kılabilecek tek anlaşma vasıtası teknik resim olarak tanımlamaktadır. 
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Teknik resim, teknik elemanlar ile mühendisler arasında gerekli olan bilgi akışını sağlayan ve 

kolaylaştıran bir yöntem olarak gerekli bilgileri anlatmak yerine kullanılmaktadır. Teknik resim, 

parçaların biçimini, bütün boyutlarını, hangi malzemeden ve kaç adet yapılacağını, imalattan sonra 

yüzeylerinin nasıl görüleceği hakkında bilgiler vermektedir (Öztepe 1993). Teknik resimler, ancak bu 

konuda geçerli olan kural ve metotları bilen ve uygulayabilen kişilerce çizilebilir ve okunabilir. Teknik 

resimler, çizim araç gereçleriyle çizilir ve genellikle elle çizilen teknik resme kroki, resim çizim araç ve 

gereçleriyle çizilen teknik resme net resim adı verilir (Ullman 1997). 

Eş zamanlı mühendislik çalışmasında yeni bir ürünün veya mevcut tasarımın yeniden 

geliştirilmesinde teknik resmin etkisi diğer bilim dalları kadar etkindir. Aynı zamanda tasarım aşamasında 

mukavemet hesaplar için gerekli olan parçaya ait boyutlar, yapı teknik resim ile ifade edilmektedir(Şekil 

2). 

 

 
 

Şekil 2.Ürün tasarımında teknik resmin yeri 

 

İmali düşünülen parçanın fonksiyonuna ve çalışma prensibine göre tasarlanarak ve malzemesi 

de göz önünde tutularak, parçanın şekillendirilmesi ile mukavemet hesaplarının yapılması aşamasında 

imalat ile tasarım aşamasındaki iletişimi teknik resim sağlar (İmrak 1997). Teknik resim uygulamalarına 

ait işlevler Şekil 3'de gösterilmektedir. 

 
 

Şekil 3. Konstrüksiyon aşamasında teknik resim 

 

 

 

 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

197 

 

 

TEKNİK RESMİN HAYATIMIZDAKİ ÖNEMİ 

 

         İnsanlar var olduğundan beri, birbirleri ile iletişim kurma ihtiyacını hissetmiştir. 

İnsanlar arasında iletişim, hareketlerle ve konuşmayla gerçekleşmektedir. Ancak insanlar, duygularını ve 

düşüncelerini başkalarına ifade edebilmek için sadece bu iki iletişim aracıyla yetinmemiştir. Resim, bu iki 

iletişim aracını destekleyen, ifadelere bütünlük katan ve konuşmadan, hareket etmeden de bir şeyler 

anlatabilen aynı zamanda kalıcı bilgileri içeren iletişim aracı olmuştur. Resmin tamamlayıcısı olan yazı, 

anlatılmak istenen ifadelerin kesinlik kazanmasına yardımcı olmuştur. 

Teknik resimler, teknik alanda eğitim görmüş kişiler arasında bir anlaşma dili olarak ortaya çıkmıştır. 

Makineler, araçlar, tesisler, inşaatlar ve benzeri yapıtlar anlatılarak, hareketlerle veya yazıyla tarif edilerek 

yapılamaz. Bu tip yapıtlar ancak teknik resim yardımıyla ifade edilebilir. Bu nedenle teknik resmi bilen 

insanlar, hangi dili konuşursa konuşsun teknik resmi bilen başka bir insanla dünyanın her yerinde rahatlıkla 

iletişim kurabilir. 

Teknik resmin öneminden dolayı resim uygulamalarında kullanılması zorunlu olan yazı, rakam ve 

çizgilerin standardında ve uluslararası normlara uygun olarak bilinmesi gerekir. Hangi tip çizgiyi, yazıyı ve 

rakamı, nerede kullanmamız gerektiğine karar vererek, çizeceğiniz resmin anlaşılır olması ve doğru bilgiler 

anlatması gerekir. 

Unutulmamalıdır ki; piyasada üretilen her mobilyanın mutlaka çiziminin yapılması gerekmektedir. Buna 

bağlı olarak geometrik teknik çizimlerin pratik olarak bilinmesi gerekmektedir. 

 

 

TEKNİK RESİMDE BİLGİSAYAR KULLANIMININ NEDENLERİ 

 

Mühendislik, mimari, elektrik, tesisat vs. çizimlerinde bilgisayarlı çizim düzeneği kurmak 

oldukça pahalıdır. Buna rağmen bilgisayarla çizim, hızla elle çizimin yerini almaya başlamıştır. Bunun 

nedenleri şöyle sıralanabilir:  

a. Bilgisayarlı çizim tekniğiyle çizim daha hızlı yapılabilir. Elle çizime göre 10 kez daha hızlı çizim 

yapılabilmektedir. Bazı çizim şekillerinde detaylar hızla kopyalanabildiğinden bu detay kopyalama 

hızın artmasını sağlayabilmektedir. 

 b. Bilgisayarla çizim donanımları, elle çizi aletlerinden daha ilginçtir. Şablonla yazmak ve taramaları 

doldurmak gibi zaman alıcı işlemler bilgisayarlı çizim programıyla doğru olarak, kolayca ve hızla 

yapılabilir. 

 c. Benzer bir detay, bilgisayarla çizim programları kullanıldığında tekrar çizmeyi gerektirmez. Çizilen 

detay istenilen yere hareket ettirilebilir, kopyalanabilir, İstenildiği gibi döndürülebilir, ölçeği 

değiştirilebilir ve herhangi bir çizime İlave edilebilir. Her çizim başka bir çizime istenilen ölçek ve 

durumda eklenebilir. Bir bilgisayarlı çizim çalışanı hiç bir zaman aynı şeyi iki kere çizmez,  

d. Her çizim saklanabilir ve gerektiğinde geri çağrılabilir. Böylece kâğıda çizerek depolama işlemi 

kalkar. Bu özellik yer problemini kaldırır ve çizimler istenildiği zaman yüzler ve binlerce kere geri 

çağrılabilir. Çizimler hard diske veya disketlerden istenildiği zaman istenildiği ölçekte çizici veya 

basıcıdan çıkarılabilir. 

 e. Yeni detaylar çizime kolayca eklenebilir. Detaylar bütün çizim tekrar çizmeden, düzeltilebilir veya 

çizimden çıkartılabilir. Bu zaman tasarrufu sağlar ve bir resim güncelleştirilmesinin kısa zamanda 

yapılması teknik resim açısından oldukça önemlidir, 

 f. Bilgisayarlı çizimde çizim tecrübeli eleman tarafından yapıldığında, elle yapılandan daha doğru 

olacaktır. Bilgisayarlı çizim programlarındaki bazı otomatik çizim özellikleri, boyutlandırma gibi, 

çizimde hata yapılma olasılığını azaltır.  

Yukarıda belirtildiği gibi bilgisayarlar hem yapı ve hem de imalat İşlemlerinde geniş ölçüde 

kullanılmaya başlanmıştır. 

Bilgisayar Destekli Tasarım eğitimi vermek amacıyla yerel iletişim ağıyla eğitim merkezi oluştururken 

ağ teknolojisinin seçimi büyük Önem taşımaktadır. Özellikle eğitim aşamasında, ağın oluşturulması 

eğitim koordinasyonu açısından büyük önem taşımaktadır. 

Kişisel bilgisayarlarda yerel İletişim ağları bir ağ yazılımı kullanılarak oluşturulmaktadır, Ağ üzerinde 

bilgi akışı servis amaçlı bir veya birkaç bilgisayar tarafından sağlanmaktadır. Bu bilgisayarların sürat 

ve kapasitesi ağ verimliliğini öncelikle etkileyen unsurlardandır, Ağ noktalan olarak kullanılacak 
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bilgisayar sistemlerinin yüksek performanslı olması gereklidir. Ağ noktalan sayısının eğitim alacak 

öğrenci sayısına uyumlu olması büyük önem taşımaktadır, Ayrıca eğitim merkezinde kişisel 

bilgisayarlar arası mesafe ağın verimliliğine, eğitim merkezinin hacmi ise eğitim görenlerin konforuna 

etki edecektir. 

 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM 
 

Bilgisayar destekli teknik resim, bilgisayarın yardımıyla mühendislik çizimlerinin elde 

edilmesi ve çizimlerin grafik ortamında sunulması tekniğidir. Bilgisayar destekli teknik resmin ilk adımları 

ABD'de 1963 yılında MIT'de geliştirilip tanıtılan Sketchpad sistemi olmuştur. Sistem, bir CRT (cathode 

ray tube) den görüntü alınan ve ekranda görüntüleri yaratan Lincoln TX2 bilgisayarından meydana 

gelmektedir. Mouse ve light pen gibi yardımcı bilgisayar teçhizatları sayesinde yazılımlar hızla gelişme 

kaydetmiştir. Yaygın olarak mühendislik uygulamalarında kullanılan bilgisayar destekli teknik resim ve 

tasarım (CADD) yazılımları olarak AutoCAD, SolidWorks, Pro/Engineer, ANSYS, I-DEAS ve CATIA 

sayılabilir (İmrak 1997). 

Bilgisayar destekli çizim, günümüz tasarımcılarına hem maliyet hem de zaman kazandıran, 

yapılan çizimlerin çok daha kesin olmasını sağlayan, 3B modellemede ise klasik yöntemlerle imkânsız 

olabilecek türde görsellikleri oluşturabilmeye olanak tanıyan, modern tasarımın ayrılmaz bir 

parçasıdır. AutoCAD, bu konuda 1982’den beri sektörün en önde gelen yazılımı olmuştur. Giriş ve 

Genel Bilgiler Değişimin en büyük olgusu, ona ayak uydurmak ve geliştirmektir. Gelişim içerisinde 

yapılan buluşlar, üretim sistemleri insanlara büyük kolaylıklar sağlar. Günümüzde bilgisayar her 

alanda kullanılmaktadır. Bilgisayarın yaygın kullanımı onu tanımayı, etkin olarak kullanmayı ve 

yaşamımıza katmayı zorunlu hale getirmiştir. Ülkemizde ve dünyada birçok alanda işsizlik olmasına 

rağmen, bilgisayarla ilgili alanlarda az veya çok bilgi ve becerisi olanlar için işsizlik sorunu daha az 

gibi bu alanda yetişmiş insan gücüne oldukça ihtiyaç vardır. Hızla gelişen bilgisayar teknolojisi teknik 

çizimler içinde yerini almış ve bilgisayar desteği ile çizim yapabilen çizim programları geliştirilmiştir. 

Mühendislik alanlarında bilgisayar programları vazgeçilmez araç durumundadır. Bu alanda; tasarım, 

çizim, hesap, analiz, modelleme, planlama gibi birçok amaca yönelik paket programlar bulunmaktadır. 

Bilgisayar Destekli Çizim CAD, İngilizce “Computer Aided Design” kelimelerinin baş harflerinin 

birleştirilmesinden oluşmuştur. “Bilgisayar Destekli Çizim” veya “Bilgisayar Destekli Tasarım” 

anlamına gelmektedir. Dünyada ilk defa 1964 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde 

teknik çizimleri yapmak için birçok çizim programı bulunmaktadır. Yapılacak çizim için en uygun 

programı seçmek oldukça önemlidir. Bilgisayarlı çizim hızlı üretim gerektiren zamana karşı yarışılan 

durumlarda kaçınılmazdır. Teknik resim, parçaların görünüşleri, perspektif resimleri, ölçülendirmeleri, 

yüzey işlemleri, montaj resimleri, tanıtım resimlerine kadar birçok uygulamayı kapsar. Bilgisayar 

destekli çizimin çok geniş imkânlar sunması, çizimi ve tasarımı kolaylaştırması, süre olarak 

kısaltması, çizimin hızlanmasına ve çeşitlenmesine ve yeni boyutlar kazanmasına imkân 

sağlamaktadır. Her geçen gün artan rekabet birtakım gereksinimleri doğurmaktadır. Bu gereksinimler 

yapılması istenilen tasarım ya da imalatın hız ve kalitesi açısından büyük rol oynar. Ne kadar kaliteli 

ve hızlı üretim yaparsanız o kadar verim alırsınız. Gelişen teknoloji ile birlikte gelen yazılım 

teknolojileriyle yaşamımızın her noktasında karşı karşıyayız. Bu yazılımlar bir programlama dili, bir 

animasyon yazılımı ya da bir grafik yazılımı olabilir. Herhangi bir nesneyi bilgisayar ortamında 

tasarlamaksa işimiz CAD’den (Computer Aided Desing (drafting)) yararlanacağız demektir. Eğer 

sanal olarak bir imalatsa işimiz CAM (Computer Aided Manufacturing yani Bilgisayar Destekli 

Fabrikasyon) ilgili bilmek gerekir. Bilgisayar destekli tasarım (CAD-Computer Aided Desing) 

alışılagelmiş çizim tekniklerinin hızını, hassasiyetini artırmakla birlikte kullanıcılara bir arayüz 

ortamında rahat bir çizim ortamı sağlamaktadır. CAD yazılımlarıyla oluşturulan çizimleri kaydetme ve 

kaydedilen çizimleri tekrar programda açarak bir takım değişikler yapıla bilinir.  CAD yazılımları 

arasında çeşitli uzantılarda (dwg, dxf, IGES, SAT vb.) dosya alıp, dosya gönderme işlemleri rahatlıkla 

yapılabilmektedir. Yine bu yazılımlarla bir takım hesaplama işlemleri (alan, çevre, ağırlık merkezi, 

kütle, hacim, atalet momenti, vb.) çok kolay ve hassas bir şekilde yapılabilmektedir. Oluşturulan 

taslaklar (çizgi, eğri, çember, dikdörtgen, vb.) 2 ve 3 boyutlu şekillere dönüştürüle bilinir. Hazırlanan 

3 boyutlu modellerle montaj grupları elde edile bilinir ve çeşitli görünüşleri çıkartıla bilinir. Bu 

yazılımlarla görselliği artırmak için modellere değişik değişik renkte malzemeler atayıp, Render 

(kaplama) yapıla bilinmektedir. CAD programları; teknik resim çizmek için kullanılan diğer yazılımlar 
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gibi çözünürlükten bağımsız, 2 ve 3 boyutlu geometrik nesnelerin oluşturulduğu bir veri kümesidir. Bu 

programlar, vektör el çizim olanağı sağlar. Grafiksel tabanlı işletim sistemleri ile çalışır. 2 ve 3 

boyutlu tasarım olanağı sağlar. Çeşitli biçimlerde kayıt olanağı Bilgisayar eğer doğru veriler girilirse, 

ileri matematik ve geometri yetenekleri sayesinde kusursuz eğriler, çemberler, çizgiler ve bunların 

gerek iki, gerek üç boyutta kombinasyonlarından oluşan nesneler çizebilir. Bu nesneler çoğaltılabilir, 

taşınabilir, döndürülebilir, ölçeklenebilir, silinebilir, birbiriyle kesiştirilebilir, eklenip çıkartılabilir, 

farklı açılardan görüntülenebilir. Bir CAD yazılımı, az önce yalnızca birkaçını saydığımız çok sayıda 

işlemi, bir arayüz (interface) ile tasarımcı için kullanışlı hale getirerek, bilgisayar uzmanı olmasına 

gerek kalmadan tasarım eylemini bilgisayar üzerinde yapabilmesini sağlar. Zaman içinde CAD 

kavramının içeriği zenginleşerek kendisi için bir araç gibi görülmeye başlandı. Bu kavram kargaşası 

giderek insanların gözünde CAD’i ana işlevinden uzaklaştırarak yalnızca çizim yaptırıcı, çizimin 

kalitesini yükseltici, çizim hızlandırıcı bir araç haline getirdi. CAD’in böylesine becerileri olduğu 

kesinlikle doğrudur. Ancak CAD’in yalnızca bir çizim aracı olarak sınırlandırılması, kavramın 

içindeki bilgisayarı dışlamaktadır. CAD çizimlerinin kusursuz hatta mükemmel olduğu elle çizim ve 

tasarımın artık tarihe karıştığı yönündeki inanışların, daha doğrusu önyargıların ciddiye alınmaması 

gerekir. Tasarımcının kişisel yeteneği ötesinde bazı artılar aramak yersizdir. CAD beceriksizlikten, 

bilgisizlikten, umursamazlıktan ve dikkatsizlikten oluşacak hataları düzeltmek gibi bir görev 

üstlenmez. Bilgisayar destekli tasarım, T-cetvelinin, gönyenin, çizim masasının, kâğıdın ve kurşun 

kalemin yerine bilgisayar ekranını, Mouse’u çiziciyi koymakla sınırlı bir eylem olsaydı, tasarımcının 

da metamorfoza uğrayarak bilgisayarın merkezi işlem birimi (CPU) ile kamera alaşımı bir 

sayısallaştırışı biçimi olması gerekirdi. Tasarım, bünyesi içinde çizim yapma eyleminin yalnızca sınırlı 

bir bölümünü oluşturduğu, çok farklı bilgilerin düğümlendiği bir girdiler yumağıdır. Çizim ise bir 

haberleşme aracıdır. Doğru çizim doğru bilgiyi iletir; bilgi yanlışsa bilgisayarda çizilmesinin hiçbir 

anlamı yoktur.  

 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMIN AVANTAJLARI 

 

 Bilgiye hızlı ulaşmayı sağlar. 

 Herhangi bir işin resmini ve çizimi yapmak, hem kolay, hem hızlı, hem de zevkli hale gelir. 
Uzun süreli elle yapılan teknik resim çizimlerine gerek kalmaksızın, istenilen proje kısa sürede 
gerçekleştirilebilir. 

 Kolay veri aktarımını sağlar ve zamandan tasarruf sağlar. 

 Görsel simülasyonlar hazırlanarak, portatif üretim yapılmadan tasarımların anlaşılması 
sağlanır. 

 Sözlerle anlatılamayan olayları anlatmada mükemmel bir yardımcıdır. 

 Bazı konuları eğitici oyun oynatılarak daha zevkli bir şekilde aktarılmasını sağlar. 

 Öğrencilerin bireysel yeteneklerini ortaya çıkarmayı sağlar. 

 İstenilen ölçü ve hassasiyette çizimler ve detaylar oluşturulabilir. Böylece imalat esnasında 
hata payı azaltılmış olunur. 

 Daha önceden tasarlanan projeler ve çizimler üzerinde değişiklere imkân tanır, istenilen 
sayıda kopyası oluşturulabilir. 

 Başarıya giden yolda yol açıcı görev üstlenir, yeni ufuklar açar. 

 Grup çalışmalarının daha başarılı ve aktif bir biçimde yapılmasına olanak sağlar. 

 Sıradan eğitimin önüne geçerek eğitimin karatahtadan ibaret olmamasını sağlar. 

 Görerek ve uygulayarak eğitim öğretim olanağı verdiği için öğrenilen bilginin unutulmasını 
sağlar. 

 Eğitimde ezberciliğin önüne geçer. 

 Öğrencilerin eğitimde teknik resim uygulamalarının bilgisayar ortamında yapılmasına olanak 
sağlamakta ve eğitim- öğretimin daha verimli olmasını sağlamaktadır. 

 İnternet gibi büyük bir nimetin kullanılmasını sağlar. 

 İnsanlar evlerinden dışarıya çıkmadan derslerini ve sınavlarını takip edebilirler. 

 Tüm dünyadaki öğrencilerin aynı bilgilere ulaşmasını sağlar. 
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 Veri depolama imkânı sayesinde öğrenciler öğretmenin daha önceki işlediği konulara rahatça 
ulaşabilir. 

 Öğrencilerin bilgilerini depolamayı sağlar ve ihtiyaç anında bilgilere hızlı ulaşmayı sağlar. 

 Öğrencilerin kendine olan öz güvenini arttırır. 

 Özellikle fabrikasyon ve atölye tipi mal üreten işletmelerde çalışanlar, ürettikleri ürünlerle 
ilgili detaylı çizimler, parça resimleri ve projelerini bu program aracılıyla çizerek, imalat 
sürecini daha hızlı, en az hata payı ve kaliteli olarak gerçekleşmesini sağlayabilirler. 

 Kendi kendine öğrenmeyi mümkün kılar. 

 Ödevlerin çevrimiçi hazırlanıp dağıtılabilmesini sağlar. 
 

DPÜ KTBMYO MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ 

MOBİLYA VE DEKORASYON PROGRAMINDA TEKNİK RESİM Eğitimi 

 

Myo da teknik resim dersleri, 4 dönemlik tekniker eğitiminin birinci ve ikinci yıllarında, güz ve bahar 

yarıyıllarına bölünmüş olarak okutulmaktadır. Ders konuları dört yarıyılda tamamlanmaktadır. 

Programdaki teknik resim dersleri ve içerikleri aşağıdaki gibidir. 

 

 

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 

KÜTAHYA MESLEK YÜKSEK OKULU 

TEKNİK PROGRAMLAR 

MOBİLYA ve DEKORASYON PROGRAMI 

DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ 

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS 

TEKNİK RESİM     1 2+1 3 5 

Dersin Amacı 

Temel teknik resim çizim ilkelerini öğrenerek bir cismin görünüşlerini 

çıkarabilmek, görünüşlere bakarak perspektifini çizebilmek, çizilmiş bir 

resmi okuyarak yorumlayabilmektir. 

Dersin Öğrenme Çıktıları 

1-Teknik resim çizim araçlarını tekniğine uygun şekilde kullanabilecek, 

teknik resim kâğıtlarına boyut ve özelliklerine göre resim çizebilecektir. 

2- Standart çizgi ve yazı çeşitlerini öğrenerek çizgi uygulamaları, eğik ve 

dik yazı uygulamaları yapabilecektir. 

3- İzdüşüm düzlemlerini, izdüşüm çeşitlerini ve görünüş çıkarma 

yöntemlerini kavrayabilecektir. 

4- Görünüş ve perspektiflerin ölçülendirilmesini yapabilecektir. Resim 

üzerinde gerekli ve yeterli ölçüler vererek parçayı tanımlar. 

5- Kesit almanın gereğini ve önemini kavrayacak, uygun kesit düzlemlerini 

seçebilecektir.  

6- Görünüşlere bakarak perspektif çizimlerini yapabilecektir. Görünüşü 

verilen parçaların uygun perspektiflerini çizer. 

7- Yüzey pürüzlülüğü, yüzey işleme işaretleri ve tolerans konularını 

kavrayarak resim üzerinde uygulayabilecektir. 

Dersin İçeriği 

Teknik resim çizim araç ve gereçleri, standart çizgi ve yazı çeşitleri, 

görünüş çıkarma ve izdüşüm kavramlarının tanımı, görünüş çeşitleri, 

görünüş ve perspektiflerin ölçülendirilmesi, kesit görünüş ve çeşitleri, 

ölçülendirmenin önemi ve ölçülendirme elemanları, perspektif çeşitleri ve 

kuralları, yüzey işleme işaretleri ve tolerans konuları. 

 

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 

KÜTAHYA MESLEK YÜKSEK OKULU 

TEKNİK PROGRAMLAR 

MOBİLYA ve DEKORASYON PROGRAMI 

DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ 

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS 

MOBİLYA TASARIM I  2 2+1 3 5 
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Dersin Amacı 

Mobilya tasarımına yönelik; öğe-öğe, öğe–insan, insan-insan ilişkisi 

çerçevesinde; antropometrik, ergonomik ve malzeme verileri irdelenerek 

mobilya projelerinin gerçekleştirilmesidir. 

Dersin Öğrenme 

Çıktıları 

1-Mobilya – Kullanıcı İlişkisini kurgulayabilecektir.Mobilya tasarımında 

kullanıcı profilini betimler.Mobilya tasarımında ergonomi ve malzeme  

verilerini kullanır.Bir mobilya tasarlar.  

2-Tasarımlarını kağıda aktarmada iki ve üç boyutlu teknik anlatım 

yöntemlerini kullanabilecektir. Tasarladığı mobilyada ürün-malzeme ilişkisini 

ve ürün- ergonomi ilişkisini kurar.  Tasarladığı mobilyanın detaylarını 

çözer.Tasarladığı mobilyanın çalışma maketlerini ve  

modellerini yapar.  

3- Mobilya tasarımında geliştirdiği yaratıcı ve özgün fikirlerini 

savunabilecektir. Geliştirdiği yaratıcı ve özgün fikirlere  

dayalı mobilya tasarlar. Tasarladığı mobilya ile ilişkili çizim ve  

maketlerle sunum yapar. 

Dersin İçeriği 

Temel tasarım teorisi,  Tasarım ve ürün geliştirmenin amaçları, Mobilyada 

ölçü ve form, altın oran, renkler ve renk bilgisi, Antropometrik temel 

ölçüler, Mobilyaların karakteristik özellikleri, Mobilya stilleri ve tasarım, Kutu 

mobilya ve oturma mobilyalarında tasarım kriterleri, mobilyayı oluşturan 

tabla konstrüksiyonları, Mobilya elemanlarının tablalar, raflar, bazalar, ara 

bölmeler, kapaklar, çekmeceler, taç ve ışık bantları, Masif mobilyaların 

genel özellikleri ve tasarımı, Mobilya bağlantı elemanları ve aksesuarların 

özellikleri konuları verilecektir. 

 

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 

KÜTAHYA MESLEK YÜKSEK OKULU 

TEKNİK PROGRAMLAR 

MOBİLYA ve DEKORASYON PROGRAMI 

DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ 

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS 

MOBİLYA TASARIM II  3 2+1 3 5 

Ön Koşul Dersleri 

(Tavsiye) 
MOBİLYA TASARIM I dersini almış olmak 

Dersin Amacı 

Tasarım – ürün ilişkisini yorumlayabilmek, Mobilya stilleri ve mobilya 

dekorasyon konularına hakim olabilmek, Mobilya tasarımında, proje 

üzerinden detay çözümlerini yapabilmek Tasarlanan mobilya ürününün 

tasarım-ürün-malzeme verilerine bağlı olarak özgün çözümler 

getirebilmek.  

 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 

1-Tasarım – ürün ilişkisini yorumlayabilecek, ürün tasarımında dikkat 

edilmesi gerekli hususları kendi cümleleriyle ifade eder. Bir ürünün 

tasarımını projeye aktarabilir. Tasarlanan ürünün projelerinde 

ergonomik verileri kullanabilir.  

2- Mobilya ve dekorasyon tasarımının genel ilkelerini açıklayabilecektir. 

Mobilya stilleri ve dekorasyonu anlatır. Mobilya tasarımında, proje 

üzerinden detay çözümünü kavrar. Tasarlanan mobilya ürününün 

tasarım-ürün-malzeme verilerine bağlı olarak özgün çözümler 

getirebilir.  

3-Tasarımlarını projelendirirken teknik anlatım yöntemlerini 

kullanabilir. Tasarımını proje üzerinden ifade edebilir.  

Tasarımında ürün-malzeme ilişkisini kurabilir. Belirlenen bir ürünü 

projelendirebilir. 

Dersin İçeriği 

Tasarım teorisi ve tasarıma etki eden faktörler, Mobilya ve 

Dekorasyon'da tasarım ilkeleri, Ölçü ve form, Renkler, Grup mobilya 

tasarımı için yerleşim planı çizimi, Grup mobilyaların ölçekli çizimleri, 

Mutfak tasarımı ve çizimleri, Yatak odası tasarımı ve çizimi, İşyeri ve 

mağaza dekorasyon tasarımları ve projelendirme konularının verilmesi 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

202 

 

 

 

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 

KÜTAHYA MESLEK YÜKSEK OKULU 

TEKNİK PROGRAMLAR 

MOBİLYA VE DEKORASYON PROGRAMI 

DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ 

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I  3 2+1 3 4 

Ön Koşul Dersleri (Tavsiye) 
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Mobilya Tasarımı I dersi konularını 

öğrenmiş olmak 

Dersin Amacı 
Autocad programı yardımı ile temel imalat projeleri çizmek ve tasarım 

çeşitliliği oluşturabilmek 

Dersin Öğrenme Çıktıları 

Autocad programı 2 boyut özelliklerini öğrenmek 

Autocad programı üzerinde 2 boyutlu mobilya imalat resimlerini 

çizebilmek 

Program üzerindeki uygulamayı çıktı olarak alabilmek 

Dersin İçeriği 
Temel autocad komutlarını öğrenmek, mobilya imalat projeleri 

hazırlamak 

 

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 

KÜTAHYA MESLEK YÜKSEK OKULU 

TEKNİK PROGRAMLAR 

MOBİLYA VE DEKORASYON PROGRAMI 

DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ 

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II  4 2+1 3 4 

Ön Koşul Dersleri (Tavsiye) Bilgisayar Destekli Tasarım I dersi konularını öğrenmiş olmak 

Dersin Amacı 
Autocad programı yardımı ile temel imalat projeleri çizmek ve tasarım 

çeşitliliği oluşturmak ve 3 boyutlu görsel çıktılar oluşturmak 

Dersin Öğrenme Çıktıları 

Autocad programı 3 boyut özelliklerini öğrenmek 

Autocad programı üzerinde 2 ve 3 boyutlu mobilya imalat resimlerini 

çizebilmek 

3 boyutlu projeler hazırlayabilmek 

Program üzerindeki uygulamayı çıktı olarak alabilmek 

Dersin İçeriği 
Temel ve 3 boyut autocad komutlarını öğrenmek, mobilya imalat 

projeleri hazırlamak 3 boyutlu görsellik oluşturmak  

 

Yukarıda saydığımız dersleri alan öğrencimiz Zeynep Ceylan’ın(201451621029) yapmış olduğu 

çizimler aşağıda gösterilmiştir. 
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SONUÇ 

 

Üretimde görev alan bir kişi için, üretilecek parçayı şekil, ebat, doğruluk ve malzeme olarak 

gösterme metodu olan teknik resmin önemi ve bunun okunup anlaşılabilmesinin gereği açıkça ortaya 

çıkmaktadır. Sonuç olarak; çeşitli konularda işlerin hızlı yapılabilmesi, herkesin aynı şeyi 

kullanabilmesi, düzenli üretim yapılabilmesi için gerekli standardizasyon şartının, imalat sanayiinde 

ancak teknik resimlerle çalışmak ve kullanmakla mümkün olabileceği ortaya çıkmaktadır. Bu 

bakımdan, her teknik elemanın veya üretimde görev alacak her kişinin teknik resim kural ve 

metotlarını öğrenmiş olması gereklidir. Ayrıca, teknik resmin karşılıklı anlaşmayı ve düzenli üretimin 

sağlanması ile hesaplamaları kolaylaştırıcı bir unsur olduğu da unutulmamalıdır. 

Günümüzde ürünlerden beklenen istekler hassasiyet, fonksiyonel işlevlerde güvenirlilik, 

kullanım ve bakım kolaylığı, kalite ve estetiktir. Bu gereksinimleri sağlayacak ürünlerin kısa 

temrinlerde ve düşük maliyette üretimi gerekmektedir. Tasarım ve tasarımdan imalata geçiş, ürüne 

dönüşüm için geçen zamanın en aza indirilmesi şarttır. Ayrıca, yüksek hızlar ve karmaşık işlemler için 

tasarlanan günümüz ürünlerinde hata oranları belli toleransların üzerine çıkması kabul edilemez. 

Bilgisayar kullanımı bu gereksinimlere yönelik temrin ve doğruluk faktörlerinde iyileşme sağlamıştır. 

Tasarımda değişiklikler hızla yapılabilmekte, alternatif çözümler çok kısa sürelerde 

denenebilmektedir. Bilgisayarın tasarımın düşünme mekanizmasında kullanımına yönelik 

günümüzdeki çalışmalar konveksiyonda bilgisayarın bazı kararları alabilmesi(intelligent CAD) olarak 

adlandırılan yaklaşım tasarımda tasarımcının ilk taslak çalışmalarından bilgisayarın uygun değer 

sonuca gidebilmesidir. Tasarım aşamasında imalat için gerekli bilgileri CAD sisteminden sağlaması, 

süreç planlama gibi işlemlerde CAD’ın destek olması ICAD sistemlerinin hedefidir. 

Ders konularına ek olarak, I. yarıyılda perspektif resim örnekleri ve görünüş örnekleri, ilk 

yarıyılda da,  ara kesitler, modüler mobilya üretimi için semboller ve montaj resim örnekleri 

gösterilmektedir. 

Tabloların İncelenmesinden anlaşıldığı gibi Teknik Resim dersleri uygulama ağırlıklıdır. Yarı 

çizerek öğrenilen bir derstir. Öğrencilere her hafta 2-3 resim çizdirilmekte, ek olarak da ara ödevler 

verilmektedir.1. ve 2. yarıyıllardaki Teknik resim derslerinin öğrenciye kazandırdığı teorik ve pratik 

bilgilerden sonra Bilgisayar Destekli Çizim için en uygun dönemin 3. yarıyıldır. Bu şekilde henüz 

kazanılmış bilgilerin bilgisayar kullanımı kolaylaştırılmış olur. Ayrıca dahi sonra öğrencilere 

yaptırılacak olan proje, ödev vb. çalışmalar için de gerekli zemini oluşturur. 

Bilgisayar destekli çizim eğitiminin gerçekleştirilebilmesi için en çok iki öğrenciye bir bilgisayar 

düşecek şekilde bir sınıf oluşturulması ve öğrencinin bilgisayar başında pratik çalışmayı maksimum 

oranda yapabilmesinin sağlanması gerekir. Dersi verecek hocaların, Teknik Resim orijinli olması 

öğretimde yanlışlara düşülmesini önleyecektir. 
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Meslek Yüksekokulunda Öğrenim Gören Gençlerin Sivil Toplum 

Kuruluşları Hakkında Düşünceleri, Beklentileri ve Sivil Toplum 

Kuruluşları için Yapabilirlikleri Üzerine Bir Araştırma 
 

 
           

                

 

         

      

                                   

ÖZET 

 

Gençler aldıkları eğitim sırasında toplumsal sorumluluklarının farkında olmalıdırlar. Gençlerin 

okulda aldıkları eğitim ve kazandıkları bilinçle toplumsal konularda daha duyarlı hareket etmeleri ve 

görüşlerini rahatça ortaya koyabilmeleri beklenmektedir. Ancak bu tek başına eğitim öğretim 

kurumlarında kazanılacak bir gelişme değildir. Gençlerin toplumsal sorumluluklarını yerine getirmek 

için genel anlamda sivil toplum kuruluşlarına katılımını arttırmak için teşvik edilmeleri ve gençlere 

yönelik hazırlanacak programlarla katılım konusunda yönlendirilmeleri gerekmektedir. Yapılan 

çalışmada Kocaeli Üniversitesi Hereke Meslek yüksekokulunda okuyan yaklaşık 200 gence, 

gönüllülük, sivil toplum, ekip çalışması, sosyal sorumluluk gibi konuları içeren bir anket yapıldı.  Sivil 

Toplum kuruluşları hakkında düşünceleri, beklentileri ve sosyal sorumluluk adına yapabilirlikleri 

araştırıldı. Yapılan çalışmanın sonuçlarına göre gençlerin eğitiminde sosyal sorumluluğa yer veren bir 

model oluşturulmasına da katkı sağlaması bekleniyor. Sosyal sorumluluk bilinci yüksek, çevresindeki 

ihtiyaçlara duyarlı, sorunların farkında olan ve bunların çözümüne yönelik fikir üreten bir neslin 

yetiştirilmesi hedefleniyor. 
 

Anahtar Kelimeler: Sivil Toplum Kuruluşları, Sosyal Sorumluluk, Eğitim. 

 

 

A Survey on the Opinions, Expectations, and Feasibility of Non-

Governmental Organizations for Young People Studying at Vocational 

Schools on Non-Governmental Organizations 
 

ABSTRACT 

 

Young people should be aware of their social responsibilities during their education. It is 

expected that young people will be able to move more sensitively to social issues and to express their 

views freely, with the awareness that they are educated and earned in school. However, this is not an 

achievement in education and training institutions alone. In order for young people to fulfill their 

social responsibilities, they need to be encouraged to increase their participation in NGOs in general 

and to be encouraged to participate in programs for young people. A questionnaire including questions 

such as volunteering, civil society, team work and social responsibility was conducted in the study 

about 200 genders read in Kocaeli University Hereke Vocational School. Their ideas about civil 

society organizations, their expectations and their applicability in terms of social responsibility were 

searched. According to the results of the work done, it is expected to contribute to the creation of a 

model that includes social responsibility in the education of young people. It is aimed to train a 

generation that is aware of high social responsibility, sensitive to the needs of its environment, aware 

of the problems and producing ideas for solving them. 
 

Keywords: Civil Society Organizations, Social Responsibility, Education. 
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GİRİŞ  

 

 

 

Sivil Toplum Kuruluşları 

 

Sivil toplum kuruluşları, üyelerin katılımına olanak veren, demokratik, merkezi yönetimden 

özerk, toplum yararı kavramına kamusal bakıştan ayrılan örgütlerdir. Karar alma süreç ve 

mekanizmalarının sivil toplum içinde tutulması ile toplumun daha katılımcı, daha çoğulcu, daha 

demokratik olması hedeflenmektedir. (Karamanoğllu ve  Pekküçükşen  2009: 173) 

Sivil topluma yönelik tanımlarda en çok ortaya çıkan özellik, sivil toplumun devlet aygıtına göre 

durumudur. Bu bağlamda sivil toplum kuruluşları, devlet aygıtı dışında bireyler tarafından bir araya 

gelinerek oluşturulan yapılardır.  

Sivil toplum Kuruluşları  

 Tüm bireylerin katılımına açık kuruluşlar, dernekler, sivil oluşumlar gibi yurttaşların gönüllü 

katılımı ile oluşan birlikteliklerdir.  

 STK’lar yasal kurumlardır. 

 STK’larda üyeler arasında sivil davranış ruhu egemendir. Bu nedenle aralarında karşılıklı 

saygı ve dayanışma ruhu ile hareket ederler. 

 Sivil toplum kuruluşları sivil toplumun bir parçasıdır. 

 

Sivil örgütlenmenin esasında dostluk, arkadaşlık, birlikte bir şeyler başarma duygusu, kollektiflik 

ve insanların gönüllü olarak bir araya gelip bir şeyler yapmaya çalışması gibi etkenler vardır. Bir 

sinerji ve güç birliği duygusunu içeren “sivil toplum, insanların tek tek yapamadıkları şeyleri beraber 

yapması anlamına gelen bir şey. O anlamda, sivil toplum, bir birlikteliği, gönüllülüğü, dayanışmayı 

temsil ediyor”.  (Talaş 2011:388) 

 

Sosyal Sorumluluk 

 

Sorumluluk, “kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın 

sonuçlarını üstlenmesi” demektir. Buna göre sosyal sorumluluk olgusunu bireylerin, davranışlarını 

toplumsal sonuçlarını gözeterek düzenlemeleri olarak tanımlamak mümkündür. Sosyal sorumluluk 

yaklaşımının hedefi toplumsal fayda sağlamak, toplumda bir fark yaratmaktır. Bir bireyin veya 

kurumun bu hedef doğrultusunda çalışma yapmasının temelinde ise ‘gönüllülük’ ve ‘hayırseverlik’ 

anlayışı yatmaktadır. Gönüllülük ve hayırseverlik birbiriyle ilişkili olgulardır. İnsanların herhangi bir 

karşılık beklemeden ve çıkar gözetmeden toplum ve dünya yararına bir takım çalışmalarda bulunması 

gönüllü girişimlerdir ve aynı zamanda hayırseverlik çerçevesinde değerlendirilebilir. (Saran, Coşkun, 

Zorel,  Aksoy,  2011:3732) 

 

 

Eğitim 

 

Ülkemiz eğitim kurumlarında sosyal sorumluluk konusuna ilişkin eğilim iki boyutta 

değerlendirilebilir. Birincisi eğitim kurumlarının kendi sosyal sorumlulukları açısından çalışmalarda 

bulunmaları; ikincisi ise eğitimlerini tamamladıktan sonra çalışma hayatına başlayacak olan 

öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinçlerinin geliştirilmesi ve henüz öğrencilik döneminde sosyal 

sorumluluk projeleri içinde yer almalarının sağlanmasıdır. 3737 Eğitim kurumlarında sosyal sorumluk 

ve toplumsal hizmet uygulamaları derslerine yer verilmesinin bir yandan bireysel gelişime bir yandan 

da kurumsal kültüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. (Saran, Coşkun, Zorel,  Aksoy,  2011:3732) 
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Yöntem 

 

Araıştırma Modeli 

 

Kocaeli Üniversitesi Hereke Meslek yüksekokulunda okuyan yaklaşık 200 gence, gönüllülük, 

sivil toplum, ekip çalışması, sosyal sorumluluk gibi konuları içeren bir anket yapıldı.  Sivil Toplum 

kuruluşları hakkında düşünceleri, beklentileri ve sosyal sorumluluk adına yapabilirlikleri bir anket 

yardımıyla araştırıldı. 

 

Bulgular 

 

Tablo 1: Öğrencilerin Sivil Toplum Kuruluşları Hakkında Bilgileri 

Konu Evet Hayır 

Herhangi bir sivil toplum kuruluşunu üye 

misiniz? 
10 90 

Sivil Toplum Kuruluşlarının hangi amaçla 

kurulduğunu biliyor musunuz? 
30 70 

Herhangi bir Sivil Toplum Kuruluşuna üye 

olmak ister misiniz? 
56,7 43,3 

STK’larda herhangi bir sosyal sorumluluk 

projesinde yer almak ister misiniz? 
58,3 41,7 

Çevrenizde herhangi bir sivil toplum 

kuruluşuna üye olan var mı? 
91,7 8,3 

Daha önce sivil toplum kuruluşlarında gönüllü 

çalışmanız oldu mu? 
26,7 73,3 

STK’larda herhangi bir sosyal sorumluluk 

projesinde yer almak ister misiniz? 
60 40 

 

Tablo 1’de öğrencilerin Sivil Toplum Kuruluşları hakkında bilgi sahibi olup/olmadıkları 

araştırılmıştır. Öğrencilerin %70 ‘i sivil toplum kuruluşlarının hangi amaçla kurulduğu hakkında bir 

bilgisi bulunmamaktadır. Ankete katılan öğrencilerin sadece %10’u herhangi bir stk’da üye olarak 

devam etmektedir.  
 

 

 
Şekil 1: Öğrencilerin Tercih Ettikleri STK’ların Dağılımı 

 
 

“Bir STK’ya üye olmanız zorunlu olsaydı hangi amaçla çalışan bir STK tercih ederdiniz?” sorusuna 

Kocaeli Üniversitesi Hereke Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören gençlerin %46,7’si Eğitim, 

geliştirme, araştırma gibi alanlarda aktif olan sivil toplum kuruluşlarını tercih etmişlerdir.  
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STK’lar hakkında düşüncelerinizi, beklentilerinizi, kısaca yazar mısınız? Sorusuna öğrencilerin  

vermiş yanıtlar: 

 Faydalı kuruluşlar olup her ülke için gereklidir. 

 STK’lar eğitim ve ihtiyaç sahiplerine yardım amaçlı olmalıdır. 

 STK'ları bizlere daha iyi tanıtmalılar. Bunun için okullara sosyal faaliyetlerin tanıtıldığı 

dergiler dağıtılabilir. STK'ya daha önce hiç katılmayan,  STK’ların neler yaptığından haberdar 

olmayanlar STK gibi kuruluşlara sıcak bakmayacaklardır. STK'lara nasıl üye olacağını, kendi 

alanında ne gibi faaliyetler yaptığını açıklayıcı bir dille anlatılması gerekmektedir.  

 STK’lar insanları bilgilendirmeli, kültürümüzü en iyi şekilde tanıtmalıdır. 

 Topluma faydalı, birlik ve beraberliğe dayalı gelişmelerin yapıldığı proje ve faaliyetler 

yürütmelidirler. 

 Topluma yararlı olmalı ve siyaset gözetmemelidirler. 

 Kişileri sosyal hayata katmalı, yardımseverliği artırmalıdırlar. 

 

 

 
SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

Kocaeli Üniversitesi Hereke Meslek Yüksekokulu öğrencileri yapılan bu araştırmada, 

gençlerimizin STK’lar hakkında bilgi sahibi olmadıkları sonucuna varılmıştır. Gençler Türkiye’de 

yapılan STK çalışmalarının yeterli olmadığını savunmuşlardır. Sivil toplum kuruluşlarının insanları 

bilgilendirmeleri gerektiği, topluma faydalı, birlik ve beraberliğimizi artırıcı proje ve faaliyetlerin 

kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülmesi gerektiğini düşünmektedirler.  
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Türkiye ile Ispanya Arasında Ticari Ilişkiler 
 

 

Ali KONAK* Serkan DİLEK 

Selim İNANÇLI Murat ALTUNSOY 

 

ÖZET 

 

Ülke ekonomileri açısında dış ticaret faaliyetleri, günümüzde büyük bir önem 

kazanmış durumdadır. Bu süreçte ülkelerin birbirleriyle olan ticari ilişkilerinin yapısı yanında 

ticaret hacmi de ön plana çıkmıştır. Dış ticaret faaliyetlerinin bu denli önem kazandığı bir 

dünyada, geçmişte önemli tarihi bağları bulunan Türkiye ve İspanya arasındaki ticari 

ilişkilerin boyutunun ve yıllar itibariyle gelişim sürecinin incelenmesi önem teşkil etmektedir. 

Ülkemizde 1996 yılı başından itibaren uygulamaya konulan Gümrük Birliği ile birlikte 

İspanya’dan yapılan ithalat ve bu ülkeye yapılan ihracatta sürekli ve düzenli artış 

gerçekleşmiştir. Türkiye’nin İspanya’ya ihraç ettiği ürünler arasında; demir ve çelik ürünleri, 

elektrikli makina ve cihazları, giyim eşyası, kara taşıtları için aksam ve parçaları, mineral 

yakıtları, çimento, kauçuk ve kauçuktan eşya, sentetik ve suni lifler, pamuklu dokumalar, 

plastik ve plastikten mamul eşyalar bulunmaktadır. Türkiye ise İspanya’dan ağırlıklı olarak 

organik kimyasallar, eczacılık ürünleri, çinko, boyalar, kâğıt ve kağıt ürünleri ve doğal deri 

ürünleri ithal etmektedir. Türkiye, İspanya’nın en fazla yatırım yaptığı onuncu ülkedir. 

Yatırımların artışında turizm sektörüne yönelen firmaların emlak yatırımları ve faiz-borsa 

kazançları nedeniyle ülkemize yönelen İspanyol fonlarının artmasının etkisi bulunmaktadır. 

İspanya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin bu denli olumlu bir seyir izlemesinde İspanyol 

kamuoyunun, ülkemizin AB üyeliğine pozitif bakışı ve İspanyol hükümetinin Türkiye’nin AB 

üyeliğine destek vermesinin etkili olduğunu söylemek mümkündür. Siyasi platformdaki 

olumlu gelişmeler ticari platforma da yansımış, dolayısıyla iki ülke arasındaki ikili ticari ve 

ekonomik ilişkiler de bu olumlu havadan önemli oranda etkilenmiştir. Bunun bir neticesi 

olarak da ikili dış ticaret hacminde kademeli ve istikrarlı bir yükseliş gerçekleşmiş, on yıl 

içerisinde Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret dört kat büyümüştür. Türkiye’de altyapı, 

yenilenebilir enerji ve bilgi teknolojileri gibi alanlarda büyük iş imkânlarının bulunması, 

İspanyol yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgilerinin artmasına neden olmuştur. Bu bağlamda iki 

ülke arasında yıllar itibariyle artış gösteren dış ticaret hacmi, karşılıklı olarak gelecekte daha 

fazla yatırım ve ticaret beklentilerine sebebiyet vermektedir. 

Bu çalışmada, 2000 yılından sonraki dönemde Türkiye ile İspanya arasındaki ticari 

ilişkilerin boyutu, hacmi ve kapsamı dış ticaret verileri yardımıyla yıllara göre incelenmiş, 

daha sonra iki ülkenin dış ticaretinde karşılıklı olarak güçlü ve zayıf yanlarının ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda iki ülke arasındaki dış ticaretin 

geliştirilmesi için ne gibi çalışma ve düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulduğu üzerinde 

durularak öneri ve tavsiyelerde bulunulmuştur.  
 

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Ticaret, Hacmi, Ticari İlişkiler Yatırım, İhracat, İthalat 

 

 

 

 

 

                                                 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

211 

 

GİRİŞ 

 

İspanya ile Türkiye arasındaki ikili ticari ilişkiler, 1960’lı yıllara dayanmaktadır. 

Türkiye’nin 1980’li yıllarda içine girdiği ekonomik liberalizasyon döneminde genel olarak 

gelişen dış ticarete paralel olarak Türkiye-İspanya ikili ticareti de artış göstermiş, Türkiye’nin 

Avrupa Birliği’ne adaylığının onaylanması, Akdeniz’in zıt köşesinde yerleşik bulunan bu iki 

ülkenin yakınlaşmasına yardımcı olmuştur (http://www.investingaziantep.gov.tr/Ispanya-

icerik-268.html). Türkiye’nin 1996 yılından itibaren Avrupa Birliği ülkelerine yönelik olarak 

uyguladığı Gümrük Birliği bir sonucu olarak, İspanya ile Türkiye arasındaki yapılan ithalat ve 

bu ülkeye yapılan ihracatta sürekli ve düzenli artış görülmektedir. Ancak Türkiye, İspanya ile 

olan dış ticaretinde son 10 yılda sadece 2007 yılında dış ticaret fazlası vermiştir (T.C. 

Ekonomi Bakanlığı, 2016). İki ülke arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi, daha iyi bir 

duruma getirilebilmesi hususunda gerekli çalışmalar yürütülmektedir.  

Türkiye ve İspanya Hükümetleri, 1 Ocak 1951 tarihi itibariyle, iki ülke arasındaki 

diplomatik ilişkileri Büyükelçilik düzeyine yükseltme kararı almışlardır. General Franco 

döneminde İspanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerde bir canlanma gerçekleşmiş olmasına 

karşın ölçülü bir dostluk ve işbirliği anlayışı hakim kılınmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede de 

16 Nisan 1959 tarihinde iki ülke arasında, bir Dostluk Antlaşması imzalanmıştır. 1980’li 

yılların ortalarından itibaren de gerek İspanya’nın gerekse de Türkiye’nin dış pazarlara 

ulaşmak amacıyla serbestleşmeye öncelik veren benzer nitelikteki iktisat ve ticaret 

politikalarını hayata geçirmeleri neticesinde Türkiye-İspanya ilişkileri canlanmaya 

başlamıştır. İki ülke arasındaki siyasi ve ticari ilişkileri geliştirmek adına 1989 yılında 

Başbakan Özal tarafından gerçekleştirilen İspanya ziyareti, bu tarihten itibaren iki ülke 

arasındaki siyasi, askeri ve ekonomik alanlardaki ilişkilerin yoğunlaşmasına katkıda 

bulunmuş, 1993 yılında da İspanya kralı Juan Carlos Türkiye’ye bir devlet ziyareti 

gerçekleşmiştir. 1998 yılında da İspanya Başbakanı Aznar’ın Türkiye ziyaretinde “İlişkilerin 

Geliştirilmesi için Ortak Hareket Eylem Planı’’ imzalanmış ve bu plan dahilinde İspanya ile 

Türkiye arasında dış politika ve güvenlik konuları da dahil olmak üzere çeşitli konularda 

düzenli olarak resmi temaslarda bulunulması öngörülmüştür (T.C. Dış İşleri Bakanlığı Madrid 

Büyükelçiliği, 2016). İki ülke tarafından onaylanarak yürürlüğe giren ve halen yürürlükte 

bulunan bu eylem planında ikili ilişkilerin temellerinin güçlü bir şekilde atılması planlanmış 

ve Türkiye ile İspanya’nın karşılıklı olmak üzere daha yoğun bir şekilde ticari faaliyette 

bulunmasının gerekliliği vurgulanmıştır. 

 Tarihsel süreç içerisinde ticari ilişkilerin sürdürülebilmesi ve bu ilişkilerin ülkelerin 

gelişmişliğine fayda sağlayabilmesi amacıyla Türkiye ile İspanya arasındaki ticari ve 

ekonomik ilişkiler;  

1951 yılındaki Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları, 

1975 yılında  İkili Hava Ulaştırması Anlaşması 

1992 yılında Ekonomik ve Sınai İşbirliği Anlaşması,  

1995 yılında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması, 

1998 yılında Ekonomik ve Mali İşbirliği Mutabakat Zaptı,  

1998 yılında Türkiye-İspanya Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması 

1998 yılında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere İlişkin Konularda İşbirliği 

Mutabakat Zaptı 

1998 yılında Türkiye İspanya Ortak Çalışma Grubu Toplantısı Mutabakat Zaptı 

1998 yılında Türkiye İspanya KEK I. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı 

1999 yılında Yeniden Yapılanma İçin Mali İşbirliği Mutabakat Zaptı 

2002 yılında Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması (1/1/2004 tarihi  

itibariyle yürürlüğe girmiş)  
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ile şekillendirilmiş, bu tarihten sonraki dönemde de İspanya ile Türkiye arasında başka bir 

Karma Ekonomik Komisyon toplantı düzenlenmemiştir (Eskişehir Ticaret Odası, 2014:19). 

Bütün yapılan bu antlaşmaların içeriği ve temel amacı iki ülke arasındaki dış ticaretinin 

geliştirilmesine yöneliktir.  

İspanya, 2007 yılında hazırlamış olduğu dış ticaret ve yatırım planlaması kapsamında 

10 ülke belirlemiştir. Bu ülkelerden biri de Türkiye’dir. İspanya tarafından hazırlanan bu 

yatırım planları sayesinde Türkiye ile İspanya arasında karşılıklı olmak üzere gerek yatırım 

faaliyetleri ve gerekse de ticari faaliyetler beklendiği üzere yoğunlaşmıştır.  

 2011 yılı itibariyle Türkiye’den İspanya’ya ağırlıklı olarak Motorlu kara taşıtları 

(montaj şeklinde binek otomobilleri ve eşya taşımak üzere imal edilmiş motorlu araçlar), 

demir ve çelik ürünleri, elektrikli makina ve cihazlar, giyim eşyası, kara taşıtları için aksam ve 

parçaları ile mineral yakıtların ihracatının yapılmıştır. Buna karşın aynı dönemde İspanya’dan 

Motorlu kara taşıtları (binek otomobili, eşya taşımaya mahsus motorlu araçlar, otomobil 

yedek parçaları şeklinde), makina ve cihazları, plastik ve plastik kullanılarak üretilen eşyalar, 

demir ve çelik, elektrikli makina ve cihazları ve eczacılık ürünlerinin ithal edilmiştir  (DEİK, 

2011:8-9). İki ülke arasındaki ticarete konu olan mal ve hizmetlerin hem ihracat hem de 

ithalat açısından benzerlik arz ettiği görülmektedir. Bu bağlamda da mal-hizmet çeşitliliğin 

arttırılması için gereken yöntemlerin araştırılarak iki ülkenin de lehine sonuçlanabilecek 

yolların bulunması hedeflenmektedir.  

 
         EKONOMİK İLİŞKİLER SÜRECİ VE DIŞ TİCARET VERİLERİ 

 

Türkiye ve İspanya arasında 1950 yılından önce ticari açıdan birtakım girişimlerde 

bulunulmasına karşın bu girişimler çok cılız kalmış ve hatta bu süreç 1950’den sonraki 10 

yıllık dönemde de devam etmiştir.  İki ülke arasındaki ticaret hacminin çok düşük seviyelerde 

gerçekleşmiş olması İspanya ile Türkiye arasındaki kültürel ilişkilerin de sınırlı seviyelerde 

kalmasına neden olmuştur. İspanya Avrupa’nın kuzey Afrika’ya açılan kapısı iken Türkiye’de 

Orta doğuya açılan önemli bir ülkedir. Bu coğrafi durumun yarattığı siyasi ve ekonomik 

cazibe iki ülkenin yeni pazarlara ulaşması açısından önemlidir. En azından bu sebep bile iki 

önemli devletin birbirine karşı duyarsız kalmaması için yeterlidir (Lezcano, 1991:221-222). 

Bu ve benzeri pek çok nedenden dolayı 1960’lı yıllardan itibaren Türkiye ile İspanya 

arasındaki ticari faaliyetlerin yoğunlaştırılması için çeşitli girişimlerde bulunulmuştur.     

İki ülke siyasi ve ticari ilişkileri daha önce de ifade edildiği üzere 1980’lerin 

ortalarından itibaren İspanya’nın NATO’ya ve AB’ye katılması ile başlamış ve her iki ülkenin 

dış pazarlara yönelerek liberalleşmeye önem veren benzer ekonomik politikalar uygulaması 

neticesinde yeni boyutlara ulaşmıştır. 1980’lerin sonlarından itibaren gerçekleştirilen karşılıklı 

üst düzey ziyaretlerle ikili siyasi diyalog ve ticari ilişkiler geliştirilmiştir. Türkiye’nin Avrupa 

Birliğine üyeliğine giriş sürecinde İspanya’nın sergilemiş olduğu olumlu yaklaşımların 

yanında, İspanya’nın  transatlantik bağlara atfettiği önem, uluslararası terörizmle mücadele 

konusundaki kararlılığı ve giderek büyüyen ekonomisine önemli pazarlar oluşturma çabası, 

Türkiye’nin dış politika hedefleriyle ve ekonomik potansiyeliyle büyük ölçüde örtüşmüş bu 

bağlamda da İspanya ile Türkiye’nin siyasi ve ticari ilişkileri her geçen yıl daha da yapıcı bir 

iş birliğine dönüşmüştür (http://www.paranomist.com/ispanya-ab-sureci-ve-turkiye-ispanya-

arasindaki-ticari-iliskiler.html). Son senelerde İspanya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerde 

ve özellikle de ekonomik ve ticari faaliyetlerde büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Hiç 

şüphesiz 1996 yılında Avrupa Birliği ve Türkiye arasında imzalanan Gümrük Birliği 

anlaşmasının yürürlüğe girmesi ve 1999 senesinde de Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 

adaylığının onaylanması, Akdeniz’in iki zıt köşesinde bulunan bu iki ülkenin yakın ilişkiler 

kurmasına yardımcı olmuştur ve Gümrük birliğine girilmesi ile birlikte iki ülke arasındaki 

ihracat ve ithalat faaliyetleri sürekli olarak artış göstermiştir. (T.C. Ekonomi Bakanlığı, 2016). 
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Türkiye ile İspanya’nın ticaret yapma eğiliminde bulunması, iki ülkenin arasında kurulan iyi 

ilişkilerin olumlu bir neticesidir. Bu bağlamda kurulan ve geliştirilmeye devam edilen ticari 

ilişkiler, hem Türkiye hem İspanya açısından büyük önem arz etmektedir. Bu gelişmelerin bir 

uzantısı olarak da Türkiye ile İspanya arasındaki dış ticaret, yıllar itibariyle genel olarak artış 

eğilimindedir. 1996 yılında Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği sürecini başlatan ve ardından da 

müzakere adayı olan Türkiye, bu süreçten sonraki dönemlerde uluslararası ekonomik sisteme 

entegre olmak suretiyle küresel ticarette meydana gelen değişimlere ayak uydurmaya 

başlamıştır. Bu çerçevede, İspanya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler, modernize olmuş 

sanayi içi ticaret yapısına doğru ilerlemiştir (Vecina vd. 2006:8). Küresel ekonomi, 

Türkiye’nin İspanya pazarlarına daha rahat ulaşabilmesine ve iki ülkenin birbirleriyle yaptığı 

ticaretin artışına olanak sağlamaktadır. Benzer şekilde İspanya’da Türk pazarlarına daha kolay 

ulaşabilmiştir.  Bu süreç sonucunda İspanya Hükümeti Türkiye’yi ticari faaliyette bulunma ve 

çeşitli yatırımlar yapma açısından öncelikli ülkeler arasına almış, bu karar neticesinde de 

Türkiye, İspanya’nın en fazla yatırım ve ihracat yaptığı ilk 10 ülkeden biri haline gelmiştir. 

Ticari ve yatırım alanlarında olduğu gibi, Türkiye ile İspanya arasındaki siyasi ve 

kurumsal işbirliği de yıllar itibariyle yükseliş eğilimi göstermiştir. Turgut Özal'ın 1989'daki 

İspanya ziyareti sonrasında canlanma eğilimi göstermeye başlayan ikili ilişkiler, sonraki 

yıllara yönetimdeki hükümetlerin gayretleri ile geliştirilerek sürdürülmüştür. Bu kapsamda iki 

ülke arasındaki resmi ziyaretler ve devlet görevlileri arasındaki görüşmeler daha sık hale 

gelmiş, eski döneme kıyasla ekonomik nitelikte ve sektörel bazda anlaşmalar daha fazla 

yapılmıştır. İki ülkenin kurumsal nitelikteki varlıkları da İstanbul’daki Cervantes Enstitüsü ve 

Barcelona’ da açılan Türk konsolosluğu ile birlikte daha da genişlemiştir. Bununla birlikte iki 

ülke arasındaki siyasi ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla İspanya ve Türk hükümetleri arasında 

düzenli olarak üst düzey toplantılar gerçekleştirilmiştir (Soler i Lecha 2011:204). İki ülke 

arasında yapılan bu siyasi ve diplomatik toplantılar ve görüşmeler ticari ilişkilerin de alt 

yapısını oluşturmaktadır. 

Bu aşamada İspanya’nın sektörel bazda dış ticaret yapısına bakmak yerinde olacaktır. 

Günümüzde Genel olarak bakıldığında İspanya’nın, Avrupa’daki önemli otomotiv üreticisi 

ülkelerden birisi olması nedeniyle ağırlıklı olarak otomotiv aksam ve parçası ithal eden bir 

ülke konumunda olduğu görülmektedir. Bunun dışında çeşitli makine aksam ve parçaları, 

elektronik makine ve cihazlar ile eczacılık ürünlerinin ithalatını da sıklıkla 

gerçekleştirmektedir. İspanya’nın ihracatında en önemli payın, binek araçlara ait olduğu 

görülmektedir. İspanya’nın ihracatındaki diğer önemli kalemler ise ithalattakine benzer 

şekilde sırasıyla makinalar, elektrikli makina ve cihazlar ve eczacılık ürünleridir (Eskişehir 

Ticaret Odası, 2014:15-16). İspanya’nın dış ticaretine ilişkin bu genel yapının Türkiye ile 

gerçekleştirilen dış ticaret faaliyetlerine de belli bir ölçüde yansıdığı görülmektedir. 

Günümüzde İspanya; Türkiye’nin gerek siyasi gerek ekonomik açıdan çok yoğun 

ilişkiler içerisinde olduğu ve çok uzun yıllara dayanan ticari ve diplomatik ilişkilerinin 

bulunduğu bir Avrupa Birliği üyesi ülkesidir. Bu özellikleri itibariyle İspanya, Türkiye’nin dış 

ticaretinde göz ardı edilemeyecek derecede önemli bir ülke konumundadır. Türkiye’nin 1996 

yılından itibaren uygulamaya koyduğu Gümrük Birliği neticesinde İspanya’dan yapılan ithalat 

ve bu ülkeye yapılan ihracatta sürekli ve düzenli artış görülmektedir (T.C. Ekonomi 

Bakanlığı, 2016). Bununla birlikte iki ülke arasındaki ticaret son 10 yıllık süreçte sadece 2007 

yılında Türkiye lehine ticaret fazlası gerçekleşmiştir. Türkiye ile İspanya arasındaki ticaretin 

2005 yılından günümüze kadar uzanan gelişimini aşağıdaki tabloda yer alan veriler yarımıyla 

incelemek mümkündür.  
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Türkiye-İspanya Ticaretinin Seyri 

Yıl 
İhracat $ / 

Bin 

İhracat 

Değişim % 

Genel 

İhracata 

Oranı % 

İthalat $ / 

Bin 

İthalat 

Değişim % 

Genel 

İthalata 

Oranı % 

Hacim $ / Bin 
Denge $ / 

Bin 

2005 3.010.857 14,9 4,10 3.555.106 9,3 3,04 6.565.963 -544.249 

2006 3.720.458 23,6 4,35 3.832.589 7,8 2,75 7.553.047 -112.132 

2007 4.579.995 23,1 4,27 4.342.994 13,3 2,55 8.922.988 237.001 

2008 4.047.267 -11,6 3,07 4.548.182 4,7 2,25 8.595.449 -500.915 

2009 2.823.657 -30,2 2,76 3.776.917 -17,0 2,68 6.600.575 -953.260 

2010 3.536.205 25,2 3,11 4.840.062 28,1 2,61 8.376.267 -1.303.857 

2011 3.917.559 10,8 2,90 6.196.452 28,0 2,57 10.114.011 -2.278.893 

2012 3.717.345 -5,1 2,44 6.107.987 -1,4 2,58 9.825.333 -2.390.642 

2013 4.334.196 16,6 2,86 6.417.719 5,1 2,55 10.751.915 -2.083.524 

2014 4.749.584 9,6 3,01 6.119.940 -4,6 2,53 10.869.524 -1.370.355 

2015 4.742.270 -0,2 3,30 5.588.524 -8,7 2,70 10.330.793 -846.254 

2016 / 

(1-12 ) 
4.993.383 5,3 3,50 5.678.903 1,6 2,86 10.672.286 -685.520 

Kaynak: TUİK 
  

Yukarıdaki tablo incelendiğinde 2005 yılından 2008 yılına kadar geçen 3 yıllık dönemde 

İspanya’ya yapılan ihracatın düzenli olarak ve büyük oranlarda artış gösterdiği görülmektedir. Hatta 

2007 yılında ispanya ile yapılan ticarette dış ticaret fazlası bile verilmiştir. Ancak 2008 yılında Avrupa 

da yaşanan ekonomik krizin etkisi ile İspanya’ya yapılan ihracat bir miktar azalmış, ihracatın azalışı 

2009 yılında daha da derinleşmiştir. Ancak 2010 yılından itibaren İspanya’ya yapılan ihracat 2012 

yılındaki % 5,1’lik ve 2015 yılındaki % 0,2’lik azalış hariç düzenli olarak artmış ve 2016 yılı itibariyle 

yaklaşık 5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İspanya’dan yapılan ithalatın ise 2005 yılından 

günümüze kadar geçen süreçte yıllar itibariyle dalgalı bir seyir izlediği, ancak 2008 yılında yaşanan 

ekonomik krizin etkilerinin 2009 yılında ortaya çıkması nedeniyle bir önceki yıla kıyasla % 17 

oranında gerçekleştiği ve yaklaşık 3.7 milyar dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir. Sonraki yıllarda 

da İspanyadan gerçekleştirilen ithalatta daha önce ifade edildiği üzere dalgalı bir seyir hakim olmuş ve 

2016 yılı itibariyle yaklaşık 5.6 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirilmiştir. Bu değerler itibariyle iki 

ülke arasındaki dış ticaret faaliyetleri neticesinde 2012 yılında yaklaşık 2.4 milyar dolar ile 

Türkiye’nin en yüksek dış ticaret açığını verdiği görülmektedir.  

Bu ihracat ve ithalat değerleri çerçevesinde Türkiye’nin İspanya’ya ihracatında ve İspanya’dan 

ithalatında önem arz eden ürünler ise aşağıdaki tablolar da yer almaktadır. Öncelikle Türkiye’nin 

İspanya’ya ihracatında önem arz eden ürünleri Tablo 2’de yer alan veriler yardımıyla ve % ağırlıkları 

itibariyle incelemek mümkündür.  İspanya’ya yapılan ihracatta toplam ihraç değeri içerisindeki ağırlığı 

% 1’in altında bulunan ürün ve ürün grupları değerlendirmeye dahil edilmemiştir.  
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Türkiye’nin İspanya’ya İhracatında Başlıca Ürünler (milyon dolar) 
GTİP 

No 
Ürun Adı 2014 2015 2016 

Değişim % (2015-

2016) 

% pay 

(2016) 

  Genel Toplam 4.750 4.742 4.993 5,30 100 

8703 

Binek otomobilleri ve esas 

itibariyle insan taşımak üzere 

imal edilmiş diğer motorlu 

taşıtlar (yarış arabaları dahil) 

440 494 646 30,84 12,94 

6204 

Kadınlar ve kız çocuk için 

takım elbise, takım, ceket, 

blazer, elbise, etek, pantolon 

etek, vb.(yüzme kıyafetleri 

hariç) 

338 379 390 2,75 7,81 

6203 

Erkekler ve erkek çocuk için 

takım elbise, takım, ceket, 

blazer, pantolon, tulum ve şort 

(yüzme kıyafeti hariç) 

234 231 268 16,11 5,36 

6109 

Tişörtler, fanilalar, atletler, 

kaşkorseler ve diğer iç giyim 

eşyası (örme) 

225 218 238 8,91 4,76 

8704 
Eşya taşımaya mahsus motorlu 

taşıtlar 
172 224 220 -1,86 4,41 

8708 
Karayolu taşıtları için aksam, 

parça ve aksesuarlar 
174 185 187 1,34 3,75 

6110 
Kazak, süveter, hırka, yelek 

vb. eşya (örme) 
202 206 172 -16,63 3,44 

6104 

Kadın ve kız çocuk için takım 

elbise, takım, ceket, blazer, 

etek, pantolon, tulum ve şort 

(örme)(yüzme kıyafeti hariç) 

131 152 169 11,30 3,38 

6206 

Kadınlar ve kız çocuklar için 

bluzlar, gömlekler ve gömlek-

bluzlar 

120 126 120 -5,07 2,40 

7208 

Demir veya alaşımsız çelikten 

yassı hadde ürünleri (genişlik 

>= 600 mm) (sıcak 

haddelenmiş) (kaplanmamış) 

26 51 112 120,35 2,25 

6205 
Erkekler ve erkek çocuklar için 

gömlekler 
90 94 101 7,47 2,02 

8450 

Ev veya çamaşırhane tipi 

yıkama makinaları (yıkama ve 

kurutma tertibatı bir arada 

olanlar dahil) 

82 77 83 8,24 1,67 

8418 

Buzdolapları, dondurucular ve 

diğer soğutucu ve dondurucu 

cihazlar ve ısı pompaları 

85 82 72 -12,31 1,45 

8701 Traktörler 5 11 65 492,34 1,31 

8528 
Monitörler ve projektörler, 

televizyon alıcı cihazları 
87 61 64 4,89 1,28 

2836 

Karbonat; peroksikarbonat; 

amonyum karbomat içeren 

ticari amonyum karbonat 

42 43 55 27,56 1,11 

Kaynak: Trademap 

Tablo 2. incelendiğinde Türkiye’den İspanya’ya ihraç edilen ürün grubunun başında 

2016 yılında 646 Milyon dolarla binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal 

edilmiş diğer motorlu taşıtları ürünlerinin geldiği görülmektedir. Bu ürün grubu İspanya’ya 

yapılan toplam ihracatın yaklaşık % 13’lük kısmını oluşturmaktadır. Motorlu taşıt 

ürünlerinden sonra İspanya’ya yapılan ihracatta 2. sırada önem arz eden ürün grubunu tekstil 
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ürünleri oluşturmaktadır. Özellikle takım elbise şeklindeki konfeksiyon ürünleri İspanya’ya 

yapılan ihracatta önemli bir paya sahiptir. 2016 yılı itibariyle İspanya’ya yaklaşık 390 milyon 

dolarlık Takım elbise niteliğinde tekstil ürünü ihracatı gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu 

değer İspanya’ya gerçekleştirilen toplam ihracatın % 7,81’lik kısmını oluşturmaktadır. İhracat 

içindeki payları itibariyle toplam ihracatın yaklaşık % 21’ini oluşturan bu iki önemli ürün 

grubundan sonra sırasıyla İspanya’ya  % 5,36 oranındaki ağırlığı ile erkekler ve erkek çocuk 

için takım elbise ürünlerinin, %4,76 oranındaki ağırlığı ile Tşört ve iç giyim ürünlerinin, % 

4,41 oranındaki ağırlığı ile eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ürünlerinin, % 3.75 

oranındaki ağırlığı ile karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlarının, % 3,44 

oranındaki ağırlığı ile kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşyaların ihraç edildiği görülmektedir. 

Bu verilerden de anlaşılacağı üzere Türkiye’nin İspanya’ya ihracatında ağırlıklı olarak 

motorlu taşıt ürünlerinin ve tekstil ürünlerinin yer aldığını söylemek mümkündür.   

 

Türkiye’nin İspanya’dan İthalatında Başlıca Ürünler (milyon dolar) 

 
GTİP 

No 
Ürun Adı 2014 2015 2016 

Değişim % 

(2015-2016) 

% pay 

(2016) 

  Genel Toplam 6.120 5.589 5.679 1,62 100,00 

8703 

Binek otomobilleri ve esas 

itibariyle insan taşımak üzere 

imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar 

(yarış arabaları dahil) 

925 1.277 1.493 16,95 26,29 

2710 
Petrol yağları ve bitümenli 

minerallerden elde edilen yağlar 
138 145 266 83,24 4,68 

8708 
Karayolu taşıtları için aksam, 

parça ve aksesuarlar 
261 273 258 -5,69 4,54 

8502 

Elektrik enerjisi üretim 

(elektrojen) grupları ve rotatif 

elektrik konvertörleri 

29 127 189 48,49 3,32 

2902 Siklik hidrokarbonlar 111 137 134 -2,40 2,36 

7403 
Rafine edilmiş bakır ve bakır 

alaşımları (ham) 
386 224 123 -45,29 2,16 

3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 145 112 106 -5,59 1,86 

3902 
Propilen ve diğer olefinlerin 

polimerleri (ilk şekillerde) 
126 118 103 -12,35 1,82 

7213 

Demir veya alaşımsız çelikten 

filmaşin (sıcak haddelenmiş, 

kangal halinde) 

151 117 91 -21,87 1,61 

3004 

Tedavide veya korunmada 

kullanılmak üzere hazırlanan 

ilaçlar (dozlandırılmış) 

84 79 90 13,28 1,58 

8409 

Sadece veya esas itibariyle 84.07 

veya 84.08 pozisyonlarındaki 

motorların aksam ve parçaları 

29 55 82 49,34 1,44 

8704 
Eşya taşımaya mahsus motorlu 

taşıtlar 
67 25 76 209,07 1,34 

7901 İşlenmemiş çinko 158 89 72 -19,05 1,27 

3904 

Vinil klorür veya diğer 

halojenlenmiş olefinlerin 

polimerleri (ilk şekillerde) 

72 50 63 26,15 1,11 

7219 

Paslanmaz çelikten yassı hadde 

mamulleri (genişliği 600 mm. 

veya fazla olanlar) 

28 63 58 -7,90 1,02 

7216 
Demir veya alaşımsız çelikten 

profiller 
74 72 57 -20,28 1,01 

Kaynak: Trademap 
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Türkiye’nin İspanya’dan satın aldığı ürünleri, bir diğer ifadeyle ithal ürünleri ve söz konu 

ürünlerin toplam ithalat içindeki paylarını da tablo 3. yardımıyla incelemek mümkündür. Türkiye’nin 

2016 yılında İspanya’dan gerçekleştirdiği toplam 5,6 milyar dolarlık ithalatın en büyük kısmını 

yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ithalat ile binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal 

edilmiş diğer motorlu taşıt ürünleri oluşturmaktadır. Söz konusu ürünlerin toplam ithalat içindeki 

payının yaklaşık % 29,2 olarak gerçekleştiği görülmektedir.  İspanya’dan gerçekleştirilen bu önemli 

ithal ürün grubundan sonra toplan ithalat içerisinde % 4,6 oranındaki ağırlığı ile petrol yağları ve 

çeşitli minerallerden elde edilen yağlar 266 milyon dolar ile ikinci sırada yer almaktadır. Her ne kadar 

bu ürün grubunun ithalat içindeki payı motorlu taşıt ürünlerine kıyasla düşük olsa da bir önceki yıla 

kıyasla yaklaşık % 83 oranındaki artış oldukça dikkat çekicidir.  İthalat içindeki payları itibariyle 

toplam ithalatın yaklaşık % 34’ünü oluşturan bu iki önemli ürün grubundan sonra sırasıyla 

İspanya’dan % 4,54 oranındaki ağırlığı ile karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlarının, % 

3,32 oranındaki ağırlığı ile elektrik enerjisi üretim araçlarının, % 2,36 oranındaki ağırlığı ile kimyasal 

ürünlerin ve % 2,16 oranındaki ağırlığı ile de rafine edilmiş bakır ve bakır alaşım ürünlerinin ithal 

edildiği görülmektedir. Bu verilerden de anlaşılacağı üzere Türkiye’nin İspanya’dan ağırlıklı olarak 

motorlu taşıt ve bu taşıtlara ait yedek parçalarını, petrol ürünleri şeklindeki sanayi ürünlerini, çeşitli 

kimyasal ürünleri ve enerji üretiminde kullanılan elektronik nitelikteki ürünlerin ithalatını 

gerçekleştirdiği görülmektedir. İhracatın aksine İspanya’dan ithalatta ürün grubunun çeşitliliği dikkat 

çekmektedir.  

Görüldüğü üzere dış ticaret açısından Türkiye İspanya’ya karşı tekstil ürünlerinin ihracatında 

üstün bir konumda iken, İspanya çeşitli madenler ve kimyasal ürünler ile elektronik nitelikteki bazı 

ürünlerin ihracatı açısından Türkiye’den nispeten konumdadır. Motorlu taşıt ürünleri ve bu ürünlerin 

parçalarının ihracatı-ithalatı açısından her iki ülkenin de birbirine benzer niteliklere sahip olması 

nedeniyle bu ürün grubu açısından bir ülkeyi diğer ülkenin önünde görmek doğru bir yaklaşım 

olmayacaktır.    

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Geçmişte tarihi ve ticari açıdan önemli ilişkiler kurmuş bulunan İspanya ve Türkiye 

arasındaki ticari faaliyetlerin yıllar itibariyle gelişim gösterdiği gözlenmekle birlikte yine de 

iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin önemli seviyelere geldiğini söylemek oldukça zordur. 

Bununla birlikte ülke arasındaki ticari faaliyet konuları incelendiğinde Türkiye’nin İspanya’ya 

ağırlıklı olarak motorlu kara taşıtların aksamı ve tekstil ürünlerini ihraç ettiği, buna karşın 

İspanya’nın Türkiye’ye ihracatının çeşitlilik gösterdiği gözlenmektedir. Bu bağlamda 

Türkiye’nin İspanya’ya ihracatı birkaç ürün grubu ile sınırlı kalmıştır.  Bu nedenle 

Türkiye’nin bu noktadaki eksikliklerini, gerekli yatırımları ve çeşitli yasal düzenlemeleri 

(özellikle vergi alanında) yapmak suretiyle gidermesi önem arz etmektedir.  

İki ülke arasındaki ticaret hacminin de yıllar itibariyle yükseliş göstermesine karşın 

henüz istenilen seviyelerde olduğunu söylemek zordur. Böyle bir sonucun oraya çıkmasında 

pek çok faktörün etkili olduğunu söylemek mümkündür. Bu faktörlerin başında da iki ülke 

arasındaki coğrafi uzaklığın önemli rol oynadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Mal ve 

hizmetlerin taşınması sürecinde yaşanan zorluklar iki ülke arasındaki ticari faaliyetlerin 

istenilen seviyelerin gerisinde kalmasında etkili olmaktadır. Günümüzde ülkeler arasındaki 

dış ticaretin gelişmesi ve hızlanması açısından bölgesel entegrasyonların önemli rol oynadığı 

görülmektedir. İspanya ile Türkiye’nin coğrafi açıdan farklı bölgelerde bulunması iki ülke 

arasındaki ticaretin hızlanması önünde önemli bir engeli teşkil etmektedir. Bu nedenle iki ülke 

arasındaki ticaretin artırılması için ulaştırma alanına yönelik bir takım düzenlemelere ağırlık 

verilerek iki ülke arasındaki coğrafi mesafelerin ticaret önündeki bir engel olmaktan 

çıkarılması önem arz etmektedir. Bu bağlamda iki ülke açısından karşılıklı önem arz eden 

ürünlere yönelik yatırımların teşvik edilmesi, çifte vergilendirmenin önüne geçmek amacıyla 

yasal düzenlemelerin yapılması, İspanya ile gümrük ve ulaştırma alanında ticareti 

kolaylaştırıcı anlaşmaların yapılarak iki ülke arasındaki ulaşım olanaklarının çeşitlendirilmesi 

ve taşıma maliyetlerinin azaltılması ile ihraç ürünlerinin tanıtımına yönelik reklam 
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faaliyetlerine ağırlık verilmesi Türkiye ile İspanya arasındaki ticaretin artırılması amacıyla 

alınabilecek  birtakım tedbirleri oluşturmaktadır.   

Bu tedbirler ve uygulamalar dışında İspanyol yatırımcıların Türkiye’de reel yatırım 

yapmalarını teşvik etmek amacıyla çeşitli vergi indirim yada muafiyetlerinden 

yararlandırılmaları, çeşitli politik ve ekonomik risklere karşı bir takım güvenceler verilmesi 

ve çeşitli üretim girdilerinden (elektrik vs.) nispeten daha ucuz yararlanmaları sağlanabilir. 

Ayrıca Türk ihracatçılarının da düşük faizli Eximbank kredileri ile desteklenmeleri ve çeşitli 

risklere karşı yapılacak sigortama faaliyetleri ile güvence altına alınmaları suretiyle 

İspanya’ya yönelik ihracatlarının teşvik edilmesi iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilerek 

ticaret hacminin artırılabilmesi açısından yararlı olacaktır. Bununla birlikte iki ülke arasındaki 

ticari faaliyetleri yavaşlatan bürokratik uygulama ve engellerin (gümrük işlemleri vb.) tespit 

edilerek bu engellerin resmi yollarla çözüme kavuşturulması ve İspanya’ya yönelik özel 

ticaret anlaşmalarının yapılması iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesine önemli katkılarda 

bulunabilecektir.  

Son olarak KBÜ-BAP-17-yd-157-no’lu-projenin yürütülerek bu çalışmanın 

gerçekleşmesi sürecinde sağlamış oldukları değerli yardımlardan dolayı Karabük Üniversitesi 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü çalışanlarına ve projenin yürütülmesi amacıyla 

sağlamış olduğu mali nitelikteki yardımlar nedeniyle Karabük Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğü Birimine teşekkür ederim.    
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Bergama Kozak Yaylasında Çam Fıstığı Üretim İşletmelerinin Sorunları ve 

Çözüm Önerileri 
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ÖZET 
 

 Akdeniz ikliminin karakteristik bir ağacı olan fıstık çamı (Pinus pinea L.), Türkiye’de yaygın 

olarak Bergama-Kozak yaylasında yetişmektedir. Yörede üretilen çam fıstığı, başta Arap ülkeleri 

olmak üzere yurt dışına ihraç edilmektedir. Ülkemizdeki en fazla ve en verimli fıstık çamları Kozak 

yaylasında bulunmaktadır. Bu yöredeki toplam fıstık çamı alanı 16 000 hektar civarındadır. Birim 

(hektar) üretim alanından ortalama 100-120 kg iç fıstık elde edilir. Bu değer, İspanya ve Fransa’da 

hektara 200 kg düzeyine çıkabilmektedir. Son yıllarda, Kozak yaylasındaki çam fıstığı ağaçlarının 

verimleri önemli düzeyde azalmıştır. Bu nedenle bu çalışmada, Kozak yaylasındaki çam fıstığı üretim 

işletmelerinin; yapısal, ekonomik ve pazarlama sorunlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yörede 

bulunan çam ağaçlarındaki verim azalmasında etkili etmenlerin doğru olarak belirlenebilmesi için, 

araştırma ve geliştirme kurumları ile işbirliği yapılması gerekmektedir. Çam fıstığı ürününün 

işlenmesi, pazarlanması ve tanıtımı amacıyla ilgili kooperatif vb. kuruluşların sayısı artırılmalıdır.  
 

Anahtar Kelimeler: Çam fıstığı, Kozak yaylası, üretim sorunları, Türkiye 

 

 

Problems and Solution Proposals of Pine Nut Production Farms in Bergama 

Kozak Plateau 
 

ABSTRACT 
 

Peanut pine (Pinus pinea L.), a characteristic tree of Mediterranean climate, is commonly 

grown in Bergama-Kozak plateau in Turkey. The pine nut is exported into foreign countries 

particularly Arabic countries are quite widely used for cooking, salads, confectionery and as a raw 

edible nut. The most efficient peanut pines in Turkey are located in the Kozak plateau. The total area 

of peanut pine in this area is around 16,000 hectares. An average of 100-120 kg of peanuts is obtained 

from the unit (hectare) production area. This value can be reach 200 kg in hectare in Spain and 

France. In recent years, the yield of pine seedlings of Kozak plateau has decreased considerably. For 

this reason, the structural, economical and marketing problems of pine nuts production enterprises of 

Kozak plateau were investigated in this study. Collaboration with research and development 

institutions is required in order to determine the effective factors in the efficiency reduction of the pine 

trees in the region. For the processing, marketing and promotion of pine nuts product, the number of 

establishments such as cooperative should be increased. 
 

Keywords: Pine nut, Kozak plateau, production problems, Turkey 

 

1: H.Huseyin ÖZTÜRK, Çukurova Üniversitesi, Türkiye 

2: H. Kaan KÜCÜKERDEM, Iğdır Üniversitesi, Türkiye 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

220 

 

 

GİRİŞ 

 

Orman içi ve açıklıklarında yetişen, insanların ve diğer canlıların kendi ihtiyaçlarını 

karşılamak veya gelir sağlamak için yararlandıkları her türlü bitkisel veya hayvansal ürünler odun dışı 

orman ürünleri (ODOÜ) olarak tanımlanmaktadır  (Eltez ve Ark., 2014). Fıstık çamı kırsal bölgelerde 

ODOÜ’ler arasında olup önemli bir gelir kaynağıdır. Çam fıstığı, üreticilerine tüm tarımsal gelirlerinin en 

az yarısı kadar gelir bırakmaktadır (Bilgin ve Ay, 1997). Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de 

odun dışı orman ürünlerinin en önemli kısmını Odun Dışı Bitkisel Orman Ürünleri oluşturmakta olup, 

Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre, dünyada çeşitli amaçlarla kullanılan bitki sayısı 20.000 

civarındadır. Bunlardan 4.000’i bitkisel ilaç olarak yaygın bir şekilde kullanılırken, yaklaşık %10'unun 

ticareti yapılmaktadır. Türkiye’de tıbbi olarak kullanılan bitkilerin sayısının 500 civarında olduğu 

tahmin edilmektedir. Ancak, doğadan toplanarak ticareti yapılan bitki türlerinin sayısının 346 olduğu 

ve bunların 112’sinin ihraç edildiği 24’ünün endemik olduğu ve endemik türlerin 7’sinin de halen 

ihraç edildiği belirtilmektedir (Kurt ve Ark., 2016). 

Fıstık çamı Pinus pinea L. (Pinaceae) Akdeniz fitocoğrafya bölgesinin doğal bir elemanıdır. 

Fıstık çamı dışında dünyada bazı Pinus cinsi üyelerinden de çam fıstığı elde edilmektedir. Asya'da iki 

çam türünden geniş ölçüde fıstık çamı hasat edilir, Kuzeydoğu Asya'da Kore çamı (Pinus koraiensis) 

ve Batı Himalaya'daki Chilgoza çamı (Pinus gerardiana). Diğer dört tür ise az miktarda üretilir 

bunlar: Sibirya çamı (Pinus sibirica), Japon fıstık çamı (Pinus pumila), Çin beyazçamı (Pinus 

armandii) ve Bunge çamı (Pinus bungeana). Kuzey Amerika'da üç ana tür; Kolorado çamı (Pinus 

edulis), tek yapraklı çam (Pinus monophylla) ve Meksika çamı (Pinus cembroides) sıklıkla çam fıstığı 

üretimi için yetiştirilir. diğer bilinen türler Sabin çamı (Pinus sabineana) Torrey çamı (Pinus 

torreyana) ve şeker çamı (Pinus lambertiana). 

Fıstık çamı, Dünya’da Türkiye başta olmak üzere Akdeniz ikliminin etkili olduğu Portekiz ve 

İspanya’da 1000 m yüksekliğe kadar, Doğu İtalya, Dalmaçya, Makedonya ve Girit Adası’nda yayılış 

gösterir (Orçun, 1972). Çeşitli ülkelerce hazırlanan ulusal orman envanterlerine göre; Akdeniz 

havzasında yaklaşık 620.000 ha saf ya da karışık halde fıstık çamı ormanı mevcuttur ve bunun da % 

9‘u Türkiye’dedir (Eltez ve Ark., 2014). 

Ülkemizde fıstık çamının en uygun yetişme koşullarını sağlayan başlıca yerler Bergama-Kozak, 

Çine-Karpuzlu, Aydın-Koçarlı, Söke-Bağarası, Milas- Turba, Muğla-Katarcı-Madran, Antalya-Serik- 

Manavgat, İzmir-Seydiköy ve Artvin-Çoruh vadisidir. Bu alanlar içerisinde de en geniş yayılış sahası 

Kozak Yaylası’ndadır. Son yıllarda Kozak bölgesinde, özellikle bazı yörelerde, fıstık çamlarında 

kozalak kayıplarında bir artış gözlenmektedir. Bu da geçimini sadece çam fıstığı ile sağlayan orman 

köylerinde önemli sıkıntılara neden olmaktadır. Bu çalışmada, Kozak yaylasındaki çam fıstığı üretim 

işletmelerinin; yapısal, ekonomik ve pazarlama sorunlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

ÇAM FISTIĞI  

 

Çam Fıstığının Besin Değeri 

Çam fıstığı, fıstık çamı ağacı kozalaklarından elde edilir. Yenilebilir ve yüksek ticari değeri olan bir 

üründür. Türk mutfağında pilav, dolma ve helvanın bir malzemesi olarak kullanılır. Çam fıstığı, tekli 

ve çoklu doymamış yağ asitlerince zengindir (Tablo 1).  Türkiye'de çam fıstığı Türk Standartları 

Enstitüsü (TSE) tarafından 3 tipe ayrılmıştır. 

Kozak tipi, yumuşak, iri ve dolgun gövdeli 

Aydın tipi, iri-ufak ve az dolgun gövdeli 

Maraş tipi, uzun ince ve gevrek 
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https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sibirya_%C3%A7am%C4%B1&action=edit&redlink=1
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https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%9Eeker_%C3%A7am%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk
https://www.diyetkolik.com/doymamis-yag-nedir/


IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

221 

 

 

Tablo 1: Çam Fıstığının Besin Değeri 

İçerikleri  mg/100 g 

Karbonhidrat  7 300  

Protein  2 400 

Yağ 50 700 

Lif 7200 

Askorbik asit (Vitamin C)  2.50 

Vitamin A 3 

Thiamin (B1)  1.50 

Riboflavin (B2)  0.28 

Mineral Maddeler  mg/100 g 

Potasyum 600 

Fosfor 654 

Magnezyum 362 

Kalsiyum 26 

Demir 10.83 

Çinko 6.56 

Manganez 5.83 

Sodyum 4.66 

Bakır 3.3 

Yağ asidi bileşimi  Toplam yağ asidi içindeki %’si 

Miristik(C14:0) 0.04 

Palmitik(C16:0) 6.31 

Palmitoleik(C16:1) 0.90 

Heptadekonoik(C17:0) 0.11 

Steraik asit(C18:0) 3.51 

Oleik(C18:1) 38.31 

Linoleik (C18:2) 47.10 

Linolenik (C18:3) 1.17 

Arakhidik(C20:0) 0.37 

Ekosenoik(C20:1) 0.56 

Ekosadinoik(C20:2) 0.53 

Ekosatrionik(C20:3) 1.76 

Henikosanoik(C21:0) 0.12 

Çam Fıstığının Ticari Değeri 

Üretici gelirleri içinde oldukça önemli bir paya sahip olup, gıda sanayiinde kullanılır Çam fıstığının 

dünya pazarlarına yıllık global sürüm miktarı 20000 ton civarındadır. Bu pazarda 10000 tonluk üretim 

ile Çin Halk Cumhuriyeti ilk sırada yer alır. Bunu Pakistan-Afganistan 5000 ton, İspanya 3000 ton, 

Türkiye 1200 ton, Portekiz 850 ton ve İtalya 400 ton ile takip etmektedir (Bilgin ve Ay, 1997).  
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Şekil 1. Türkiye Çam Fıstığı İhracatı ve Parasal Değeri (Kurt ve Ark., 2016) 

 
  

Türkiye’de çam fıstığı ihracatı ve sağlanan parasal değerlerin yıllara göre değişimi Şekil 1’de 

verilmiştir. Türkiye’nin çam fıstığı ihracat rakamları incelendiğinde, 1995 yılında 203 ton ile 1 717 

000 dolar gelir sağlayan ihracatın, 2000 yılında % 18.3 azalarak 166 tona düştüğü, ancak ihraç geliri 

miktarının ise tersine % 31.8 artarak 2 263 000 dolara yükseldiği görülmektedir. 2010 yılında ise, 

2000 yılı verilerine göre, ihracat miktarı % 1208 artarak 2171,766 tona ulaşmıştır. Bu artışla birlikte 

ihracat geliri de % 2896 artarak 67 802 000 dolara çıkmıştır. 2015 yılında ise ihracat miktarı 2010 

yılına göre düşüş göstermiş ve % 49.2 azalarak 1 104.243 tona gerilemiştir. Buna paralel olarak, aynı 

yıl ihracat geliri de % 40.5 gerileyerek 40 391 000 dolar olmuştur. Günümüzde Türkiye’den çam 

fıstığı ihracatı dünyanın her tarafına yapılmakla beraber, 19972003 yılları arasında Ege İhracatçılar 

Birliği’nden (EİB) en çok çam fıstığı satın alan ilk 5 ülke sırasıyla İtalya (246 ton), İspanya (52 ton), 

ABD (45 ton), İsviçre (43 ton), Almanya (19 ton)’dır (EİB, 2003). 2015 yılı itibariyle ise Türkiye’den 

en fazla çam fıstığı ithal eden ülkeler İtalya (584.9 ton), Almanya (284.6 ton) ve İspanya (75.2 ton) 

şeklinde sıralanmıştır (Kurt ve Ark., 2016). 

Türkiye’den ihracat dünyanın her tarafına yapılmakla beraber başlıca alıcı ülkeler; Almanya, İtalya, 

Fransa, İngiltere, ABD, Körfez Ülkeleri, Mısır ve Suriye’dir. Ana ihraç limanı İzmir’dir. Bunun yanı 

sıra Gaziantep ve İstanbul’dan da ihracat yapılmaktadır. 

 

KOZAK YAYLASINDA ÇAM FISTIĞI ÜRETİMİ 

 

Kozak Yaylası Coğrafi Konumu 

 

Kozak yaylası, Ege Bölgesi'nde İzmir sınırları içinde Bergama-Ayvalık ilçe merkezleri arasında yer 

alan, Bergama'ya yaklaşık 20 km mesafeden itibaren başlayan, deniz seviyesinden yüksekliği 

5001000 metre arasında değişen bir yayladır (Şekil 2). Kozak yaylası için coğrafi konum yer 

koordinatları şöyledir: Enlem: 39° 15' 39¨ N Boylam: 27° 0' 49¨ E. Google Maps veya Navigasyon 

cihazınız için Kozak yaylası coğrafi koordinatları ise; Enlem: 39.2607 Boylam: 27.0136 şeklindedir. 

Bergama, İzmir’in kuzeyinde, Bakırçay Havzasında yer alır. Doğuda Kınık ve Manisa, batıda Dikili, 

güneyde Aliağa, kuzeyde ise Balıkesir ili ile çevrilidir. İl merkezine uzaklığı 103 km’dir. Bergama 

ilçesini, alanı 1,688 km2, rakım 68 m ve 2015 sayımına gore nüfusu 101 917’dir.İlçe, Ege Bölgesi'nin 

kuzeybatısında olup, 39° 07 kuzey enleminde ve 27° 12 doğu boylamında yer almaktadır. 

Kuzeyinde Madra Dağı, güneyinde Yunt Dağı, dağ silsileleri ile çevrili Bakırçay Havzası'nda 

kurulmuştur. Bakırçay Ovası'nın uzunluğu 45 km, genişliği yer yer 15–20 km arasında değişmektedir. 

İlçe merkezinin rakımı 68 metre, Akropol'deki rakımı 331 metredir. İlçenin İzmir'e ve komşu iller 

olan Manisa, Balıkesir gibi merkezlere olan uzaklığı 100 km civarındadır. İlçenin kuzeyinde Ayvalık, 

Burhaniye ve İvrindi, doğusunda Soma ve Kınık, güneyinde Manisa ve Aliağa, batısında da Dikili 

ilçesi bulunmaktadır. Güneybatısında Ege Denizi sahili yer almaktadır. İlçe, merkezi dahil olmak 

üzere, Zeytindağ, Yuntdağ, Göçbeyli, Turanlı ve Kozak bucakları olarak altı bucağa ayrılmıştır. Kozak 

bucağı, eskiden Karesi Sancağı'na bağlı bir ilçe idi. 

Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı Akdeniz iklimi egemendir. Kışlar çok sert geçmez. Hava 

sıcaklıkları genel ortalamalar içerisindedir. Rüzgarlar yaz ve kış kuzeyden yıldız, kuzeydoğudan 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Ege_B%C3%B6lgesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmir
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bergama
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ayval%C4%B1k
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https://tr.wikipedia.org/wiki/Alia%C4%9Fa
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https://tr.wikipedia.org/wiki/Ayval%C4%B1k
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poyraz, kuzeybatıdan karayel şeklinde eser. Lodos ve batı rüzgarları yağmur getirir. Yıllık toplam 

yağış toplamı 601 mm civarındadır. 

 

Demografik ve Ekonomik Yapı 

 

Yörede ortalama aile büyüklüğü 4-5 kişidir. Doğum oranı düşüktür. Yöredeki köylerin tamamı toplu 

dokulu köy niteliği taşımaktadır. Köylerdeki konut yapımında doğal olarak granit taşları 

kullanılmaktadır. Son yıllarda tuğla ve briket kullanımı da yaygınlaşmıştır. Yöredeki ekonomik 

faaliyetleri tarım, hayvancılık, yaylacılık, arıcılık, fıstık çamı ziraatı, granit taşı işletmeciliği ve orman 

işçiliği oluşturmaktadır. 

Bergama ilçesinin ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalıdır. Verimli Bakırçay Ovası’nda tütün, 

pamuk, zeytin ve üzüm yetiştirilmektedir. Bergama, Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olup, 

kendisine toplam 114 köy ve 5 belde bağlıdır. Karesi Beyi tarafından fethedilen Bergama uzun süre 

Karesi Beyliği egemenliğinde kalmış daha sonra Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır. 1337-1868 arası 

merkezi Balıkesir olan Karesi Sancağı'na bağlı olan Bergama, 1868-1877 arası merkezi Manisa olan 

Saruhan Sancağı'na bağlandıktan sonra İzmir Sancağı'na bağlanmıştır.  Bergama, Hitit dilinde 

"Yüksek yerleşim/üs", Hitit-Kaşka sınırındaki Argoma (Suluova) ise aynı dilde "sınır yerleşimi/üssü" 

anlamına gelmektedir.  

 

Şekil 2: Kozak Yaylasının Coğrafik Konumu 
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Şekil 2: Bergama’da Asklepion ve Kaledeki Tiyatro 
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Uzun uğraşlar sonucunda, Bergama 22.06.2014 tarihinde Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 

toplantının ardından UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiştir. Türkiye'nin, 2011'de geçici listeye 

kabul edilen diğer adayı Bergama da bu toplantıyla, "Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı" 

dosyasıyla asıl listeye girmiştir. Bergama UNESCO Dünya Mirası`ne giren 999. miras olmuştur (Şekil 

2).Kozak Yaylasında Çam Fıstığı Üretimi 

Kozak Yaylası'nda ekonomik getirisi yüksek olan çam fıstığı önemli bir gelir kaynağıdır. Fıstık çamı, 

Kozak Yaylası‘nın doğal bitki örtüsü olarak yaygın olarak bulunmaktadır (Şekil 3). Ülkemizdeki fıstık 

çamı alanlarının (36 000 hektar) yaklaşık yarısı bu bölgede yer almaktadır. Kozak yöresinde yasayan 

yaklaşık 5500 kişinin ana geçim kaynağı fıstık çamı tarımıdır. Fıstık çamı ağacının uzun sürede 

yetişmesine rağmen elde edilen ürünün çok değerli olmasından dolayı halkın gelir seviyesi de 

yüksektir. 

Bergama’da çam fıstığı ekili toplam alan 2011 yılı verilerine göre, 82 868,58 da olup bu alanların 

hepsi Kozak Yaylası’nda bulunmaktadır Yaylanın tamamına yakını fıstık çamı ile kaplıdır. Bu oran 

Türkiye‘deki toplam sahanın yaklaşık % 30’unu oluşturur (Eltez ve Ark., 2014). 

 

Şekil 3: Kozak Yaylası’nda Çam Fıstığı Yetiştiriciliği 
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Fıstık Çamının Bitkisel Özellikleri  

  

Fıstık çamı, Plantae (bitkiler) alemi, Pinophyta (açık tohumlular) bölümü, Pinopsida sınıfı Pinales 

(iğne yapraklılar) takımı, Pinaceae (çamgiller) familyası, Pinus cinsi ve Pinus pinea türündendir. 

Şemsiye görünümünde 20 m'ye boylanabilen geniş tepeli bir çam türüdür. 

Fıstık çamı şemsiye şeklinde tepe görünümüne sahiptir. Gövdesi genellikle serbest halde dallıdır ve 

dolgun değildir. Tepenin şemsiye şeklini alması, ışık isteğinin yüksek ve gölge toleransının az 

olmasından kaynaklanır. Bol ışık ve uygun toprak bulduğu yerlerde hızlı büyüme yapar, tepe 

yayvanlaşır ve basıklaşır. 

Gençken yuvarlak, yaşlı halde dağınık şemsiye gibi bir yapıya sahiptir (Şekil 4). Gençken kuvvetli 

büyür. 2025 m boy yapar. Düzgün bir gövdeye ve bu gövdeden dik olarak çıkan yatay duruluş dallara 

sahiptir (Şekil 4). İğne yaprakları parlak açık yeşil renkli, 1020 cm uzunlukta ve uç kısmı sivridir. 

Kozalakları kestane renginde, yumurtamsı veya yuvarlak 1015 cm uzunluk, 610 cm genişlikte, çok 

kısa saplı ve genellikle reçinelidir. Tek veya iki tanesi karşılıklı dizilmiştir. Tohumları sert, soluk 

kırmızı, uzunca ters yumurta biçimindedir (Şekil 4).  

 

Fıstık Çamının Ekolojik İstekleri   

 

Fıstık çamı iklim olarak Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde yetiştirilebilir.  Fidanların yeni 

dikildiği yıllar dışında su ihtiyacı az olduğu için su olmayan arazilerde de fıstık çamı yetiştirilebilir. 

Toprak istekleri bakımından çok seçici olmaza da geçirgen kumlu, gevşek toprakları severler. Işık 

ağacı olup, gençlikte hızlı büyür ve derine giden kazık kök sistemine sahiptir. Ağrılıkla 0900 m 

aralığında başta Ege Bölgesi olmak üzere Marmara, Akdeniz bölgelerinde geniş yayılış gösterir. Nem 

isteği fazladır. Özellikle Temmuz-Ağustos aylarında su açığı olmamalıdır. Kısa süreli donlara karşı 

dayanıklı olmasına rağmen etkilenir. Atmosferik kirliliğe ve yeraltı sularındaki tuzlanmaya karşı 

duyarlıdır. Yangın sonrası sürgün verme kapasitesi yüksektir. Toprak isteği olarak kumlu-tınlı 

topraklarda daha iyi yetiştirmek mümkündür. Fıstık çamı yetiştirmek istenilen alanın uzun süreli su 

tutmayan bir yer olması önem arz etmektedir. Aksi takdirde  çam ağaçların kuruması kaçınılmazdır. 

Karasal iklim veya karasal iklime geçiş özelliklerinin bulunduğu yerler doğal olarak fıstık çamının 

yayılış alanı dışında kalmaktadır. Fıstık çamı deniz seviyesinden 860 m yüksekliğe kadar yetişme 

ortamı bulabilmektedir. Ülkemizde genellikle serin ve kumlu topraklar üzerinde bulunmakla birlikte 
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kalkerli araziler üzerinde de gelişme göstermektedir. Ancak kumlu topraklar üzerinde maksimum 

gelişme gösterir. Yıllık ortalama 700800 mm yağış miktarı, 1516 ºC ortalama sıcaklık, % 7080 

dolaylarında bağıl nem, yüksek sıcaklık isteyen, düşük sıcaklıklardan etkilenen, bol yağış ve doğrudan 

ışınım ister. Taneli ve geçirgenliği yüksek toprak şartlarını sever. Fıstık çamı kazık kök yapan bir bitki 

olduğu için derin toprak yada çözülmüş ana materyal istemektedir. Fıstık çamı yüksek nem ve bol 

yağış istemesine rağmen, yüksek taban suyu seviyesinden olumsuz etkilenmektedir. Özellikle sıcaklık 

ve yağış miktarındaki ekstrem değerler ve sapmalar verimi doğrudan etkilemektedir (Çetin, 2003). 

  

Şekil 4: Fıstık Çamı Yetiştiriciliği 
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Şekil 5: Fıstık Çamı Yetiştiriciliği 
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Fıstık Çamının Yetiştirilmesi   

 

 Türkiye İspanya'dan sonra en fazla alana sahip ülkedir. Yaklaşık 100 000 hektar alanda 

saf ya da kızılçam ile karışık bulunur. Özel ağaçlandırmalarda da yaygın olarak kullanılan bir 

türdür. 810 yaşından sonra ekonomik olarak işletilmeye başlanmakta ve 80100 yaşına kadar 

fıstık üretimine devam edilmektedir. En yoğun bulunduğu yöreler İzmir-Bergama (Kozak) ve 

Aydın-Koçarlı (Mazon) ilçeleridir. 

Çamfıstığı için üretimi yapılan bu ağaçta kozalak toplama zamanları yağış durumuna göre 

Ocak-Haziran ayları arasında değişmektedir. Zengin tohum yılları 34 yıl da bir olan fıstıkçamı 28 

günde çimlenir (Şekil 4). 3 yıllık kozalaklar aynı anda ağacın üzerinde görülebilir. 

Fıstık çamı fidanları sonbaharda toprakla buluşturulur. Fidanların arası 5 m × 5 m aralığında 

olması ilk dikim için yeterli olup, çamlar gelişip 3040 yaşına geldiğinde, seyreltme işlemi 

gerektirebilir. Fidanlar dikildikten sonra az miktarda can suyu vermek fidanın tutmasını 

hızlandıracaktır.  

Fıstık çamlarının bakım işlemi diğer bahçe bitkilerine göre oldukça kolaydır. Fidanlar kendi 

suyunu alabilecek duruma gelene kadar belirli aralıklarla sulanması dışında kimyasal gübre ve ilaç 

gereksinimi yoktur. 

Çam ağaçları 56 yaşına geldiğinde, alt budaklar budanır ve çam ağacının boyunun uzaması 

sağlanır. Budama işlemi 23 yılda bir tekrarlanmalıdır. Budama işlemi yapılmadığında kozalak tutumu 

ve gelişimi azalır. Aynı zamanda hasat işlemi de zorlaşır.  

Fıstık çamları ilk meyvesini 910 yaşlarında vermeye başlar. Bu yaşlardan 2530 yaşına kadar 

verimi artar ancak en yüksek verime ulaşmak için ağaçların 3050 yaş aralığında olması 

gerekmektedir. 

Çam kozalağından çıkan sert kabuklu fıstık çamı tohumları küner olarak adlandırılır. Verim 

bölgeden bölgeye değiştiği için tam bir rakam vermek doğru olmaz. Örneğin, yüksek ve havadar olan 

bölgelerde 100 çam ağacından 500 ile 1000 kg arası küner almak mümkünken, çok hava almayan ve 

alçak bölgelerde daha az küner alınabilir. 

 

Kozak Yaylasında Çam Fıstığı Üretimi 

 

Fıstık çamlarında hasat işlemi ise her yıl ekim ayından nisan ayına kadar devam eder. Hasat işlemi, 

keye olarak adlandırılan ağaç malzemeden yapılmış ucu çatallı aletle ağaçların üstüne çıkılarak yapılır 

(Şekil 6). Hasadı yapılan kozalaklar Haziran ve Temmuz aylarına kadar bekletilir. Bu aylar geldiğinde, 

açık alanlara serilerek güneşte açılması sağlanır. Açılan kozalaklar makine ile hasat edilir ve künerler 

kozalaklardan ayrılır. Çıkarılan künerler yıkanır ve yüzdürme yöntemiyle boş ve dolu künerler ayrılır. 

Dolu künerler kurutulduktan sonra satılır. 

Bir adet olgun ağaçta ortalama 150200 kozalak bulunmaktadır. Ortalama 70 kozalaktan 1 kg iç fıstık 

elde edilir. Bir adet olgun ağaçtan ortalama 2.53 kg iç fıstık elde edilir. 1 hektarlık alanda yaklaşık 

100 ağaç bulunur. Dolayısıyla bir hektarlık alandan ortalama 250300 kg iç fıstık elde edilir. İç 

fıstığın ortalama fiyatı 1223 $ arasında değişmektedir. Bir hektar fıstık çamına sahip olan bir ailenin 

yıllık geliri yaklaşık 50006000 $ arasındadır (Çetin, 2003). 

 

 

Şekil 6: Çam Fıstığı Üretim İşlemleri 
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Türk Patent Enstitüsü, Bergama Kozak Çam Fıstığı ibaresini tescil ederek 08.06.2010 tarih 27605-0 

sayılı Resmi Gazete yayımlamıştır. «Bergama Kozak Çam Fıstığı» ibareli coğrafi işaret başvurusu 

tescil edilmiştir. Fıstık çamı yetiştiriciliğinin en büyük geliri küner olmasına rağmen, tek gelir kaynağı 

değildir. Küner kabukları (kıpır) ve içi boşaltılmış çam kozalakları ve kapçıklar katı yakıt olarak 

değerlendirilir. Künerler yıldan yıla değişmek üzere yaklaşık 15 ile 20 TL/kg olarak satılırken, 

kapçıklar ise 15 ile 30 krş/kg olarak değerlendirilir. Budama atıkları ise yakacak olarak değerlendirilir. 
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Fıstık çamı yörede M.Ö. 133 yıllarından itibaren yetişmektedir. Roma Dönemine ait tarihi eserlerden 

olan ve topraktan yapılan fıstık çamı kozalağı vazosu bu görüşü desteklemektedir. Fıstık çamının 

ekonomik olarak değerlendirilmesi Romalılar döneminde başlamıştır. Ancak Türkler tarafından 

yöredeki fıstık çamı ziraatı günümüzden 300 yıl öncesine dayanmaktadır. Fıstık çamının ekonomik 

olarak değerlendirilmesi ve yurt içi ve yurt dışına organize bir şekilde pazarlanması ise 1970’li 

yıllardan sonra hızlanmıştır. Daha önceki yıllarda genelde klasik yöntemlerle ve az miktarda üretim 

yapılmaktaydı (Çetin, 2003).  

Fıstık çamı yıl boyunca bir takım işlemlere tabi tutulmaktadır. Fıstık çamı her yıl ürün vermektedir. 

Kozaklar Ocak ile Mart arasında toplanmaya başlar. Bu iş için ucu çatallı, oldukça uzun çubuklar 

kullanılmakta ve bunlara "keye" denilmektedir. Toplanan kozaklar haziran ayına kadar sürekli güneşe 

serilerek kozakların açılması sağlanır. Kozaklar iyice açılınca, tokaçlarla kozaklar dövülerek içindeki 

kabuklu fıstık (küner) çıkartılır (Şekil 6). Daha sonra bir kısmı kabuklu fıstık halinde satılırken, bir 

kısmı da kabukları kırılarak iç fıstık şeklinde satılmaktadır. Üretim önceki yıllara oranla giderek 

artmaktadır. Ancak bazı yıllarda iklim koşullarına bağlı olarak üretimde azalmalar meydana 

gelmektedir. Fıstık çamı üretiminin artmasında diğer ürünlere göre daha kârlı olmasının payı oldukça 

fazladır. Bu nedenle yöre halkı her geçen yıl fıstık çamı alanlarını genişletmektedir. 

Kozak yöresinde başlıca geçim kaynağı fıstık çamı ziraatıdır. Fıstık çamı ağacının uzun sürede 

yetişmesine rağmen elde edilen ürünün çok değerli olmasından dolayı halkın yıllık geliri de yüksektir. 

Bu nedenle Bergama'nın en zengin ve gelişmiş köyleri buradadır. Fıstık çamı ağacından çam fıstığı 

dışında yan ürünler de elde edilmektedir. Bunlar; kozalak ve küner kabuğundan yakacak odun olarak 

faydalanılır. Yan ürün olarak boya ve kimya sanayinde kullanılan terebentin maddesi bu ağacın 

reçinesinden elde edilir. Fıstık çamının gövdesi kaliteli olduğu için orman ve mobilya sanayinde tercih 

edilir.  
 

EGE ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN YAPILAN BAZI 

ARAŞTIRŞMALAR 

 

Bigin ve Ay (1997), çamfıstığı üretimi yapan Kozak yöresi tarım işletmelerinde; ortalama 

hane halkı nüfusu 3.6, işletmecilerin eğitim yılı ortalaması 5.2 yıldır. Toplam arazilerin % 63.2’si 

fıstık çamlıklarıdır. Ortalama fıstıkçamı arazi genişliği 68.1 dekardır. Kozak yöresi işletmelerinin 

tamamına yakınında fıstıkçamında budama yapılmaktadır. Budamalar standart olmayıp, mutedilden, 

şiddetliye kadar değişik teknikler uygulanmaktadır. 

Kozak ve Koçarlı yörelerinde fıstıkçamı ormanlarında yapılan ölçümlerde sırasıyla bir dekarda 

ortalama ağaç sayısı 18 ve 12 adet olarak bulunmuştur. Bir ağaçtaki kozalak miktarı ise 22.41 ve 55.0 

adet, hektardaki ortalama verim ise 68.3 kg ve 118.5 kg iç fıstık olarak belirlenmiştir. Kozak yöresi 

ormanlarının yalnızca %5’i 60 yaşından büyük iken, bu oran Koçarlı’da % 25 olarak bulunmuştur. Her 

iki yörede de en düşük kozalak adeti taban arazilerde, özellikle dere yataklarına yakın alanlarda 

görülmüştür. 

Özcankaya ve Ark., (2010), Kozak yöresindeki fıstık çamlarında biyotik faktörler ile besin 

elementlerinin kozalak kayıplarına etkileri konulu çalışmalarında, zarar görmüş kozalak örnekleri 

laboratuvarda incelenmiş ve biyolojik gözlemler yapılmıştır. Araziden getirilen bir, iki ve üç yaşlı 

ibrelerin boyları ölçülmüş, 100 adet ibrenin yaş ve kuru ağırlıkları belirlenmiş, daha sonra ibre 

içindeki makro – mikro besin elementlerinin (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn ve Zn) analizleri 

yapılmıştır. Toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri analizlerle belirlenmiştir. 

Örnekleme alanlarında gerçekleştirilen kozalak sayımları sonuçlarına göre kozalak 

kayıplarının hemen hemen tamamı bir yaşlı kozalaklarda meydana gelmiştir. Bu sebeple 

değerlendirmelerde bu dönem temel alınmıştır. Kozalak kayıplarında yıllar ve yöreler arasında önemli 

düzeyde farklılıklar tespit edilmiştir. Bu elementler arasında özellikle fosfor ve kalsiyumun su açığıyla 

birleşerek bir yaşlı kozalak kayıplarında rol oynayabileceği düşünülmektedir. Örnekleme alanlarının 

tamamında bazı ibre ve kozalak hastalık ve zararlılarına rastlanmıştır (Zararlılar: Dioryctria pineae 

Staudinger (Lep., Pyralidae), Ernobius pini Sturm (Col., Anobiidae), Blastophagus minor (Htg.) (Col., 

Scolytidae), Camptomyia pinicola Mamaev (Dipt., Cecidomyiidae), Apterygothrips priesneri zur 

Strassen (Thys., Phlaeothripidae), Neohydatothrips gracilicornis (Williams) (Thys., Thripidae), 

Cicada sp. (Hom., Cicadidae); Hastalıklar: Sordaria sp., Pestaliopsis sp., Dothistroma sp.). Ancak 

bunların hiçbirisi önemli kozalak kayıplarına neden olabilecek seviyede değildir. Ancak, gerek taş 
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ocağı işletmelerinin çoğalması gerekse iklim şartlarının sebep olduğu kuraklık gibi olumsuz 

durumlarda zararlı ve hastalık etmenlerinin etkili hale geçebilecekleri göz önünde bulundurulmalıdır. 

Sayman ve Akbin (2010) doğal ve plantasyon sahalarında bulunan fıstık çamlarının (Pinus 

pinea L.) gelişmelerini olumlu etkileyen veya sınırlayan çevresel etmenleri belirlemek ve bu türle 

yapılacak ağaçlandırmalara ışık tutabilmek amacıyla bir çalışma yapmışlardır. Bu sahalar, orta-kaba 

bünyeli, gevşek ve geçirgen topraklar üzerinde yer almaktadırlar. Bu toprakların su tutma kapasiteleri 

ve katyon değişim kapasiteleri (KDK) düşüktür. Her ne kadar su tutma kapasiteleri ve KDK’ları düşük 

olsalar da, ağaçların etkili kök derinliğinde nem açığı yoktur. Çünkü bu sahalar, vejetasyon boyunca 

sızıntı suyu veya taban suyundan beslenmektedir. Fıstık çamının gelişmesi üzerinde aralık ve 

mesafenin önemli olduğu, sık dikilmiş alanlarda gelişmelerin oldukça zayıf olduğu belirlenmiştir. Bu 

nedenle, ilk yıllarda odun hammaddesi üretmek düşünülmüyorsa, aralık mesafenin geniş tutulması (en 

az 10 m × 10 m) önerilecektir. 

Acar ve Ark., (2010) fıstık çamının gelişiminde ekolojik faktörlerin etkisi önemlidir. Ayrıca 

ağaçlandırma alanında toprak işlemesinin yapılması ve eğimin az olması, yatay ve sert tabakaların 

bulunmaması gibi durumlarda fıstıkçamı daha iyi gelişebilmektedir. Türkiye’de fıstıkçamı ile 

yapılacak ağaçlandırmalarda ana amaç tohum üretimi olması nedeniyle, yüksek tohum verimine sahip 

orijinlerin belirlenmesi önemlidir. Bu nedenle ileriki yıllarda boy ve taç çapı dışında, olgun kozalak ve 

kozalaklarda tohum sayıları, ağırlıkları, boyutları, tohum kalitesi vb. karakterlerin izlenmesinin daha 

yararlı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, meyve veriminin artırılmasında taç çapı önemli olduğu için 

10. yıldan sonra yeterli gelişimi sağlayacak ve eşit şartlarda yapılacak aralamalara ihtiyaç duyulacağı, 

aralık ve mesafelerin değiştirilmesi gerekeceği düşünülmektedir. 

Kılcı ve Ark., (2011) Kozak Havzası üreticileri sıklıkla fıstıkçamlarında kozalak veriminin 

azlığına ve verimin düzensizliğine yönelik şikâyetleri dile getirmektedirler. Bu sorun ortada iken 

havzaya yönelik yapılan çalışmalarda daha ziyade fıstıkçamının (Pinus pinea L.) ekolojik uyumu ve 

büyümesi üzerinde durulmuş, kozalak verimini etkileyen faktörlere yönelik yapılmış bir çalışma 

belirlenememiştir. Kozak Havzası, farklı disiplinlerden uzmanların oluşturduğu heyetlerle 20082010 

yıllarında değişik zamanlarda incelenmiştir. Bu incelemelerde; Kozak Havzasında verim durumunu 

etkileyen etmenler değişik açılardan ele alınmıştır. Bu etmenler; havzanın topoğrafik özellikleri, 

toprak ve su özellikleri, iklim özellikleri, ağaçların beslenme, tozlaşma ve döllenme durumu olarak 

sayılabilir. 

Yapılan çalışmalar sonucunda: Havzanın topoğrafik özelliği gereği Yukarı ve Aşağı Kozak Havzası 

olmak üzere 2 bölümden oluştuğu belirlenmiştir (Şekil 7). Fıstık çamı toplulukları Yukarı Kozak 

havzasında 4301010 m yükseltiler arasında; Aşağı Kozak Havzasında ise 80575 m yükseltiler 

arasında yer almaktadır. Her iki havzada aynı anakaya ve benzer toprak özelliklerine sahip olmasına 

rağmen verim durumları farklıdır. 500 m ve üzerindeki yükseltilerde bulunan fıstık çamlarının daha 

verimli olduğu belirlenmiştir. Yukarı havzada ağaçların vejetatif gelişmeleri ve beslenme durumu 

aşağı havzaya göre daha iyidir.  

 

Şekil 7: Yukarı ve Aşağı Kozak Havzası (Kılcı ve Ark., (2011) 
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Yukarı Kozak Havzasının en düşük rakımlı (430 m) yerini temsil eden ovada gece gündüz sıcaklıkları 

arasında 22 C’lik büyük farklılık bulunduğu ve 10 C’nin altında ölçülen gün sayısının fazla olduğu, 

erken ve geç don olaylarının görüldüğü, havanın nispi neminin daha yüksek olduğu ve sık sık sis 

görüldüğü belirlenmiştir. Elde edilen bu verilerle ovanın “don çukuru” özelliği taşıdığı anlaşılmıştır. 

Burada bulunan ağaçların kozalak verimi diğer yerlere göre çok daha düşüktür. Tozlaşma döneminde 

esen 3 m/s ve üzerindeki rüzgar hızlarının çok etkili olduğu anlaşılmıştır. Bu açıdan Yukarı Kozak 

Havzasında 500 m ve üzerindeki yerlerin yeterli rüzgarları aldığı, aşağı havzada ise rüzgarlı gün sayısı 

ve rüzgar hızının yetersiz olduğu belirlenmiştir. Yine tozlaşma döneminde görülen yağış, havanın 

yüksek nem oranı, sıcaklığın çok düşük ve çok yüksek olmasının da tozlaşmayı olumsuz etkilediği 

anlaşılmıştır. 

Kılcı ve Ark., (2013) Kozak yöresi şartlarında, farklı gübre uygulamalarının toprak verimliliği ve 

dolayısı ile fıstıkçamlarında büyüme, kozalak ve fıstık verimi üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. 

2006 yılında başlatılan projelerden biri olan ve 6 yıl sürdürülen “Kozak Yöresi Fıstıkçamlarında 

Gübrelemenin Kozalak Verimine Etkisinin Araştırılması” isimli bu proje, Bergama/Kozak 

havzasındaki Karaveliler Köyünde, 25 yaşındaki verimi düşük bir fıstıkçamı plantasyon sahasında 

kozalak verimini artırmak amacı ile gerçekleştirilmiştir. 

Toprak analiz sonuçları dikkate alınarak araştırmada 4 farklı ticari gübre kullanılmıştır. Bunlar; 

amonyum sülfat (% 21 N), triple süper fosfat (% 42 P2O5), potasyum sülfat (% 50 K2O), kalsiyum 

nitrat (% 15.5 N, % 26.5 CaO) gübreleridir. Gübreler her bir ağacın taç izdüşümünün 2/3 lük 

bölümüne denk gelen toprağa şu şekilde uygulanmıştır: Potasyum sülfat ve triple süper fosfat bir 

defada Şubat ayı içerisinde 1530 cm derinliğe ocaklar halinde dozlara uygun olarak verilmiştir. 

Amonyum sülfatın yarısı Şubat ayında toprak yüzeyine serpme şeklinde, diğer yarısı ise Nisan ayında 

kalsiyum nitrat ile birlikte aynı şekilde verilmiş ve üzerine diskaro çekilerek 015 cm’lik derinliğe 

karıştırılmıştır. Deneme süresince çizelgede belirtilen ilk 4 gübre uygulaması her yıl yapılırken; 5. 

gübre uygulaması 3 yılda bir (denemenin başlangıcında (2006) ve 4. yılın başında (2009) olmak üzere 

2 kez) yapılmıştır. 

Arazi ölçümleri ve örnek alımları gübrelemeyi takip eden yılın Ocak ayının ilk haftasında yapılmıştır. 

Ağaçların boy ve tepe tacı genişlikleri şerit metre ile, çapları 1,30 m yükseklikten her yıl aynı yön ve 

yerden kumpas ile ölçülmüştür. Gübre uygulamalarının bir ağaçtan elde edilen kozalak miktarında 

%40, kozalak ağırlıklarında % 52, tohum miktarında % 49, tohum ağırlığında % 60 iç fıstık miktarında 

% 44, iç fıstık ağırlığında ise % 64’lere varan bir artış sağladığı belirlenmiştir. Bu değerlendirmeler 

ışığında Kozak yöresi şartlarında, daha az gübre kullanımı ve düşük gübreleme maliyeti açısından “1. 

Gübre Uygulaması” (Her yıl ağaç başına 600 g amonyum sülfat (% 21 N), 360 g triple süper fosfat (% 

42 P2O5), 600 g potasyum sülfat (% 50 K2O), 800 g kalsiyum nitrat (% 15.5 N, % 26.5 CaO)) tavsiye 

edilecektir. 

 

KOZAK YAYLASINDAKİ ÇAM AĞAÇLARINDA VERİM DÜŞÜKLÜĞÜ 

 

Kozak Yaylasında Fıstık Çamı Kozalakların İçinde Yeterli Tohum Bulunmaması 

Son yıllarda Kozak yaylasında, özellikle bazı yörelerde, fıstık çamlarında kozalak kayıplarında bir 

artış gözlenmektedir (Şekil 8). Bu da geçimini sadece çam fıstığı ile sağlayan orman köylerinde 

önemli sıkıntılara neden olmaktadır. Yöredeki üreticiler tarafından hasta olduğu belirtilen çam fıstığı 

ağaçlarından Baloğlu (2013) tarafından örnekler alınmıştır. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Bitki Koruma Laboratuarlarında yapılan incelemeler sonucunda, herhangi bir hastalık etmenine 

rastlanılmamıştır. Prof.Dr. Sadettin Baloğlu tarafından yöredeki fıstık çamlıklarının incelenmesi 

sonucunda, fıstık çamı ağaçlarının iç kısımlarına güneş ışınımı ulaşacak şekilde budama yapılması 

önerilmiştir.  

Yöredeki fıstık çamı ağaçlarından, içlerinin büyük bir kısmı boş durumda olan fıstık bulunmayan çam 

kozalakları (Şekil 8) Öztürk (2014) tarafından toplanmış ve Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Bahçe Bitkileri Bölümü’nde Prof.Dr. Sinan ETİ tarafından incelenmiştir. Fıstık çamı kozalaklarının 

döllenme eksikliği nedeniyle içlerinin boş olduğu belirtilmiştir. Fıstık çamlarında döllenme 

eksikliğine, tozlaşma zamanında yağan yağmurların döllenme sağlayan tozları ağaçların tepesinden 

toprağa düşürebileceği bildirilmiştir.  

 

Şekil 8: Meyve Tutumu Olmayan Fıstık Çamı Kozalakları  
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Kozak Yaylasında Fıstık Çamı Ağaçlarında Çam Kese Böceği 

Türkiye’deki ormanlarda, özellikle kızılçam ağaçlarının yapraklarını yiyerek gelişimini olumsuz 

etkileyen çam kese böceği sayısında, son yıllarda artış olmuştur. Kızılçam ağaçlarının tüm gövdesini 

saran ve ağacı yanmış gibi gösteren çam kese böceklerinin, genellikle kış aylarında yapraklarını 

yedikleri ağaçların, gelişimini ve büyümesini azalttığı bildirilmiştir. 

 

Çam Kese Böceğinin Özellikleri 

 

Çam kese böceği (Thaumetopea pityocampa), Thaumetopoeidae familyasından pul kanatlı 

zararlı böcek türüdür (Şekil 9). Çam kese böceği yumurtalarını 2 veya daha fazla ibreyi birleştirmek 

suretiyle, genellikle ağacın alt dallarına bir mısır koçanını andırır şekilde dizeler halinde bırakır. 

Koçanlarda enine 10, boyuna ise 2030 adet yumurta olmak üzere toplam 150300 adet yumurta 

bulunur. Yumurtaların üzerleri dış etkenlere karşı korumak için pullarla kaplanır. 2540 gün süren 

yumurta dönemi sonunda yumurtadan çıkan tırtıllar gövdesine nazaran büyük başlı, 6’sı torosid olmak 

üzere 16 ayaklıdır. Olgun tırtılların boyu 3540 mm ye ulaşır. Karnının alt tarafı sarı renkli olan 

tırtılların üzerinde bol miktarda yanlarda beyaza yakın sarı, sırtta ise açık kahverengi kıl mevcuttur. 

 

 

Şekil 9: Çam Kese Böceği ve Zararları 

 

 
 

Tırtılın iki dönemi vardır. Birincisi yumurtadan çıkışı ile ilk soğukların başladığı ve kışlık keselerini 

örmeye başladıkları, üçüncü deri değiştirmesine kadar geçen Ekim-Şubat dönemdir. Bundan sonra 

ikinci dönem başlar. Bu da üçüncü deri değişiminden, krizalitleşme için toprağa inmeye başladıkları 

zamana kadar geçen dönemdir. Bu dönemde keseleri ağızlarından salgıladıkları ipeğimsi bir madde ile 

devamlı takviye ederler. Bu madde ilk zamanlar parlak bir görünümde olup sonra matlaşırlar. 

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Thaumetopoeidae&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Familya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Pul_kanatl%C4%B1lar
https://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6cek
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCr
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid0cj8ypnSAhVHQBoKHQowCEAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.agaclar.net%2F%3Fid%3Dshowthread%26t%3D13915&psig=AFQjCNFeZd-5YEk_V3-6wJai9iu7lMholw&ust=1487505216737175
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Krizalitle%C5%9Fme&action=edit&redlink=1
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Tırtıllar genellikle geceleri beslenirler. Kapalı havalarda gündüz de beslendikleri görülmüştür. Sıcaklık 

6 C’nin altına düştüğü zaman yuvalarından çıkmazlar. Pupa evresi için mutlaka toprağa inen tırtıllar, 

kendilerine kestane renginde oval birer koza örerler. 4 ay devam eden krizalit dönemi sonunda, yani 

Eylül ayında ergin hale geçerek topraktan çıkarlar. Ancak bu krizalitlerin tamamı aynı senede ergin 

hale gelmez, diyapoz halinde 4 yıl toprak altında kalabilir. Bu nedenle çam kese böceği ile mücadele 

projeleri dört yıllık periyotlara göre yapılır. 

Ağustos sonu ve Eylül başlarında kelebekler kozayı delerek topraktan çıkarlar. Bu zamanda dişi 

kelebeğin abdomeni yumurta ile dolu vaziyettedir. Çiftleştikten sonra erkek ölür. Dişi kelebek ise 

çiftleşmeden sonra bir gün içersinde yumurtalarını koyarak yumurta koçanını meydana getirir. Kısa bir 

müddet sonra o da ölür. 

Çam ağaçları üzerindeki beyaz pamuksu tırtıl keseleriyle kendini belli eden çam kese böcekleri, 

aslında bir kelebek türüdür ve bu kelebeklerin tırtılları ülkemizdeki orman zararlısı böcekler açısından 

önemli bir yer işgal etmektedirler. Üst üste birkaç yıl bu zararlının tahribatına uğrayan ağaçlarda boy 

büyümesi gerilemekte ve hacim kaybı olmaktadır. Çam kese böceğinin zararı kış aylarında, yani 

ağacın gelişme dönemi dışında olduğu için herhangi bir ölüm söz konusu değildir. Ancak, yoğun ve 

arka arkaya birkaç sene devam eden tahribat ağacı zayıf düşürerek kabuk böcekleri ve diğer ikincil 

zararlıların gelmesine zemin hazırlamış olur. 

Bu böcekler başta Kızılçam (Pinus brutia) olmak üzere Karaçam (Pinus nigra), Sarıçam (Pinus 

silvestris), ''Pinus maritima'', ''Pinus halepensis'', Fıstık Çamı (Pinus pinea), Lübnan Sediri (Cedrus 

libani) bazen de ''Juniperus excelsa'''larda tahribat yapmaktadır. Böcek yoğunluğu az olduğu zaman 

genellikle orman açıklıklarının kenar şeridinde veya bireysel ağaçlarda görülür. Fakat yoğunluk 

arttıkça arız olduğu ağaç adedi çoğaldığı gibi her ağaçta görülen kese adedi de çoğalır. Çam kese 

böceği kitle üremesi yaptığında ibrelerin tamamını yok ederek ağacı çıplak hale getirir. Tırtıllar 

keselerini genellikle tepe sürgünlerine yakın dallara veya tepe sürgününün bulunduğu dal çatallarına 

yapar. İlk 3 gömlek değişimine kadar devamlı sürgün değiştiren zararlı kışlık kesesini ördükten sonra 

bir daha kese değiştirmez ve onu barınak olarak sonuna kadar kullanır. Zararını bu keseden çıkıp 

dolaşarak yapar ve aynı keseye döner. 

İlkbaharın Mart veya Nisan aylarında, ağaçlardan ayrılıp toprağın altına girerler. Toprak altına inen 

çam kese böcekleri, sonbahar mevsiminde yeniden ağaçlara çıkmaktadırlar. Çam kese böceklerinin, 

kızılçam ağaçlarına verdiği zarar, bazı yıllarda çok daha büyük boyutlarda olabilir. Ağaçlara büyük 

zarar veren çam kese böcekleri, kızılçam ağaçlarının yapraklarını yiyerek beslenirler. 

Çam kese böceği kitle üremesi yaptığında, yaprakların tamamını yok ederek, ağacı çıplak hale getirir. 

Tırtıllar keselerini, genellikle tepe sürgünlerine yakın dallara veya tepe sürgününün bulunduğu dal 

çatallarına yaparlar. İlk 3 gömlek değişimine kadar, devamlı sürgün değiştiren zararlı, kışlık kesesini 

ördükten sonra bir daha kese değiştirmez ve onu barınak olarak sonuna kadar kullanır. Zararını bu 

keseden çıkıp dolaşarak yapar ve aynı keseye dönerler. 

  

Çam Kese Böceğinin Mücadelesi 

 

Çam kese böceği ile mücadele yöntemleri kısaca mekaniksel, kimyasal ve bu ikisinin kombine 

edilmesi demek olan entegre mücadele ve ayrıca biyolojik mücadele olmak üzere 4  farklı şekilde 

gruplandırabiliriz. 

 

Çam Kese Böceğinin Mekanik Mücadelesi 

 

Keseleri, ağaç üzerinden kesip toplayarak yakma, yumurta koçanlarını toplamak suretiyle yok 

etmek, krizalitlerini topraktan çıkarıp toplayarak yok etmek ve nihayet keseler içerisine benzin 

dökmek suretiyle öldürmek şeklinde uygulanır.  

 

Çam Kese Böceğinin Kimyasal Mücadelesi 

 

Çam kese böceği ile kimyasal mücadelede en uygun zaman, tırtılların l. ve 2. stadlarda, çok 

küçük ve korumasız olduğu, parazit ve yırtıcıların ise henüz doğada bulunmadığı evrede yapılan 

ilaçlama, kesin sonuç vermektedir. İlaçlama, yağışsız, açık mümkünse çok hafif meltemli bir havada 

https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1z%C4%B1l%C3%A7am
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kara%C3%A7am
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sar%C4%B1%C3%A7am
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%27%27Pinus_maritima%27%27&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%27%27Pinus_halepensis%27%27&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/F%C4%B1st%C4%B1k_%C3%87am%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCbnan_Sediri
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%27%27Juniperus_excelsa%27%27&action=edit&redlink=1
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yapılmalıdır. Bunun için yerel meteorolojik durum iyi takip edilmelidir. Kimyasal mücadelenin en 

büyük sakıncası, çoğu zaman faydalı böceklerinde yok edilmesidir. 

 

Çam Kese Böceğinin Biyolojik Mücadelesi 

 

Doğada çam kese böceklerini tamamen bitirmek, sıfırlamak mümkün değildir. Çam kese 

böcekleriyle kimyasal mücadele yapılması, doğaya büyük zarar verir. Kimyasal ilaçlar hem ağacı, hem 

de ölen çam kese böceklerini yiyen kuş, solucan, kertenkele gibi ormanda yaşayan hayvanları da 

öldürebilirler. Bu nedenle çam kese böcekleriyle biyolojik ve doğal mücadele yöntemini seçmek 

büyük önem taşır. Bunun için çam kese böcekleri’ni yiyen Calosoma adlı böceğin üretimine 

başlanmıştır. Çam kese böceklerinin, tamamen ortadan kaldırılması mümkün olmamaktadır, ancak 

önümüzdeki yıllarda, sayısının önemli oranda düşeceğini tahmin edilmektedir. 

Biyolojik mücadele; Zararlı haşerelerin diğer böcek türleriyle yok edilerek kontrol altında tutulma 

yöntemine verilen addır. Bu yöntem, gerek yapay olarak üretilen gerekse doğada mevcut 

organizmaların korunması şekliyle çoğaltılan canlılardan yararlanarak, zararlı böceklerin 

popülasyonunu azaltmak ve onları zararsız halde baskı altında tutabilmek yöntemidir. Çam kese 

böceği, bazı parazit böcekler tarafından içlerinde parazit olarak yerleşerek tüketilirler. Bu çam kese 

böceğinin, ağaçlardan temizlenmesinde çok etkili bir yöntemdir. 

Biyolojik mücadelede, virüslerden başlamak suretiyle bakteriler, mantarlar, protozoerler, nematodlar, 

akar ve örümcekler, binlerce yırtıcı ve parazit böcekler, böcekçil kuşlar da çok özel ve önemli bir yer 

işgal eder. Bu konuda ülkemizde de 1973 yılında buyana sürdürülen çalışmalardan olumlu sonuçlar 

alınmaya başlanmıştır. 

Kızılçam ağaçlarının yapraklarını yiyerek, gelişimini olumsuz etkileyen çam kese böceğiyle doğal 

yöntemlerle mücadele eden orman ekipleri, laboratuarda ürettikleri ve sadece çam kese böceği yiyen 

calosoma adlı böcekleri ormana bırakmaktadır.Doğanın ve çevrenin zarar görmemesi için çam kese 

böceğiyle mücadelede kimyasal ilaç kullanmak yerine, biyolojik mücadeleyi seçip calosoma böceği 

üreterek, ormana bırakmak, hem doğaya hemde dolasıyla insanlığa büyük fayda sağlayacaktır. Çam 

kese böcekleri, bazı ağaçlarda neredeyse yaprak bırakmazlar. Ancak, hiçbir çam ağacı, çam kese 

böceğinin yapraklarını yemesinden dolayı kurumaz. Bu ağaçlar mayıs veya haziran aylarında yeniden 

yeşerir. Sadece gelişimleri yavaşlar. Yumurta Parazitleri yumurtalar içerisinde gelişip onunla beslenen 

böceklerdir. Çam kese böcekleri daha yumurtadayken yok edilirler. Bu parazitlerden bazıları; 

Anastatus Bifasciatus, Ocencyrtrus Pityocampa, Tetrastichus Servadeii‘dir Tırtıl Parazitleri, çam kese 

böceğinin tırtılının üzerine yumurtalarını koyup, tırtılın iç organlarını yemek suretiyle gelişip, onların 

ölümünü sağlayan parazitlerdir. Önemlileri; Mteorus Versicolor, Phyrix Caudata ‘dır. Krizalit 

Parazitleri ise gelişimlerini krizalitler üzerinde yapan ve onun içerisini yiyerek beslenen faydalı 

böceklerdir. Önemli olanlar : Villa Brunea (Diptera Bombylidae), Lchneumon Rudis (Hymenoptera 

Ichneumonidea), Conomorium Eremita, (Hymenoptera Pteremalido)’dır. Çam kese böceğinin 8 adet 

yırtıcısı, yani onları dış mekanda tüketen düşmanı vardır. Bunlardan; Vespa Germanica ve Calosoma 

Sycophanta en önemlisidir. Calosoma Sycophanta‘nın kurtları, Çam kese böceği‘in krizalitlerini ve 

tırtıllarını parçalamak suretiyle yerler. 

 

Kozak Yaylasında Granit Taş Ocağı İşletmeleri 

 

Dünyanın en önemli çamfıstığı üretim merkezlerinden biri olarak bilinen İzmir- Bergama'daki 

Kozak Yaylasında çok sayıda taş ocağı işletmesi bulunmaktadır (Şekil 10). Bu işletmelerden yer altı 

ve yer üstü granit kayalardan işlenmiş taş üretilmektedir.  

 

Kozak Yaylasında Granit Taşı İşleme Sırasında Radon Gazı Salımı 

 

Yer altı ve yer üstü granit kayaçların işlenmesi sırasında insan ve çevresi açısından zararlı 

etkilere neden olan radon gazı açığa çıkmaktadır. Radon renksiz ve kokusuz radyoaktif bir gazdır. 

Radon uranyumun ard arda başka radyoaktif ürünlere dönüşmesi sırasında oluşan ara ürünlerden 

biridir. Radon yine radyoaktif bir madde olan uranyumun bozunması sonucu oluşur ve radon kendisi 

alfa parçacığı yayarak plutonyuma dönüşür. Gaz olduğu için oluştuğu yerde kalmaz uçarak her ortama 

karışabilir.  
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Çok düşük bir risk olmasına rağmen, radondan gelen radyasyon doğal ortam radyasyonunun 

%50’sini oluşturur. Bununla birlikte, uranyumun çok miktarda bulunduğu mağara ve madenlerde 

radon çok yüksek konsantrasyonlara ulaşabilir ve sağlık açısında bir risk oluşturabilir. Radon bazen 

içme suyunda da bulunabilir. Granit ve volkanik kayaçlar gibi bazı jeolojik yapıların bulunduğu 

yerlerde radon konsantrasyonu daha yüksek olabilir. Radon gazına uranyum madeninde, granit gibi 

metamorfik ve fosfat kayalarda, şistli ve kalkerli tabakalarda rastlanmaktadır. Özellikle bazı granit ve 

kaya tabakalarında bu yoğunluk fazladır. Sedimenter kayaçların bulunduğu yerlerde ise radon 

konsantrasyonu daha düşüktür. 

Radonun sağlık üzerindeki olumsuz etkisi radyoaktifliğinden gelen alfa ışıması nedeniyle 

olmaktadır. Radonun çok yüksek olduğu uranyum madeni ve mağara gibi yerlerde artan radon 

konsantrasyonu ile orantılı olarak akciğer kanseri riski yüksektir. Radon bir soy gaz olduğu için 

havadan solunum yolu ile alınır. Havadaki radon, toz, duman gibi havada asılı duran parçacıklar ile 

karışarak akciğerlerde birikir. Deneysel olarak yapılan çalışmalarda akciğer epitelyum hücrelerdeki 

fazla miktardaki radyasyonun kansere neden olduğunu göstermiştir. 

Radon miktarı ölçüm cihazları ile saptanabilir. Ülkemizde ise radon belirleme çalışmaları 

TAEK tarafından yapılmaktadır. Her ülke veya uluslararası örgütler örneğin Uluslararsı Atom Enerjisi 

Kurumu evlerde müsaade edilebilir seviyede olması gereken miktarı belirlemiştir. Radon yoğunluğu 

mevsime ve atmosferik şartlara bağlı olarak büyük değişiklik gösterir. Örneğin, havanın basık ve 

rüzgârsız olduğu bölgelerde radon gazı yoğunluğu artmaktadır. Suya doymuş topraklarda radon gazı 

miktarı daha fazladır. 

 

Radon Gazının Bitki Gelişmesine Etkileri  

 

Radyoaktif maddeler toprağa nüfuz ederek, tıpkı topraktaki besin maddeleri gibi köklerden 

emilerek bitkinin içine girebilirlerse de bu yol pek etkili değildir. Çünkü radyoaktif maddenin toprağa 

karışmasıyla, yoğunluğu azalır ve toprakta çok yavaş bir şekilde hareket ederler. Böylece, radyoaktif 

maddelerin büyük bir kısmı bitkilerin yapraklarından veya kökleri  

 

 

 

 

 

Şekil 10: Kozak Yaylasında Taş Ocağı İşletmeleri 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwismJLd1pnSAhXFshQKHR0OD58QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.arkeolojisanat.com%2Fshop%2Fblog%2Fkozak-yaylasi-ve-madra-dagi-kozak-yaylasi-ve-madra-dagi-tas-ve-maden-alti-ocaklarinin-tehdidi-altindaki-son-cennetler_3_5763.html&psig=AFQjCNFf6Atcc0Qz133T49AR_vBa8fL4PQ&ust=1487508107463649
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yüzeye yakın olan bitkiler tarafından emilir. Yarı ömürleri kısa olan radyoaktif maddeler daha bitki 

tarafından emilmeden veya kısa bir zaman sonra aktivitelerinin önemli bir kısmını kaybederler. 

Bitkilerin bünyesinde, yetiştiği topraktaki radyo element içeriğine ve yetiştiği dönemdeki diğer 

koşullara bağlı olarak başta potasyum olmak üzere uranyum, radyum ve diğer elementler bulunabilir. 

Bunların bitkideki konsantrasyonunun ve dağılımının incelenmesi çok çeşitli amaçlarla yapılmaktadır. 

Radyonüklitlerin topraktan yiyecek maddelerine transferi oldukça karmaşıktır. Bu transfer, kökten 

bitkiye girme, bitkinin dış yüzeylerinden emmesi ve buna benzer geçişlerde meydana gelir. Kirlenme 

bitkinin her kısmında mevcuttur. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Odun dışı orman ürünleri (ODOÜ) dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de gerek 

ekonomiye olan katkısı gerekse bölge halkının kalkınması açısından önemli yer tutmaktadır. Bu 

bakımdan ODOÜ’ye verilen önem her geçen gün artmakta ve elde edilen gelirlerde giderek 

katlanmaktadır. Ancak Türkiye ODOÜ kaynaklarına bakıldığında elde edilen gelirin ülke 

kapasitesinin çok daha altında olduğu da yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda biyoçeşitlilik 

bakımından zengin olan ülkemizde odun dışı orman ürünlerinin üretim kapasitelerini ve bu ürünlerden 

daha fazla faydalanma yollarının araştırılması gerekmektedir. Yöre için ekonomik kalkınmada önemli 

yeri olan çam fıstığı üretimi, çam fıstığı ihracatının ve diğer ekonomik faaliyetlerin daha fazla 

gelişebilmesi için bir takım önlemlerin alınması gereklidir: 

Fıstık çamı topluluklarının bulunduğu sahalar, yöre halkı tarafından korunmaktadır. Buralarda orman 

yangını, tarla açma, yerleşim yeri yapma ve ormanları aşırı kullanma gibi doğal dengeyi bozan 

faaliyetler çok nadir olarak görülmektedir. Ancak kızılçamların ve makilerin bulunduğu alanlarda söz 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH5O7X1ZnSAhXJExoKHfzACUQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.madenveocak.com.tr%2Ficerik%2F8450%2Fzorlu-sartlarda-uretim&psig=AFQjCNFf6Atcc0Qz133T49AR_vBa8fL4PQ&ust=1487508107463649
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH5O7X1ZnSAhXJExoKHfzACUQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.madenveocak.com.tr%2Ficerik%2F8450%2Fzorlu-sartlarda-uretim&psig=AFQjCNFf6Atcc0Qz133T49AR_vBa8fL4PQ&ust=1487508107463649
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_5s3k1ZnSAhVGfRoKHW19DT8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Feginkagranit.com%2Ftr%2Furetimasamalari.asp&psig=AFQjCNFf6Atcc0Qz133T49AR_vBa8fL4PQ&ust=1487508107463649
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_5s3k1ZnSAhVGfRoKHW19DT8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Feginkagranit.com%2Ftr%2Furetimasamalari.asp&psig=AFQjCNFf6Atcc0Qz133T49AR_vBa8fL4PQ&ust=1487508107463649
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKw5Dv1ZnSAhUJiRoKHf4oDUQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Filgiliforum.com%2Fmermer-doseme-nasil-yapilir-t108631.0.html&psig=AFQjCNFf6Atcc0Qz133T49AR_vBa8fL4PQ&ust=1487508107463649
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konusu tahrip çok sık görülmektedir. Bu nedenle uygun yerlerde fıstık çamı ile yapılacak 

ağaçlandırma, adı geçen olumsuzlukları da önleyecektir.  

Bozuk orman alanları orman köylülerine verilerek özel ormancılık teşvik edilmelidir. Bunun örneği 

Güney Kore, Hindistan, Filipinler gibi pek çok ülkede görülmektedir. Ormancılık hakkında köylülerin 

bilgilendirilmesi, düşük faizli kredi ve teşvik verilmelidir.  

Orman köylüsü ve diğer köylüler ormancılık, ormanın yararları ve orman tahribi konusunda etkili 

olarak eğitilmelidir.  

Tarıma uygun olmayan eğimli arazilerde tarım yapılmaması, yerine fıstık çamı dikilmesi bu alandan 

elde edilecek verimin artmasına neden olacaktır. Bu durum köylülere anlatılmalıdır.  

Çam fıstığının işlenmesi, pazarlanması ve tanıtımı amacıyla ilgili kooperatif vb kuruluşların sayısının 

artırılması gerekir. 

Fıstık çamı ağaçlandırılması yapılabilecek potansiyel sahalar uzmanlarca belirlenmeli ve 

ağaçlandırılmalıdır. Orman Bakanlığı ile orman köylüleri ortak çalışma projesi üretmeli ve orman 

köylüsü fıstık çamı ormanlarını kendi bahçeleri gibi korumalıdırlar. Bu bağlamda hazineye ve Orman 

Bakanlığı’na ait fıstık çamı ekilebilecek alanlar belirlenmeli ve buralar köylülere 49 veya 99 yıllığına 

kiralanabilir.  

Yöre doğal özellikler bakımından oldukça farklı özelliklere sahiptir. Bu ortam korunmaya alınarak ve 

millî park statüsüne getirilmelidir.  

Yöredeki ticarî canlılığın artması için Yukarıbey köyü belediye olmalıdır. İşadamları yörede ki 

ekonomik faaliyetlerle ilgili yatırımlar yapmalıdır.  

Granit taşı çıkarılması sırasında doğal çevreye zarar verilmektedir. İlgililerce bu konu dikkate alınmalı 

ve doğal ortama zarar verilmeden granit taşı çıkarılmalıdır.  

Ürün kalitesi yörenin doğal koşulları ile yakındır ilgilidir. Doğal ortamın uygun olmadığı alanlarda 

plânsız dikim yapılırsa kalite bozulacaktır.  

Ürünün kozalak olarak ağaçtan indirilme zamanı oldukça önemlidir. Kozalağın tam olgunlaşması 

kalitesini (vitamin, mineral, yağ, protein, renk, görünüş vb.) doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle 

erken hasada izin verilmemelidir.  

Kozak yöresinde yetişen ürün dünya piyasalarında kalitesinden dolayı tercih edilmektedir. Ancak 

Portekiz, Çin ve Yunanistan’dan ithal edilen ucuz ve kalitesiz fıstıkla karıştırılarak kalitesi 

bozulmaktadır. Bu sorun giderilmelidir.  

Çam fıstığı gelişmiş ülkelerde beslenme dışında ilaç ve kozmetik sanayinde de önemli boyutlarda 

kullanılmaktadır. Yeterli araştırma yapılarak ülkemizde de adı geçen alanlarda kullanımı 

sağlanmalıdır. 

Kozak Yaylası bütüncül korunmaya alınmalıdır. Madra Dağı ve yakın çevresinde kalan alan 3.125.750 

dönüm olup, bunun 1.692.200 dönümlük kısmı ormanlık alandır. Dolayısı ile salt ormanlar değil, bu 

coğrafyada yer alan tarım alanları ve çok özgün yapıya sahip olan yayla alanları için de koruma 

statüleri oluşturulmalıdır. Ancak ne ki, bu denli geniş bir coğrafyada sadece Ayvalık İlçesi sınırları 

içinde kalan 179.500 dönümlük bir alan ”Ayvalık Adaları Tabiat Parkı” olarak ayrılmıştır. Oysa çok 

zengin biyolojik çeşitliliğe sahip diğer alanlar da özellikleri göz önüne alınarak, kendilerine özgün 

koruma statülerine kavuşturulmalıdır.  

Madra Dağı sınırları içinde sonsuz özelliklere ve güzelliklere sahip Kozak Havzası bulunmaktadır. 

386.910 dönüm büyüklüğündeki bu havzanın 295.720 dönümü ormanlar, geri kalanı ise her tür 

meyvenin üretildiği tarım alanları ile kaplıdır. Bu ormanların 186.910 dönümünü, dünyanın en güzel 

ve en verimli fıstık çamı ormanları oluşturmaktadır. Ama ülkemizdeki fıstık çamı ormanlarının % 

20’sini barındıran Kozak Havzası, fıstık çamı ihracatımızın % 80’ini gerçekleştirmektedir. Kozak 

Yaylası, bu rakamsal veriler ile bile, bir koruma statüsüne kavuşturulması gerekliliğini hak etmektedir.  

Kozak Yaylasındaki fıstık çamı ormanlarının geleceği risk altındadır. Havzadaki fıstık üretimi 

olumsuz çevre koşullarından önemli düzeyde etkilenmektedir. Bunun yanı sıra yaylada bulunan çok 

sayıda taş ocağı ve taş kırma tesisi çok yakın bir gelecekte havzadaki fıstık çamı ormanlarının 

tümünün yok olmasına ve bu havzada yer alan 17 adet köyde yaşayan 9500 insanımızın geçim 

kaynaklarının tükenmesine yol açacaktır. Bu nedenle Kozak Havzasının tümünün KOZAK FISTIK 

ÇAMI TABİAT PARKI olarak ilan edilmesi ve havzaya zarar veren tüm faaliyetlerin acilen 

durdurulması gerekmektedir. 

Madra Dağı kırsalında kitlesel turizm uygulanmamalıdır. Madra Dağı yukarıda saydığımız özellikleri 

nedeniyle, bir turizm cenneti olarak ta kabul edilmektedir. Bunun için Madra Dağı”nın ormanları, 
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korunan alanları, tarım alanları, yaylaları, zengin biyolojik çeşitliliği, özellikle fıstık çamları hakkında, 

koruma-kullanma dengesi gözetilerek bir turizm politikası oluşturulmalıdır. Bu bağlamda; tarım, köy, 

çiftlik, yayla, doğa sporları, yaban hayatın gözlenmesi ile botanik turizmi adı altında turizm çeşitliliği 

geliştirilmeli ve pansiyonculuğun desteklenerek yöre insanları ile uyumlaşacak doğa ve kültür 

turizminin Madra Dağı’nda yaşama geçirilmesi, geliştirilmesi ve desteklemesi gerekmektedir. 

Madra Dağı ve yakın çevresinde, özellikle sahil bandında, turizmin istikrarsızlığının ve giderek artan 

talep daralmasının önlenmesi için, bölgenin doğal, tarihsel, kültürel ve arkeolojik değerleri ile entegre 

edilmiş yeni bir turizm politikası geliştirilmeli, bölgedeki tesislerin standardı ile kalifiye personelin 

sayısı ve hizmet kalitesi arttırılmalı, bu bağlamda kamu-özel kuruluşlar arasındaki işbirliği yetersizliği 

mutlaka giderilmelidir. 

Kozak Yaylası’ndaki taş ocağı işletmeleri için arama ve işletme ruhsatı verilmesi sırasında, 

işletmelerin Çevresel Eki Değerlendirme (ÇED) raporlarına sahip olup/olmadıkları ve bu raporlarda 

öngörülen önlemleri alıp/almadıkları sorgulanmalı ve etkin bir şekilde kontrol edilmelidir. 

Kozak Yaylası’nda havamızı, topraklarımızı, ormanlarımızı, su kaynaklarımızı, tarihi ve kültürel 

zenginliklerimizi yok edecek, madencilik ve taş ocağı işletme faaliyetlerinin olumsuz çevresel etkilere 

neden olmadan gerçekleştirilmesi, her türlü canlı yaşamının sürdürülebilirliği açısından zorunluluk arz 

etmektedir. 
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ÖZET 

 

Türkiye’de yenilenebilir enerji sektörünün gelişmesi ve yapılan düzenlemeler ile bu kaynakların 

kullanımı teşvik edilmekte, sektör yatırımcıların da ilgisi sayesinde gün geçtikçe gelişmektedir. 2005 

yılında yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) Kanununun bütün yenilenebilir 

kaynaklardan üretilen elektriğe sabit fiyat uygulaması nedeniyle ülkemizde hidroelektrik ve rüzgar 

enerjisi dışında önemli gelişimler yaşanmamıştır. Ancak 2010 yılında yapılan düzenleme ile 

fiyatlandırmada enerji kaynağı dikkate alınması diğer enerji kaynaklarının da gelişmesine katkı 

sağlamıştır. Ayrıca yerli teknoloji üretimine sağlanan teşvikler, önemli bir risk olan teknoloji 

bağımlılığını önlemek açısından da önemli bir adım olarak düşünülmelidir. 8 Ocak 2011 tarihli ve 

27809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6094 sayılı “Yenilenebilir Enerji 

Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun” ile yenilenebilir enerji kaynaklarına kaynak türüne ve yerlilik oranına göre teşvik 

verilmesi düzenlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji, devlet destekleri, Türkiye 

 

 

 

State Supports for Renewable Energy Investments in Turkey:  

Current Status and Future Perspectives 

 

ABSTRACT 

 

The latest of these targets was announced in Turkey’s first National Renewable Energy Action Plan 

prepared in line with the European Union’s Renewable Energy Directive on the Promotion of the Use 

of Energy from Renewable Sources (Directive 2009/28/EC (1)), with support from the European Bank 

for Reconstruction and Development. According to the Turkish action plan, Turkey pledges to install 

60 GWh in renewable energy capacity by 2023. Turkey enacted some much-anticipated amendments 

to the Renewable Energy (RES) Law in 2011 to put in place new feed-in tariffs and other incentives. 

The amendments provided feed-in tariffs for licensed renewable generators that opt into the 

“renewable energy support mechanism.” They also introduced incentives for the use of domestically-

manufactured components. The support mechanism refers to both parts: the feed-in tariffs and the 

incentives to use locally-manufactured components.  

Keywords: Renewable energy, state support, Turkey 
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GİRİŞ 

 

          Son yıllarda, Dünyada doğalgaz ve elektrik talebinin en fazla arttığı ülkelerden biri olan 

Türkiye’nin, hem ekonomik hem de sosyal gelişme hedeflerini gerçekleştirebilmesi için başta petrol 
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ve doğalgaz olmak üzere enerji ithalatına bağımlılığı sürekli artmaktadır. Türkiye, coğrafi konumu ve 

jeolojik yapısı nedeniyle yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. Bu 

kaynaklardan azami ölçüde yararlanmak hem enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak hem de yeni 

istihdam alanlarının oluşumuna zemin hazırlayacaktır. Türkiye yıllık 977 000 TWh güneş enerjisi, 800 

000 MTOE hidroelektrik, 433 TWh rüzgar enerjisi, 35 000 MW jeotermal enerji ve 31 600 MTOE 

biyokütle enerjisi potansiyeline sahiptir.  

Yenilenebilir enerji, sürekli veya tekrarlamalı olarak ulaşılabilen (sürdürülebilir olan) doğal 

kaynaklardan elde edilen enerjilerdir. Doğada kendiliğinden var olan güneş, rüzgar, biyokütle, 

jeotermal, dalga enerjisi gibi türlere sahip olan yenilenebilir enerji kaynakları, fosil enerji 

kaynaklarının tersine zamanla tükenmez ve kömür, benzin, doğalgaz gibi kısa sürede yenilenemeyen 

yakıtlara alternatiftirler. Türkiye’de hidrolik, rüzgar, güneş, hidrojen, jeotermal, biokütle gibi yeni 

kaynaklardan enerji üretimi, dünyadaki gelişmelere paralel olarak, gittikçe önem kazanmaktadır. 

Türkiye’de 2015 yılında, nüfus binde 13,4 artarken kişi başı elektrik tüketimi ise binde 18,9 artış 

göstermiştir. Kişi başına elektrik tüketimi, önceki yıla göre 63 kWh artarak 3373 kWh düzeyine 

ulaşmıştır. Elektrik üretiminde kaynak çeşitliliğinin sağlanabilmesi, kaynakların etkin kullanılabilmesi 

ve dışa bağımlılığın azaltılması açısından öne çıkan bir belirleyicidir. Örneğin doğal gazın ithal edilen 

bir kaynak olması nedeniyle dış ticaret açığındaki payının yüksek olmasının yanı sıra tedarik riskinin 

de bulunmasından dolayı, doğal gazın elektrik enerjisi üretimindeki payının dönem sonuna kadar %38 

seviyelerine indirilmesi hedeflenmektedir. 

Türkiye’de devletin yenilenebilir enerji kaynaklarına verdiği desteğin de etkisiyle, yenilenebilir enerji 

kaynakları kurulu gücü 2015 yılında % 13 oranında artmıştır. Türkiye enerji piyasasındaki özel sektör 

yatırımları, rüzgâr enerjisi ile güneş enerjisinden lisanssız elektrik üretimi alanlarında artış 

göstermektedir. T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından açıklanan 10. Kalkınma Planı’nda da belirtildiği 

gibi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı mümkün olan en üst düzeyde olmalıdır. 2023 yılına 

kadar Türkiye’nin toplam enerji talebinin %30’unun yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması 

ve elektrik üretiminde doğalgazın payının %30’un altına düşürülmesi öngörülmektedir.  

 Türkiye’de enerji sektöründe rekabete dayalı piyasaların oluşturulması stratejisi kapsamında, 

elektrik, doğal gaz ve petrol sektörlerinde sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak yatırım ortamlarının 

oluşturulmasına yönelik önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bu çalışmada; Türkiye’de yenilenebilir enerji 

yatırımlarına devlet desteklerinin mevcut durumu, gereksinimler ile bu konudaki gelişme ve 

beklentiler değerlendirilmiştir. 

 

TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ÜRETİMİ 

Dünya genelinde olduğu gibi, Türkiye’de de elektrik üretimi fosil yakıtlara dayalı olarak 

üretilmektedir. Türkiye, son 10 yılda kaydettiği ekonomik büyümeye paralel olarak, dünyanın en hızlı 

büyüyen enerji piyasalarından biri haline gelmiştir. Son 10 yılda, dünyada doğalgaz ve elektrik 

talebinin Çin’den sonra en fazla arttığı 2. Avrupa’da ise 1. ülke konumundadır. 

Türkiye’de Lisanslı Elektrik Üretimi 

2.1.1. Türkiye’de Lisanslı Elektrik Kurulu Gücü 

Elektrik üretiminde 2002 yılında kamu sektörünün payı % 65 özel sektörün % 35 iken, günümüzde bu 

durum tam tersine dönmüş, özel sektörün payı % 65 kamunun payı ise % 35 olmuştur. Türkiye’de 

2016 yılı Kasım ayı itibariyle lisanslı elektrik kurulu gücünün kuruluşlara göre dağılımı Tablo 1’de 

verilmiştir. Türkiye’de lisanslı elektrik kurulu gücü toplam 77 676,24 MW düzeyindedir. Toplam 

elektrik kurulu gücünün 48 045,45 MW gibi önemli bir bölümünü (% 61,85) serbest üretim şirketi 

santralleri oluşturmaktadır.  

 

Tablo 1. Türkiye Lisanslı Elektrik Kurulu Gücünün Kuruluşlara Dağılımı (EPSP, 2016) 

KURULUŞ TÜRÜ 
KURULU GÜÇ 
(MW) 

ORAN 

(%) 

SERBEST ÜRETİM ŞİRKETİ SANTRALLARİ 48.045,45 61,85 

EÜAŞ SANTRALLARİ 20.414,09 26,28 

YAP İŞLET SANTRALLARİ 6.101,81 7,86 

YAP İŞLET DEVRET SANTRALLERİ 1.637,23 2,11 

İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN SANTRALLER 1.477,67 1,90 

TOPLAM 77.676,24 100,00 
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Tablo 2. Türkiye Lisanslı Elektrik Kurulu Gücünün Kaynaklara Dağılımı (EPSP, 2016) 

KAYNAK 
KURULU GÜÇ 

(MW) 
ORAN 

(%) 

DOĞALGAZ 26.146,56 33,66 

BARAJLI 19.406,04 24,98 

LİNYİT 9.266,90 11,93 

İTHAL KÖMÜR 7.473,85 9,62 

AKARSU 7.010,34 9,03 

RÜZGAR 5.277,65 6,79 

FUEL OIL 779,49 1,00 

JEOTERMAL 775,06 1,00 

TAŞ KÖMÜR 643,57 0,83 

BİYOGAZ 459,02 0,59 

ASFALTİT 405,00 0,52 

NAFTA 16,87 0,02 

GÜNEŞ 12,90 0,02 

LNG 1,95 0,00 

MOTORİN  1,04 0,00 

GENEL TOPLAM 77.676,24 100,00 

Türkiye’de 2016 yılı Kasım ayı itibariyle lisanslı elektrik kurulu gücünün yakıt türlerine göre dağılımı 

Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 2’den de izlenebileceği gibi, Türkiye’de elektrik üretiminde en fazla 

termik santrallerden yararlanılmakta olup, bu santrallerin yarısından fazlasında yakıt olarak doğalgaz 

kullanılmaktadır. Türkiye toplam elektrik kurulu gücünün % 42.41’ini yenilenebilir enerji kaynakları 

oluşturmaktadır. Toplam elektrik kurulu gücünün % 34.01’i hidrolik kaynaklardan (barajlı % 24.98 ve 

akarsu % 9.08) oluşmaktadır. Türkiye toplam elektrik kurulu gücünde hidrolik kaynaklar dışındaki 

diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının payı şöyledir: Rüzgar % 6.79, jeotermal % 1, biyogaz % 0.59 

ve güneş % 0.02’dir.  

 

2.1.2. Türkiye’de Lisanslı Elektrik Üretimi 

Türkiye’de 2016 yılı Kasım ayı itibariyle lisanslı elektrik üretiminin kuruluşlara göre dağılımı Tablo 

3’de verilmiştir. Türkiye’de lisanslı elektrik üretimi toplam 21 559 289.24 MWh düzeyindedir. 

Toplam lisanslı elektrik üretiminin 13 681 487.97 MWh gibi önemli bir bölümü (% 63.46) serbest 

üretim şirketi santrallerinde gerçekleştirilmektedir. 

 

Tablo 3. Türkiye Lisanslı Elektrik Üretiminin Kuruluşlara Dağılımı (EPSP, 2016) 

KURULUŞ TÜRÜ 
ÜRETİM 

MİKTARI (MWh) 
ORAN 

(%) 

SERBEST ÜRETİM ŞİRKETLERİ SANTRALLERİ 13.681.487,97 63,46 

YAP İŞLET SANTRALLERİ 3.497.731,02 16,22 

EÜAŞ SANTRALLERİ 3.067.134,37 14,23 

YAP İŞLET DEVRET SANTRALLERİ 936.935,25 4,35 

İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN SANTRALLER 376.000,63 1,74 

GENEL TOPLAM 21.559.289,24 100,00 
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Tablo 4. Türkiye Lisanslı Elektrik Üretiminin Kaynaklara Dağılımı (EPSP, 2016) 

KAYNAK 
KURULU GÜÇ  

(MW) 
ORAN  

(%) 

DOĞALGAZ 8.188.034,08 37,98 

İTHAL KÖMÜR 3.796.118,76 17,61 

LİNYİT 3.237.060,02 15,01 

BARAJLI 3.010.692,69 13,96 

RÜZGAR 1.332.569,04 6,18 

AKARSU 697.189,24 3,23 

JEOTERMAL 362.911,75 1,68 

TAŞ KÖMÜR 255.819,31 1,19 

ASFALTİT KÖMÜR 243.190,68 1,13 

BİYOKÜTLE 186.980,41 0,87 

MOTORİN 178.935,68 0,83 

FUEL OIL 68.624,30 0,32 

GÜNEŞ 1.163,28 0,01 

GENEL TOPLAM 21.559.289,24 100,00 

 

 

Türkiye’de 2016 yılı Kasım ayı itibariyle lisanslı elektrik üretiminin yakıt türlerine göre dağılımı 

Tablo 4’de verilmiştir. Tablo 4’den de izlenebileceği gibi, Türkiye toplam lisanslı elektrik üretiminin 

% 19.75’ini yenilenebilir enerji kaynakları oluşturmaktadır. Toplam lisanslı elektrik üretiminin % 

17.19’u hidrolik kaynaklardan (barajlı % 13.96 ve akarsu % 3.23) oluşmaktadır. Türkiye toplam 

lisanslı elektrik üretiminde hidrolik kaynaklar dışındaki diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının payı 

şöyledir: Rüzgar % 6.18, jeotermal % 1.68, biyokütle % 0.87ve güneş % 0.01’dir.  

 

Türkiye’de Lisanssız Elektrik Üretimi 

2.2.1. Türkiye’de Lisanssız Elektrik Kurulu Gücü 

Türkiye’de 2016 yılı Kasım ayı itibariyle lisanssız elektrik kurulu gücünün kaynaklara göre dağılımı 

Tablo 5’de verilmiştir. Türkiye’de lisanssız elektrik kurulu gücü toplam 972 704 MWe düzeyindedir. 

Toplam lisanssız elektrik kurulu gücünün 866 221 MWe gibi önemli bir bölümünü (% 89,06) güneş 

fotovoltaik santralleri oluşturmaktadır.  

 

Tablo 5. Türkiye Lisanssız Elektrik Kurulu Gücünün Kaynaklara Dağılımı (EPSP, 2016) 

KAYNAK TÜRÜ 
KURULU GÜÇ  

(MWe) 
ORAN  

(%) 

GÜNEŞ (Fotovoltaik) 866,251 89,06 

DOĞAL GAZ 51,632 5,31 

BİYOKÜTLE 36,168 3,72 

RÜZGAR 11,652 1,20 

HİDROLİK 5,780 0,59 

GÜNEŞ (Yoğunlaştırılmış) 1,220 0,13 

GENEL TOPLAM 972,704 100,00 

 

2.1.2. Türkiye’de Lisanssız Elektrik Üretimi 

Türkiye’de 2016 yılı Kasım ayı itibariyle lisanssız elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımı Tablo 

6’da verilmiştir. Tablo 6’dan da izlenebileceği gibi, Türkiye lisanssız elektrik üretiminin tamamını 

yenilenebilir enerji kaynakları oluşturmaktadır. Toplam lisanssız elektrik üretimi 107 212,45 MWe 

düzeyindedir.  

 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

245 

 

Tablo 6. Türkiye Lisanssız Elektrik Üretiminin Kaynaklara Dağılımı (EPSP, 2016) 

KAYNAK TÜRÜ 
KURULU GÜÇ  

(MWe) 
ORAN  

(%) 

GÜNEŞ (Fotovoltaik) 98.941,82 92,29 

BİYOKÜTLE 7.022,26 6,55 

RÜZGAR 980,99 0,91 

HİDROLİK 267,37 0,25 

GENEL TOPLAM 107.212,45 100,00 

Toplam lisanssız elektrik üretiminin % 92.29 gibi önemli bir bölümünü güneş fotovoltaik elektrik 

üretimi oluşturmaktadır. Biyokütle enerji kaynaklarından lisansız elektrik üretimi % 6.55 

düzeyindedir. Rüzgar ve hidrolik kaynakların toplam lisanssız elektrik üretimindeki payları düşük 

düzeylerde olup, sırasıyla % 0.91 ve % 0.25 düzeylerindedir.  

 

Türkiye Elektrik İhracat ve İthalatı 

Türkiye’de Kasım 2016 döneminde elektrik ithalat ve ihracat değerleri Tablo 7’de verilmiştir. 

Belirtilen dönem itibariyle toplam 132 476,75 MWh elektrik ithalatı yapılmasına karşın, 422 545 

MWh elektrik ithalatı gerçeklemiştir. Elektrik ticaretinde ihracat değerlerinden ithalat değerleri 

çıkarıldığında net 290 068,25 MWh elektrik alımı yapılmıştır. 

 

Tablo 7: Kasım 2016 Döneminde Yurtdışı Elektrik Ticareti 

ÜLKE 
GELEN  

(MWh) 
GİDEN  

(MWh) 

BULGARİSTAN 287.545,00 1.807,75 

GÜRCİSTAN 130.610,00 47,00 

YUNANİSTAN 4.390,00 130.622,00 

GENEL TOPLAM 422.545,00 132.476,75 

 

YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİNDE SON GELİŞMELER 

 

Fosil yakıta dayalı enerji üretiminde ithalata bağlı üretim yapılmasının yanında, fosil yakıt 

rezervlerinin dünyada azalması sorunu ve yaratılan çevre kirliliği; dünya genelinde enerji üretimi için 

yeni kaynaklar aranmasına yol açmıştır. Yenilenebilir kaynaklar içinde sayılan hidrolik kaynaklara 

dayalı üretimde, bu sorunlar olmamasına rağmen barajların ekonomik ömürleri, baraj göllerinin 

yarattığı sorunlar yeni teknoloji arayışlarını hızlandırmıştır. Diğer taraftan nükleer kaynaklara dayalı 

enerji üretiminde yaşanan santral kazaları nedeniyle kamuoyunda bu tip santrallere karşı bir 

güvensizlik oluşmuştur. Dolayısıyla rüzgar, güneş, jeotermal gibi yeni kaynaklar gibi tükenme sorunu 

olmayan kaynaklardan enerji üretimi dünyada önem kazanmaya başlamıştır. Bu kaynakların yanında 

kentsel atıkların değerlendirilmesi, biokütle kullanımı ile enerji üretimi mevcut kaynağın yeniden 

kullanımını sağlayarak daha ekonomik enerji üretimi ve atıkların depolanma ve çevre kirliliği 

sorunlarına bir ölçüde yardımcı olmaktadır.  

 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılının kutlanacağı 2023 yılına yönelik vizyonu 

gereği enerji sektörüne ilişkin yüksek hedefler öngörülmüştür. Bu hedeflerin en önemlileri Tablo 8’de 

özetlenmiştir. Türkiye’de sürdürülebilir büyüme için uygun yatırım koşuları sağlanmıştır. Piyasada 

rekabetin oluşturulabilmesi için, piyasadaki özel sektör şirketlerinin sayısı ve sundukları ürün miktarı 

ve kalitesi önemlidir. Türkiye’de enerji sektöründe rekabete dayalı piyasaların oluşturulması stratejisi 

kapsamında, elektrik, doğal gaz ve petrol sektörlerinde sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak yatırım 

ortamlarının oluşturulmasına yönelik önemli gelişmeler sağlanmıştır. Enerji sektöründe rekabete 

dayalı ve işleyen piyasaların oluşmasında önemli ilerlemeler sağlanmış, sektörde faaliyet gösteren 

kamu kuruluşları yeniden yapılandırılmış ve serbestleşmeye yönelik kuralların uygulanmasına 

başlanmıştır. Enerji sektöründeki gelişmelere ve uygun mevzuat altyapısının hazırlanmasına paralel 

olarak, özel sektör tarafından gerçekleştirilen enerji üretim tesisi yatırımları hız kazanmıştır.  
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Tablo 8: Türkiye’de Enerji Sektörüne İlişkin Hedefler 

Genel Hedefler 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin 

Hedefler 

Kurulu gücü 120 000 MW düzeyine 

yükseltmek 

Su enerjisi kullanımını en üst düzeye 

çıkarmak 

Enerji taşıma hattı uzunluğunu 60 717 km’ye 

ulaştırmak 

Enerji dağıtımı birim kapasitesini 158 460 

MVA düzeyine yükseltmek 

Akıllı şebeke kullanımını artırmak 

Doğal gaz depolama kapasitesini 5000 m3 

düzeyine yükseltmek 

Enerji borsası kurmak 

Nükleer enerji santrallerini işletmeye almak 

Kapasitesi 18500 MW olan kömür yakıtlı bir 

elektrik santrali kurmak 

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik 

üretimi içindeki payını % 30 düzeyine 

yükseltmek 

2019 yılı sonuna kadar, yenilenebilir enerji 

kaynaklarından elektrik üreten santrallerin 

toplam kurulu gücünü 46 400 MW düzeyine 

yükseltmek 

Teknik ve ekonomik olarak 

değerlendirilebilecek hidroelektrik 

potansiyelinin tamamını elektrik üretiminde 

kullanmak 

Rüzgar enerjisi kurulu kapasitesini 20 000 

MW düzeyine yükseltmek 

Jeotermal elektrik santrallerinin kurulu 

gücünü 1000 MW düzeyine yükseltmek 

Güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücünü 

3000 MW düzeyine yükseltmek 

 

Türkiye’de devletin yenilenebilir enerji kaynaklarına verdiği desteğin de etkisiyle, yenilenebilir enerji 

kaynağı kurulu gücü 2015 yılında % 13 artmıştır. 2014 yılı Aralık dönemine göre; biyokütle, 

jeotermal, hidrolik, rüzgar, güneş gibi yenilenebilir kaynaklı santrallere 3657.61 MW ilave kurulu güç 

katılırken, aynı dönemde fosil yakıtlı santrallerin kurulu gücü ise sadece 10 MW artmıştır (Çizelge 1). 

Fosil yakıtlı santrallerin çok az artış göstermesinin en önemli nedenlerinden biri, ekonomik ömrünü 

dolduran veya piyasa koşulları gereği kapatılmak zorunda kalınan doğalgaz ya da çok yakıtlı termik 

santrallerin bulunmasıdır. 2015 yılında yaşanan bu gelişme ile 2014 yılı sonunda % 40 olan 

yenilenebilir enerji santrali payı 2015 yılı sonunda % 45.87 düzeyine yükselmiştir. 

 

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ÜRETİMİ YASASI 

 

Yenilenebilir enerji sektörünün gelişmesi ve yapılan düzenlemeler ile bu kaynakların kullanımı teşvik 

edilmekte, sektör yatırımcıların da ilgisi sayesinde gün geçtikçe gelişmektedir. 2005 yılında 

yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) Kanununun bütün yenilenebilir kaynaklardan 

üretilen elektriğe sabit fiyat uygulaması nedeniyle ülkemizde hidroelektrik ve rüzgar enerjisi dışında 

önemli gelişimler yaşanmamıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimi amaçlı 

kullanımına ilişkin yasaya ait bilgiler şunlardır: Kanun Numarası: 5346, Kabul Tarihi: 10/5/2005 

Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 18/5/2005 Sayı: 25819 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt : 44 

Ancak 2010 yılında yapılan düzenleme ile fiyatlandırmada enerji kaynağı dikkate alınması diğer enerji 

kaynaklarının da gelişmesine katkı sağlamıştır. Ayrıca yerli teknoloji üretimine sağlanan teşvikler, 

önemli bir risk olan teknoloji bağımlılığını önlemek açısından da önemli bir adım olarak 

düşünülmelidir. 8 Ocak 2011 tarihli ve 27809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

6094 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin 

Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yenilenebilir enerji kaynaklarına kaynak türüne ve 

yerlilik oranına göre teşvik verilmesi düzenlenmiştir. “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 

Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik” 01/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

2005 yılında yayımlanan YEK kanununun bütün yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğe sabit 

fiyat uygulaması nedeniyle ülkemizde hidroelektrik ve rüzgar enerjisi dışında önemli gelişimler 

yaşanmamıştır. Ancak 2010 yılında yapılan düzenleme ile fiyatlandırmada enerji kaynağı dikkate 

alınması diğer enerji kaynaklarının da gelişmesine katkı sağlamıştır. Ayrıca yerli teknoloji üretimine 

sağlanan teşvikler, önemli bir risk olan teknoloji bağımlılığını önlemek açısından da önemli bir adım 

olarak düşünülmelidir.  

 

http://www.enerjiatlasi.com/
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YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI DESTEKLEME MEKANİZMASI 

 

YEK Destekleme Mekanizması (YEKDEM) 8 Ocak 2011 tarihli ve 27809 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 6094 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi 

Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yenilenebilir 

enerji kaynaklarına kaynak türüne ve yerlilik oranına göre teşvik verilmesi düzenlenmiştir. Bu 

çerçevede EPDK tarafından hazırlanan yönetmelik ile Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme 

Mekanizmasının ayrıntıları belirlenmiştir. “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve 

Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik” 01/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik 

enerjisi üretiminin teşvik edilmesine yönelik olarak üretim lisansı sahiplerine Yenilenebilir Enerji 

Kaynak Belgesi verilmesi ve YEK Destekleme Mekanizmasının (YEKDEM) kurulmasına ve 

işletilmesine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. 2014 yılında YEKDEM kapsamında faaliyet gösteren 93 

adet lisanslı şirket bulunmakta olup bunların toplam kurulu gücü 1.798 MW’tır. YEKDEM katılımcı 

sayısı ve kurulu gücünde önceki seneye göre ciddi oranda artış gerçekleştiği görülmektedir. Katılımcı 

sayısı ve kapasitesi yaklaşık üç katına çıkmıştır. 

 

Tablo 9: YEK Yasasına Göre Yenilebilir Kaynaklardan Üretilen Elektrik Alım Fiyatları 

Yenilenebilir Enerji Kaynağı Elektrik Alım Fiyatı ($ sent/1 kWh) 

Güneş 13.3 

Biyokütle 13.3 

Jeotermal 10.5 

Rüzgar 7.3 

Hidrolik 7.3 
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Tablo 10. Yek Kanununda 2010 Yılında Yapılan Değişiklik Sonucunda Yerli Teknoloji Kullanılması 

Durumunda Yek Kullanan Tesislerden Üretilecek Elektrik Alım Fiyatına Yapılacak Katkılar 

Tesis Tipi Yurt İçinde Gerçekleşen İmalat 
Yerli Katkı İlavesi 

($cent/kWh) 

Hidrolelektrik üretim 

tesisi 

1- Türbin 1.3 

2- Jeneratör ve güç elektroniği 1.0 

Rüzgar enerjisine 

dayalı üretim tesisi 

1- Kanat 0.8 

2- Jeneratör ve güç elektroniği 1.0 

3- Türbin kulesi 0.6 

4- Rotor ve nasel gruplarındaki mekanik aksamın 

tamamı (Kanat grubu ile jeneratör ve güç elektroniği 

için yapılan ödemeler hariç.) 

1.3 

Fotovoltaik güneş 

enerjisine dayalı 

üretim tesisi 

1- PV panel entegrasyonu ve yapısal mekaniği imalatı 0.8 

2- PV modülleri 1.3 

3- PV modülünü oluşturan hücreler 3.5 

4- İnvertör 0.6 

5- PV modülü üzerine güneş ışınını odaklayan malzeme 0.5 

Yoğunlaştırılmış 

güneş enerjisine 

dayalı üretim tesisi 

1- Radyasyon toplama tüpü 2,4 

2- Yansıtıcı yüzey levhası 0.6 

3- Güneş takip sistemi 0.6 

4- Isı enerjisi depolama sisteminin mekanik aksamı 1.3 

5- Kulede güneş ışınını toplayarak buhar üretim 

sisteminin mekanik aksamı 

2.4 

6- Stirling motoru 1.3 

7- Panel entegrasyonu ve güneş paneli yapısal mekaniği 0.6 

Biyokütle enerjisine 

dayalı üretim tesisi 

1- Akışkan yataklı buhar kazanı 0.8 

2- Sıvı veya gaz yakıtlı buhar kazanı 0.4 

3- Gazlaştırma ve gaz temizleme grubu 0.6 

4- Buhar veya gaz türbini 2.0 

5- İçten yanmalı motor veya stirling motoru 0.9 

6- Jeneratör ve güç elektroniği 0.5 

7- Kojenerasyon sistemi 0.4 

Jeotermal enerjisine 

dayalı üretim tesisi 

1- Buhar veya gaz türbini 1.3 

2- Jeneratör ve güç elektroniği 0.7 

3- Buhar enjektörü veya vakum kompresörü 0.7 

 

YEKDEM ile katılımcı üretim santrallerine Tablo 9’da belirtilen tutarda devlet tarafından alım 

garantisi sunulmaktadır. Her bir tesisin en fazla 10 yıl yararlanabildiği destek, bazı üretim 

ekipmanlarında yerli malzeme kullanılması ile Tablo 10’da belirtilen tutarlarda artış sağlanmaktadır.  

 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasının Katkıları 

Biyokütle ve jeotermal tesislerin sayı ve kapasitelerindeki artış istikrarlı bir şekilde artarken, rüzgâr ve 

hidrolik tesislerin sayı ve kapasiteleri yıllar içerisinde önemli değişkenlik göstermektedir. Toptan satış 

piyasası fiyatları ve ABD dolarının değişimine göre katılımcı sayısı ve kapasitesi değişkenlik 

göstermektedir. 2014 yılında YEKDEM kapsamındaki kurulu gücün, Türkiye kurulu gücüne oranı % 

2.6 seviyesindedir. YEKDEM katılımcılarının üretimlerinin yıllar itibariyle gelişimi Tablo 11-13’de 

gösterilmektedir. 2014 yılı üretimi önceki seneye göre yaklaşık bir buçuk kat artarak 5,8 TWh’e 

ulaşmıştır. 2014 yılında YEKDEM kapsamında üretim yapan santrallerin üretimlerinin ülke üretimine 

oranı ülke üretimine oranı   % 2,3 seviyesindedir. YEKDEM kurulu gücü ve üretiminin kaynaklara 

dağılımı Şekil 1’de verilmiştir.  
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 Tablo 11: Yıllara Göre YEKDEM Katılımcı Sayısı 

Yenilenebilir 

Enerji 

Kaynağı 

Katılımcı Sayısı (Adet) 

Yıllar 
TOPLAM 

2011 2012 2013 2014 

Biyokütle 3 8 15 23 49 

Hidrolik 4 44 14 40 102 

Jeotermal 4 4 6 9 23 

Rüzgar 9 22 3 21 55 

TOPLAM 20 78 38 93 229 

 

 Tablo 12: Yıllara Göre YEKDEM Katılımcılarının Kurulu Gücü  

Yenilenebilir 

Enerji 

Kaynağı 

Kurulu Güç (MW) 

Yıllar 
TOPLAM 

2011 2012 2013 2014 

Biyokütle 45 73 101 147 2 055 

Hidrolik 21 930 217 598 1 765 

Jeotermal 72 72 140 228   367 

Rüzgar 469 685 76 825   513 

TOPLAM 608 1 760 534 1 798 4 700 

 

 

 

 Tablo 13: Yıllara Göre YEKDEM Katılımcılarının Yıllık Üretim Miktarları  

Yenilenebilir 

Enerji 

Kaynağı 

Yıllık Üretim Miktarı (MWh) 

Yıllar 
TOPLAM 

2012 2013 2014 

Biyokütle 227 484 513 862 618 408 1 359 753 

Hidrolik 146 518 236 853 307 108     690 479 

Jeotermal 487 364 857 527 1 436 579 2 781 479 

HES 2 296 047 528 646 1 072 832 3 897 525 

Rüzgar 2 081 745 234 000 2 378 819 4 694 564 

TOPLAM 5 081 745 2 370 888 5 813 746 13 423 791 

 

Şekil 1. YEKDEM Kurulu Gücü ve Üretiminin Dağılımı  

Kurulu Güç Dağlımı      b) Üretimin Kaynaklara Dağlımı 

 
 

YEKDEM santralleri üretim verileri Tablo 14-18’de verilmiştir. Bu tablolarda verilen üretim verileri, 

www.enerjiatlasi.com adresli web sitesinden alınmış olup, Türkiye genelinde YEK mekanizmasından 

faydalanan tüm elektrik santrallerinin ürettiği enerji miktarını göstermektedir. YEKDEM santrallerine 

gerçekleşen üretim miktarı üzerinden ABD Doları kuruna göre teşvik verildiği için, döviz kuru ve 
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üretim miktarı toptan piyasada elektrik alım maliyetlerini etkilemektedir. Tabloda yer alan pay sütunu 

YEKDEM santralleri ile gerçekleşen üretimin Türkiye toplam tüketimine oranını belirtir. Artış sütunu 

ise gerçekleşen üretimin önceki yılın aynı dönemine göre farkını belirtir.YEKDEM santralleri 2016 

yılı üretim değeri bir önceki yıla göre ortalama % 154 oranında artış göstermiştir. Üretim artışı HES 

için % 344, RES için % 69, JES için % 39 ve BES için % 25 olarak gerçekleşmiştir.  

Tablo 14: YEKDEM Santralleri Üretim Değerleri 

Ay 

2015 2016 
Artış  

(%) 
Üretim 

(MWh) 
Pay (%) 

Üretim 

(MWh) 
Pay (%) 

Ocak 1.454.643 6,5 3.583.425 15,0 146 

Şubat 1.473.043 7,2 4.165.547 19,6 183 

Mart 1.582.942 7,3 5.213.867 23,4 229 

Nisan 1.968.672 9,6 4.955.887 23,2 152 

Mayıs 1.954.819 9,2 4.769.815 21,7 144 

Haziran 1.643.864 7,9 4.035.396 17,5 145 

Temmuz 1.528.988 6,5 3.867.056 15,9 153 

Ağustos 1.278.983 5,1 3.160.391 12,0 147 

Eylül   912.020 4,2 2.763.905 13,0 203 

Ekim 1.318.165 6,3 2.611.545 12,0 98 

Kasım 1.295.581 6,1 2.555.108 11,3 97 

Aralık 1.307.058 5,5 0   

Toplam  

(11 ay) 
16.411.720 7 41.681.942 17 154 

 

Tablo 15: YEKDEM Hidroelektrik Santralleri (HES) Üretim Değerleri 

Ay 

2015 2016 
Artış  

(%) 
Üretim 

(MWh) 
Pay (%) 

Üretim 

(MWh) 
Pay (%) 

Ocak 376.712 7,8 1.910.443 34,5 407 

Şubat 392.999 10,4 2.641.460 51,6 572 

Mart 685.059 12,2 3.539.646 52,4 417 

Nisan 1.014.466 12,9 3.745.233 53,6 269 

Mayıs 1.145.045 16,2 3.451.583 51,7 201 

Haziran 747.076 11,6 2.603.606 41,0 249 

Temmuz 342.517 5,1 1.822.124 29,6 432 

Ağustos 160.831 2,6 1.194.576 21,4 643 

Eylül 99.852 2,0 1.178.864 28,4 1081 

Ekim 239.407 5,2 1.209.242 30,3 405 

Kasım 263.892 5,8 987.631 26,5 274 

Aralık 214.333 5,0 0   

Toplam  

(11 ay) 
5.467.856 9 24.284.407 40 344 
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Tablo 16: YEKDEM Rüzgar Santralleri (RES) Üretim Değerleri 

Ay 

2015 2016 
Artış  

(%) 
Üretim 

(MWh) 
Pay (%) 

Üretim 

(MWh) 
Pay (%) 

Ocak 768.057 76,0 1.235.353 98,1 61 

Şubat 803.921 75,1 1.098.200 96,6 37 

Mart 584.632 72,9 1.211.506 97,0 107 

Nisan 644.723 75,1     785.566 96,2 22 

Mayıs 509.146 69,7 883.722 95,7 74 

Haziran 613.299 66,4 1.039.628 93,9 70 

Temmuz 894.382 73,4 1.654.223 92,1 85 

Ağustos 821.511 72,0 1.564.275 92,1 90 

Eylül 535.656 71,0 1.181.643 89,9 121 

Ekim 729.301 74,0 991.636 88,9 36 

Kasım 668.020 67,2 1.143.849 85,4 71 

Aralık 702.731 66,7 0   

Toplam  

(11 ay) 
7.572.648 72 12.789.602 93 69 

 

Tablo 17: YEKDEM Jeotermal Santraller (JES) Üretim Değerleri 

Ay 

2015 2016 
Artış  

(%) 
Üretim 

(MWh) 
Pay (%) 

Üretim 

(MWh) 
Pay (%) 

Ocak 219.829 84,0 333.083 83,9 52 

Şubat 195.510 84,8 311.727 88,0 59 

Mart 223.691 84,2 339.752 81,1 52 

Nisan 223.262 88,9 313.938 81,2 41 

Mayıs 213.236 85,6 320.246 80,5 50 

Haziran 198.377 85,0 279.533 89,5 41 

Temmuz 205.066 82,1 282.455 84,6 38 

Ağustos 213.237 82,5 287.993 84,5 35 

Eylül 193.832 73,6 294.506 84,6 52 

Ekim 260.750 77,0 294.710 82,7 13 

Kasım 271.350 73,2 311.543 80,7 15 

Aralık 292.396 84,5 0   

Toplam  

(11 ay) 
2.418.140 81 3.369.486 84 39 
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Tablo 18: YEKDEM Biyokütle Santraller (BES) Üretim Değerleri 

Ay 

2015 2016 
Artış  

(%) 
Üretim 

(MWh) 
Pay (%) 

Üretim 

(MWh) 
Pay (%) 

Ocak 90.045 0 103.035 0 14 

Şubat 80.613 0 101.872 0 26 

Mart 89.559 0 109.221 0 22 

Nisan 86.221 0 106.638 0 24 

Mayıs 87.393 0 108.345 0 24 

Haziran 85.111 0 107.823 0 27 

Temmuz 87.022 0 107.884 0 24 

Ağustos 83.405 0 113.547 0 36 

Eylül 82.680 0 108.893 0 32 

Ekim 88.709 0 115.956 0 31 

Kasım 92.319 0 112.085 0 21 

Aralık 97.599 0 0   

Toplam  

(11 ay) 
953.077 0 1.195.298 0 25 

 

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA İLİŞKİN STRATEJİLER 

 

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) 20152019 Stratejik Planı kapsamında, yenilenebilir 

enerji kaynaklarına ilişkin aşağıdaki öngörüler yer almaktadır:  

Elektrik üretimi, ısıtma ve diğer amaçlara uygun jeotermal sahaların arama çalışmalarına ağırlık 

verilecektir. 

Yenilenebilir enerjinin teşvikinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’na 

(YEKDEM) devam edilecektir. 

Jeotermalde arama aşaması için uygun teşvik yapısının tasarlanması ve diğer tedbirlerle birlikte hayata 

geçirilmesi sağlanacaktır. 

Yerinde üretimin yaygınlaştırılması için izin ve onay süreçleri iyileştirilecek ve kolaylaştırılacaktır. 

Yerinde üretimin yaygınlaştırılması ve 2019 yılı sonuna kadar toplamda tüketimin en az 1.000 MW’lık 

kısmının yerinde üretimden karşılanması sağlanacaktır. 

Kesintili üretim yapan yenilenebilir enerji kaynaklarının (rüzgar ve güneş) şebekeye entegrasyonunu 

teminen gereken altyapı güçlendirmelerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 

Uygun olan bölgelerdeki termik santrallerde besleme suyunun güneş enerjisiyle ön ısıtmaya tabi 

tutulduğu hibrit sistemlerin kullanımının artması sağlanacaktır. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı projelere ait izleme ve takip sistemi kurulacaktır. 

Ülkemizin dalga enerjisi potansiyelinin belirlenmesine ilişkin çalışmalar yürütülecektir. 

Kamu ve hazine arazilerinde elektrik enerjisi üretimine uygun Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarının 

(YEKA) belirlenmesi, derecelendirilmesi, korunması ve kullanımının sağlanmasına ilişkin çalışmalar 

desteklenecektir. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımına yönelik pilot projeler ile hibrit sistemlere dayalı 

pilot projelerin geliştirilmesine destek sağlanacaktır. 

Yenilenebilir enerji yatırımlarının (lisanslı olanlar ve planlananlar) hayata geçebilmesini teminen 

finansman imkanlarının ve teşviklerin geliştirilmesine yönelik tedbirler alınacaktır. 

Pompaj depolamalı HES uygulaması başlatılacak ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

Yenilenebilir enerjinin ısı enerjisi elde etmede ve soğutmada kullanımının arttırılmasına yönelik 

tedbirler tasarlanacaktır. 

Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nin güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinin MW 

bazında tahsis edilmesi sağlanacaktır. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarına, kojenerasyon veya mikro kojenerasyon sistemlerine dayalı üretim 

tesisleri ile merkezi ve bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri desteklenecek, ısı piyasası için mevzuat 

altyapısı hazırlanacaktır. 

Jeotermal enerjiye dayalı bölgesel ısıtma geliştirilecektir. 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

253 

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarına, kojenerasyon veya mikro kojenerasyon ve benzeri sistemlere dayalı 

merkezi olmayan elektrik enerjisi üretiminin yaygınlaştırılmasını teminen yerinde üretim için ilgili 

mevzuat altyapısı, izin ve diğer idari süreçler açısından kolaylaştırıcı olacak şekilde gözden 

geçirilecek, şebeke altyapısı bu yönde güçlendirilecektir. 

Elektrik enerjisinde tarımsal sulamadan kaynaklanan puant talep ve kayıp kaçak sorunlarını gidermek 

üzere, güneş ve rüzgar enerjisine dayalı sulama sistemlerinin hayata geçirilmesini teminen ilgili 

paydaşlar ile (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Elektrik Enerjisi Dağıtım Şirketleri, Sulama 

Kooperatifleri, vb.) koordinasyon sağlanacaktır 

 

7. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarının (YEKA) belirlenmesi, derecelendirilmesi, korunması ve 

kullanımının sağlanmasına ilişkin çalışmalar desteklenmelidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin 

kullanımına yönelik pilot projeler ile hibrit sistemlere dayalı pilot projelerin geliştirilmesine destek 

sağlanmalıdır. Yenilenebilir enerji yatırımlarının gerçekleştirilebilmesi için finansman imkanlarının ve 

teşviklerin geliştirilmesine yönelik önlemler alınmalıdır. 

Türkiye, coğrafi konumu ve jeolojik yapısı nedeniyle yenilenebilir enerji kaynakları bakımından 

zengin bir ülkedir. Bu kaynaklardan azami ölçüde yararlanmak hem enerji arz güvenliğine katkı 

sağlayacak hem de yeni istihdam alanlarının oluşumuna zemin hazırlayacaktır. 

Enerji, planlama aşamasından itibaren üretimi, dağıtımı, tüketimi ile insan yaşamının her alanını 

doğrudan etkileyerek toplumsal hayatı tamamen dönüştürmektedir. Çevresel, sosyal, kültürel 

etkilerinin yanı sıra uluslararası politikaları belirleyen, bugün savaşların esas sebebi olarak gösterilen 

enerjinin, merkezi yapılanma içerisinde ve kamusal anlayışla planlanarak üretimden tüketime bütüncül 

bir bakış açısıyla değerlendirilmesi önem kazanmıştır. 

Birincil enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve Ülkemizin sahip olduğu kaynakların rasyonel bir 

şekilde kullanılması hem sürekliliğin hem de düşük maliyetli enerji arzının kilit bileşenleridir. Kaynak 

çeşitliliği, hem kaynak tipinde hem de ithal edilen kaynağın sağlandığı ülkede çeşitliliği 

kapsamaktadır. Bu bağlamda, dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin azaltılması ve enerji 

kaynaklarımızın öne çıkarılması ülke ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. 

Elektrik üretiminde kaynak çeşitliliğinin sağlanabilmesi, kaynakların etkin kullanılabilmesi ve dışa 

bağımlılığın azaltılması açısından öne çıkan bir belirleyicidir. Örneğin doğal gazın ithal edilen bir 

kaynak olması nedeniyle dış ticaret açığındaki payının yüksek olmasının yanı sıra tedarik riskinin de 

bulunmasından dolayı, doğal gazın elektrik enerjisi üretimindeki payının dönem sonuna kadar %38 

seviyelerine indirilmesi hedeflenmektedir. 

Güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal, biyokütle, dalga ve akıntı gibi yenilenebilir enerji 

kaynaklarında hem elektrik enerjisi üretimi hem de ısı üretimi açısından önemli bir potansiyelimiz 

bulunmaktadır. Ancak bu potansiyelin tam anlamıyla hayata geçmesi için finansman imkanlarının 

geliştirilmesi, mevzuatın güncellenmesi, iletim altyapısının güçlendirilmesi ve yatırımcı 

farkındalığının arttırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Başta Almanya, İspanya ve İngiltere olmak üzere Avrupa Birliği’nde yenilenebilir enerji alanında 

önde olan ülkeler güçlü politikaları ve destekleyici eylem planları doğrultusunda yenilenebilir enerji 

hedeflerini hızlı bir şekilde hayata geçirmektedir. Özellikle Almanya ve İspanya güneş enerjisi 

teknolojilerinde yerli ekipman sanayinin de kalkınmasını hedefleyerek bu alanda çok iddialı teşvikler 

içeren politikalar uygulamışlardır. Söz konusu politikalar kurulu gücün kısa sürede ciddi seviyelerde 

artmasını sağlamıştır. Ancak teşviklerin kamu maliyesine getirdiği yük ve gelişen teknoloji ile 

ekipman maliyetlerinde yaşanan düşüş doğrultusunda bugün bu ülkelerin teşvik yapılarını tekrar 

gözden geçirmekte olduğu görülmektedir. 

Yenilenebilir enerji sektörünün gelişmesi ve yapılan düzenlemeler ile bu kaynakların kullanımı teşvik 

edilmekte, sektör yatırımcıların da ilgisi sayesinde gün geçtikçe gelişmektedir. 

. Enerjinin tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir şekilde 

sunulmasının sağlanabileceği enerji politikalarının saptanması gerekmektedir. 

Gelecek yıllarda dünyada fosil yakıt rezervlerinin azalacağı, özellikle kömür ve petrole dayalı üretimin 

çevre kirliliğine yol açması; büyük ölçekli barajların ve nükleer santrallerin kuruluş maliyetinin 

yüksek olması, çevre sorunlarına yol açması, hidrolik santrallerin yağış koşullarına bağımlı olması gibi 

nedenlerle elektrik üretiminin yeni ve yenilebilir kaynaklara yönelmesi söz konusudur. Ülkemizde de 
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elektrik üretiminde termik santrallerin yarattığı kirliliği önleyecek sistemlerin uygulanması ve yeni 

yenilenebilir kaynaklara dayalı üretim için çalışmalar başlatılmıştır. Ülkemizde daha etkin elektrik 

üretimi için aşağıda yer alan etmenlere dikkat edilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.  

Elektrik üretimi genellikle büyük ölçekli pahalı yatırımlarla ve dış finansman kaynaklarına dayalı 

olarak yapılmaktadır. Bu durumda enerji yatırımlarının önceden planlanması ve ülke kaynakları göz 

önüne alınarak genel bir çerçevede talep-arz dengesi gözetilerek gerçekleştirilmelidir. 

Kömüre dayalı elektrik üretiminde, kömür kalitesinin iyileştirilmesi ve yaratılan hava kirliliğini 

azaltabilmek için akışkan yatak teknolojisine öncelik verilmeli ve baca gazları filtre edilmeli, yeni 

teknoloji gelişmeler izlenmelidir.  

Petrol ve doğal gaza dayalı elektrik üretimi yurt dışı ithalata bağımlı olduğu için, bu kaynakların 

yurtdışından ucuza temini için gerekli alışmalar yapılmalı ve kurulacak santrallerde yakıt çeşitliliğine 

gidilmeli ve yakıt verimliliği yüksek kombine çevrim santrallerine ağırlık verilmelidir. 

Hidrolik potansiyelimizin henüz kullanılmayan kısmının değerlendirilmeli, büyük ölçekli barajlar 

yerine daha kolay inşa ve finanse edilecek küçük güçteki santraller kurulmalı, eski teknolojilerin 

yenilenerek santraller daha verimli çalıştırılmalıdır. 

Yeni ve yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretimine ağırlık verilmelidir. Bu konuda dünyadaki 

gelişmeler yakından takip edilmeli ve dünyada uygulanan teşvik sistemlerinin incelenerek 

uygulanabilir olanlarının ülkemize uyarlanmalıdır. 

Üretilen elektriğin verimli kullanımı sağlanmalıdır. 

 

KAYNAKLAR 

 

EPDK (2015). Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

Ankara,  

EPSR, 2016. Elektrik Piyasası Sektör Raporu, EPDK, Ankara. 

GDRE, 2015. General Directorate of Renewable Energy, Ankara. 

http://www.enerjiatlasi.com 

MENR, 2015. Republic of Turkey Ministry of Energy and Natural Resources  

MENR, 2015, STRATEGIC PLAN 2015-2019, Ankara. 

TETC, 2015. Electricity Generation-Transmission Statistics of Turkey. 

TEDC. 2014. Electricity Distribution and Consumption Statistics of Turkey. Elektrik 

Piyasası/2014 Yılı Piyasa Gelişim Raporu 

 

http://www.enerjiatlasi.com/


IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

255 

 

Firma Değerleme Ve Uygulama 
 

 

Pınar AVCI
1
          Tolga BALCI 

Öğr. Gör. Namık Kemal Üniversite,    Uzman, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Türkiye             Türkiye 
 

 

ÖZET 

Günümüzde dünyanın globalleşmesi ile birlikte ülkelerarasında ekonomik sınırlar ortadan 

kalkmaktadır. Bu yüzden dünyada ve ülkemizde rekabet çok şiddetli hale gelmekte ve bu rekabet 

işletmelerin piyasa değerini etkilemektedir. İşletmeler bu durumda, sürekliliklerini sağlayabilmek ve 

büyümelerini devam ettirebilmek için birleşme, devralma, satın alma ve halka arz gibi stratejik 

yöntemleri kullanmaktadırlar.  Bu yöntemlerde “firma değer tespiti” ve “değerini belirleme teknikleri” 

çok önemli hale gelmektedir. Hatta günümüzde daha da önemli hale gelen, işletmelerin karlarını 

maksimize etmesi değil piyasa değerini maksimum seviyeye çıkarmasıdır. İşletmelerin piyasa değerini 

belirlemede ki amacı da makul değeri belirlemektir. İşletmeler piyasa değerlerini belirlemede birçok 

yöntem kullanmaktadır. Bu çalışmada bu yöntemlerden İndirgenmiş Nakit Akımları yöntemleri 

(firmaya göre nakit akımları ve öz sermayeye göre nakit akımları) ile Düzeltilmiş Bugünkü Değer 

yöntemleri kullanılarak örnek uygulama yapılıp firma değeri karşılaştırılacaktır. Çalışmamız iki 

kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda, değer, firma değerlemesi ve değerleme yöntemlerinden 

bahsedilmiş ve ikinci kısımda ise farklı firma değerleme yöntemlerine göre örnek uygulamalarla 

firmanın değerleri karşılaştırmalı olarak ortaya koyulmuştur. 
 

Anahtar Kelimeler: Değer, Firma Değeri, Değerleme Yöntemleri. 

 

Firm Valuation And Application 

 

ABSTRACT 
 

Today, with the globalization of the world, the economic borders between the countries have 

disappeared. Therefore, the competition in the world and in our country becomes fierce and this 

competition affects the market value of the enterprises. For this reason, enterprises use different 

strategic methods such as merger, acquisition, purchasing and initial public offering (IPO) in order to 

ensure their continuity and sustain their growth. While using these methods, "firm valuation" and 

"firm valuation methods" gain importance. What is more, today, enterprises should maximize market 

value rather than their profits. The purpose of determining the market value of a business is to 

determine its fair value. Businesses use many methods while determining their market value. But in 

this study both Discounted Cash Flows (DCF) (free cash flow to firm and free cash flow to equity) and 

Adjusted Present Value (APV) approaches will be used and firm value will be compared. This study 

consists of 2 parts. In this first part, valuation, firm valuation and valuation methods will be discussed 

and in the second part, the value of firm will be compared by using different firm valuation methods. 
 

Keywords: Value, Firm Valuation, Valuation Methods. 

 

 

 

                                                      

1 Bu çalışma, Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Etkinliklere Katılım Destek programı kapsamında 

desteklenmiştir. 
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Giriş 

Değer kelimesinin literatürde farklı anlamları bulunmaktadır. Zor ve Cengiz (2013) 

çalışmalarında değeri, günümüzde para olarak tanımlamakla birlikte geçmiş dönemlerde 

buğday, altın vb. varlıklar olarak tanımlamakta; Fernandez (2002) çalışmasında ise değeri, 

alıcı ve satıcı arasında anlaşılan miktar olarak tanımlanmıştır.  

Değer kelimesi, finansal açıdan incelendiğinde varlıktan elde edilen yarar karşılığındaki 

kullanım değeri olarak ifade edilmektedir (Külter ve Demirgüneş, 2006: 332). Ancak firma 

açısından bakıldığında ise değer kelimesi, firmaların sermayelerini, elde etme maliyetlerinden 

daha fazla gelir kazanacakları yatırımlara yönlendirildiğinde ortaya çıkabilen bir tutar olarak 

tanımlanmıştır (Koller, 1994: 87).  

Günümüzde, firma değerlemesi özellikle birleşme, devralma, halka arz kararlarında büyük 

öneme haizdir.  Bu nedenle; hisse senetlerinin gerçek değerini belirlemek ve gerçek değerin 

altında işlem gören hisse senetlerini tespit etmek oldukça önem taşımaktadır (Chambers, 

2009: 1).  

Firma değeri, firmanın sahip olduğu borç ve öz sermaye cari değerlerinin toplamıdır. Pay 

sahipleri açısından firma değeri, varlıkların cari değerinden borçların cari değerinin 

çıkartılması sonucu bulunan tutardır (Külter ve Demirgüneş, 2006: 332). Saari (tarihsiz) de 

çalışmasında ise firma değerini, hissedarların değeri ile faiz yüklü borçların toplamı sonucu 

oluşan tutardan, nakit toplamının çıkarılması sonucu bulunan değer olarak açıklanmaktadır. 

Firma değerinin hesaplanmasında diğer bir yöntem ise, firmanın gelecekte elde etmeyi 

beklediği nakit akışlarının belli bir iskonto oranından bugüne indirgenerek bulunan tutarların 

toplanması sonucu ortaya çıkan değerdir. Firma değerlemesi birçok menfaat gruplarına 

(ortaklar, devlet, kredi verenler gibi) firmanın yaklaşık değerini tespit etmek için 

yapılmaktadır (Chambers, 2009: 14-19 ve Steiger, 2008: 2).  

Önceki dönemlerde firmanın amacı karı maksimum seviyeye yükseltmek iken; paranın zaman 

değeri ve risk gibi faktörlerin dikkate alınmaya başlamasıyla firma amacı değişmiş ve firma 

değerini maksimum seviyeye yükseltmek olarak belirlenmiştir (Ercan ve Ban, 2014: 13-14). 

Firmalar değer yaratabilmek ve değerini maksimize etmek için firma içi ve/veya firma dışı 

unsurlar bulundurmaktadır. Firma içi unsurlar olarak; satışlar, kar marjı, sabit sermaye 

yatırımları, ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti, üretim, verimlilik, kaynak sağlama stratejileri, 

sermaye bütçelemeleri, yönetim alternatifleri kabul edilmekte iken; firma dışı unsurlar olarak 

ise birleşme, satın alma, satma vb. unsurlar kabul edilebilir (Ercan ve Ban, 2014: 338-339).   

Koller, Goedhart ve Wessels (2015) çalışmalarına göre;  firmaların değer yaratmada iki temel 

ilkesi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, yatırılan sermaye getirisinin, sermaye maliyetinden 

fazla olmasıdır. Buna bağlı olarak sermaye getirisinde artış eğilimi olması ve bu eğilimin 

nakit akışlarını arttırması ile değer yaratılabilmektedir. Ancak yatırılan sermaye getirisi, 

sermaye maliyetinden daha az ve sermaye getirisi de azalış eğiliminde ise değer yaratılması 

mümkün olmamaktadır (S:17). Yazarlara göre; ikinci ilke, değerin korunması ile ilgilidir. Bu 

ilkeye göre; nakit akışlarını etkileyen herhangi bir unsur yoksa, değer yaratma imkanı da 

bulunmamaktadır (S:35).   

Bu araştırmadaki amacımız; firma değerinin tespitinde kullanılan indirgenmiş nakit akım 

yöntemleri (firmaya serbest nakit akım yöntemi ve öz sermayeye serbest nakit akım yöntemi) 

ile düzeltilmiş bugünkü değer yöntemlerini oluşturduğumuz örnek bir firmaya uygulayarak 

ortaya çıkan sonuçları analiz etmektir. 
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2.Firma Değerleme Teknikleri 

Firma değerleri birçok yönteme göre tespit edilmektedir. Bu yöntemler birçok gruba 

ayrılmaktadır. Aydın (2012) çalışmasında firma değerleme yöntemlerini üç gruba 

ayırmaktadır. Bunlardan birincisi, indirgenmiş nakit akım yöntemleri olan firmaya serbest 

nakit akım yöntemi ve öz sermayeye serbest nakit akım yöntemleridir (S:102-103). İkincisi, 

oran (göreceli değerleme) yöntemi ve bu oranlarda kazanç oranı, piyasa değeri/defter değeri 

oranı, satış oranı ve piyasa oranlarından oluşmaktadır (S:105). Üçüncüsü ise, ekonomik katma 

değer (EVA) yöntemi ve bu yöntemde firmaya yaratılan katma değerin parasal ifadesidir 

(S:107).   

Fernandez (2002) ise; değerleme tekniklerini altı gruba ayırmıştır. Bunlar bilançoya dayanan 

(defter değeri, düzeltilmiş defter değeri, tasfiye değeri, gibi), gelir tablosuna dayanan 

(Satışlar, fiyat/Faiz, Amortisman ve Vergi öncesi kar, gibi), şerefiyeye dayanan, indirgenmiş 

nakit akıma dayanan (serbest nakit akışı, özsermayeye nakit akışı, kar payı, sermayeye nakit 

akışı ve düzeltilmiş bugünkü değer), değer oluşumuna dayanan (ekonomik katma değer, 

ekonomik fayda gibi)  ve opsiyon teorilerine (Black Scholes opsiyon fiyatlama gibi) dayanan 

yöntemlerdir (S: 21-22).   

Son olarak da Sayılgan (2013) çalışmasında firma değerleme tekniklerini farklı şekillerde 

gruplandırmaktadır. Bunlardan birincisi, aktif temelli değerleme yöntemleri olan defter değeri, 

tasfiye değeri, net aktif değeri, düzeltilmiş defter değeri, aktiflerin piyasa değeri ve işleyen 

teşebbüs değeri yöntemleridir. İkincisi, piyasa değeri yaklaşım yöntemleri olan Fiyat/Kazanç 

oranı, Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı, Değer/Nakit Akışları oranı ve FVÖK/Değer oranı 

yöntemleridir. Üçüncüsü ise; gelir yaklaşım yöntemleri olan indirgenmiş nakit akış yöntemleri 

olan firmaya serbest nakit akışlar yöntemi (FCFF), özsermayeye serbest nakit akışlar yöntemi 

(FCFE) ile indirgenmiş kar payı yöntemlerinden oluşmaktadır. 

Sonuç olarak; firma değerleme teknikleri farklı araştırmacılar tarafından, farklı gruplara 

ayrılmaktadır. Çalışmada daha sık kullanılan yöntemlerden olan indirgenmiş nakit akım 

yöntemleri (Discounted Cash Flows Method) ile düzeltilmiş bugünkü değer yöntemine 

(Adjusted Present Value – APV) ayrıntılı olarak değinilmektedir. 

 

2.1.İndirgenmiş Nakit Akım Yöntemleri 

Günümüzde yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri indirgenmiş nakit akım yöntemidir. 

İndirgenmiş nakit akım yöntemi ile firma değerleme, tahmini serbest nakit akışlarına 

dayanmaktadır. Bu modelde değerleme süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır (Koller, 

Goedhart ve Wessels, 2015: 232-284).  

1-Tarihi mali beyanlar hazırlanır ve analiz edilir.   

2-Tarihi veriler analiz edildikten sonra tahmini gelecekteki kazançlar hesaplanır. 

3-Uygun ekonomik etkenlerden yararlanılarak faaliyet giderleri, amortisman, faiz giderleri, 

faiz gelirleri ve raporlanan vergi tahmin edilir ve tahmini gelir tablosu düzenlenir. 

4-Yatırılan sermaye ve faaliyet dışı varlıklar tahmin edilerek tahmini bilanço düzenlenir. 

Ayrıca bilanço üzerinde işletme çalışma sermayesi (net mülk, tesis, araç ve gereçler), şerefiye 

ve faaliyet dışı varlıklar tahmin edilir.   

5-Yatırımcı fonları ile bilanço dengelenmektedir. Bunun içinde diğer öz kaynak hesaplarının 

tahmin edilmesi ve geçmiş yıl karları hesaplanarak bilanço tamamlanır, fazladan nakit ya da 

yeni borç kullanılarak bilanço dengelenebilir.   

6-Tahminlerin güvenirliğini sağlamak için yatırılan sermaye getirisi hesaplanır ve bu yatırılan 

sermaye getirisi ile ekonomik ilkeler, sektör dinamikleri ve firmanın rekabet edebilmesi 

uyumlu olmalıdır. Tahminleri tamamlamak için gelecekteki serbest nakit akışları hesaplanır. 

Gelecekteki serbest nakit akışları hesaplanırken tarihsel serbest nakit akışlar baz alınmalıdır.   
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7-Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (AOSM/WACC) hesaplanır. Bu sermaye maliyeti 

firmadaki bütün yatırımcıların (borç verenler ve hissedarların) benzer riskteki diğer yatırımlar 

yerine, bu yatırım seçeneğini tercih etmeleri için bekledikleri getiri ya da fırsat maliyeti olarak 

da ifade edilmektedir. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti, öz sermaye ve vergi sonrası borç 

maliyetlerinin ağırlıklı ortalamalarının toplamından oluşmaktadır.   

8-Gelecekteki serbest nakit akışları ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti ile bugüne indirgenir 

ve bulunan tutarların toplamı ile firma değeri elde edilmektedir.   

 
2.1.1. Öz sermayeye Serbest Nakit Akımları (FCFE) 

Öz sermayeye serbest nakit akışı yaklaşımında firmanın sahip olduğu öz sermayenin olması 

gereken değeri tespit edilmektedir. Ancak bu değeri tespit edebilmek için gelecek yıllarda öz 

sermaye sahiplerine sağlanacak serbest nakit akımların öz sermaye maliyeti veya ortakların öz 

sermaye yatırımlarından bekledikleri getiri oranı ile bugüne indirgenmesi sonucu 

bulunmaktadır (Ercan ve Ban, 2014: 341).  

 

Öz sermaye sahiplerine sağlanacak nakit akımları (Öz sermayeye serbest nakit akımı: Free 

cash flow to equity: FCFE) aşağıdaki gibi iki şekilde hesaplanmaktadır (Damodaran, 2002: 

488-489): 

 

Öz sermayeye serbest nakit akımı: (FCFE) = Net Gelir   

       - (Sermaye Harcamaları – Amortismanlar) 

 - (Nakit olmayan Çalışma Sermayesindeki Değişim)  

+ ( Yeni Borçlanmalar - Borç Geri Ödemeleri) 

Ya da 

 

Öz sermayeye serbest nakit akımı: (FCFE) = Net Gelir   

- (Sermaye Harcamaları – Amortismanlar)(1-λ) 

- (Δ Çalışma Sermayesi) (1-λ) 

 

Formüldeki; 

λ = Hedef borç oranını ifade etmektedir. 

 

Bu yaklaşıma göre öz sermayenin cari değeri farklı büyüme durumlarına göre aşağıdaki gibi 

hesaplanmaktadır (Damadoran, 2001: 18): 

Sonsuza kadar sürekli büyüme durumunda öz sermaye değeri =  

 

Hızlı büyüme durumunda öz sermaye değeri =  +  

Formüldeki; 

E(FCFEt) = Beklenilen öz sermayeye serbest nakit akımı 

ke= Hissedarların getiri oranı ya da öz sermaye maliyeti, 

gn= Büyüme oranı, 

Terminal Değer = Sonsuza kadar olan nakit akışların son yıla indirgenmiş değerini ifade 

etmektedir. 
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2.1.2. Firmaya Serbest Nakit Akım Yöntemi (FCFF) 

Firmaya serbest nakit akımları, firmanın temel kaynak sağlayıcıları olan hissedarlara ve borç 

verenlere olan nakit akımları ifade etmektedir. Firmaya serbest nakit akımların ağırlıklı 

ortalama sermaye maliyeti ile indirgenmesi sonucu bulunan değer, firma değeridir. Bu 

değerden borçların cari değeri çıkarılması sonucu bulunan tutarda öz sermaye değeridir. 

Firmaya serbest nakit akımları (FCFF) aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır (Ercan ve Ban, 2014: 

348-350): 

 

Firmaya serbest nakit akımları (FCFF) = FVÖK( 1 – T ) 

–  (Sermaye Harcamaları – Amortismanlar 

–  Δ İşletme Sermayesi 

 

 

Ya da  

Firmaya serbest nakit akımları (FCFF) = FCFE 

            + Faiz Giderleri (1 – Vergi oranı) 

            + Anapara Geri Ödemeleri 

            + Yeni Borçlar 

            + İmtiyazlı Hisse Senedi Kar Payları 

 

Formüldeki; 

FVÖK: Firmanın faiz ve vergi öncesi kârını, 

T: Firmanın tabi olduğu kurumlar vergisi oranı, 

Δ İşletme Sermayesi: Net işletme sermaye düzeyindeki değişimi ifade etmektedir. 

Bu yaklaşıma göre öz sermayenin cari değeri farklı büyüme durumlarına aşağıdaki gibi 

hesaplanmaktadır (Damadoran, 2001: 21): 

Sonsuza kadar sürekli büyüme durumunda firma değeri =  

 

Hızlı büyüme durumunda öz sermaye değeri =  +  

Formüldeki; 

E(FCFFt) = Beklenilen firmaya serbest nakit akımı 

kwacc = Hissedarların ve borç verenlerin getiri oranı ya da sermaye maliyeti, 

gn= Büyüme oranı, 

Terminal Değer = Sonsuza kadar olan nakit akışların son yıla indirgenmiş değeri ifade 

etmektedir. 

 
2.1.3.Düzeltilmiş Bugünkü Değer Yöntemi 

Bu yöntemin esas amacı, firmayı borçsuz olarak kabul etmektir. Buna göre firma değeri ve öz 

sermaye değeri, serbest nakit akımların özsermaye maliyeti ile bugüne indirgenmesi sonucu 

hesaplanmaktadır (Chambers, 2009: 247). Ancak firmanın borç (kaldıraç) oranı değiştiğinde 

vergiden kaynaklanan faydası ile beklenen iflas maliyeti değişmektedir (Ercan ve diğerleri, 

2008: 19-20). Ayrıca borçluluk seviyesi arttıkça; ödünç alma maliyeti ile karların, firma 

değeri üzerine etkileri hesaplamalara dahil edilmektedir. Bunun için de borç ödünç almanın 

temel faydası olan vergi karı ile borç ödünç almanın en önemli maliyeti olan iflas riskinin 

belirlenmesi gerekmektedir (Damadoran, 2002: 560-561). 
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Düzeltilmiş bugünkü değer yöntemi kullanmak için; nakit akımlarının hangi kaynaklardan 

oluştuğunun, vergi yararının ne kadar olacağının ve hangi iskonto oranının kullanılacağının 

belirlenmesi gerekmektedir (Chambers, 2009: 247-248). 

 

Firmanın borcu değişirken vergi karları ve iflas maliyetinin de değişmesi beklenmektedir. Bu 

bağlamda borç değişirken vergi karı ve iflas maliyetini hesaplayabilmek için aşağıdaki beş 

adım izlenmelidir (Ercan ve Diğerleri, 2008: 19-20). 

 Firma değeri sabit tutulup; borç oranı arttırılarak ve borç tutarının firmayı etkileme 

derecesi belirlenir, 

 Borç tutarı ile vergi oranı çarpılarak vergi avantajı hesaplanır, 

 Farklı borç seviyelerindeki kredi değerliliğine göre faiz oranları ve faiz giderleri 

ortaya çıkarılır, 

 Kredinin geri ödenmeme olasılığı hesaplanır, 

 Oluşabilecek iflas olasılığı ile iflas maliyetinin çarpılması sonucu beklenen iflas 

maliyeti hesaplanır, 

Ve bu aşamalardan sonra firmanın optimal borç seviyesi ortaya çıkacaktır. 

 

Firma değeri düzeltilmiş bugünkü değer yöntemine göre üç adımda hesaplanır. İlk adımda, 

borçsuz firma değeri hesaplanır, ikinci adımda borç alındıktan sonra faiz ve vergi kalkanının 

bugünkü değeri hesaplanır ve en son adımda ise ödünç alınan borç ile bankanın iflas etmesi ve 

borcun beklenen iflas olasılığı üzerine etkileri hesaplanır. Bu adımlar ayrıntılı bir şekilde 

aşağıda açıklanmıştır (Damadoran, 2002: 561-562).   

 

 Kaldıraçsız Bir Firmanın Değeri: Burada ilk olarak borçsuz bir firmanın değeri 

hesaplanmaktadır. Firma değerini hesaplayabilmek için; borçsuz firmaya beklenen serbest 

nakit akışları öz sermaye maliyeti ile indirgenir. Formül aşağıdaki gibidir: 

 

 

Kaldıraçsız Firma Değeri =              FCFF0    = Vergi sonrası nakit akışlar        

               Pu = Borçsuz öz kaynak maliyeti  

               g= Beklenilen büyüme oranı 

 

 Borç Almaktan Kaynaklanan Beklenen Vergi Karı: Düzeltilmiş bugünkü değer 

yaklaşımındaki ikinci adım ise verilen borç seviyesi ile beklenen vergi karının 

hesaplanmasıdır. Bu vergi karı, firmanın vergi oranı ile borç tutarının çarpımıdır. Vergi karı, 

nakit akış riskini yansıtmak için borç maliyetiyle indirgenir. Vergi oranının daima sabit 

kaldığı kabul edilmektedir. 

Vergi Karının Değeri = 
   

tiborçmaliye

borçtiBorçmaliyeVergioranı
 

Vergi Karının Değeri =   BorçVergioranı  

                                      = tc D 

 

 Beklenen İflas Maliyeti ve Net Etkinin Hesaplanması: Bu aşamada ise firmanın 

beklenen iflas maliyeti ve belirli bir borç seviyesinin borç ödeyememe riski üzerine etkisi 

ölçülmektedir. Özellikle burada ek borçtan kaynaklanan ödeyememe olasılığı ile dolaylı ve 

doğrudan iflas maliyetleri hesaplanmaktadır.      
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Beklenilen İflas Maliyetinin BD = (İflas olasılığı)*(İflas Maliyetinin Bugünkü Değeri) 

               = π a * BC 

  π a = Ek borçtan sonra borcu ödeyememe olasılığı, 

   BC= Bugünkü iflas maliyeti. 

Yukarıdaki formül ile bugünkü beklenen iflas maliyeti hesaplanabilmektedir. 

 

Düzeltilmiş bugünkü değer yaklaşımında borçlu bir firmanın değeri, borçsuz firma değerine 

net borcun etkisi eklenerek tespit edilmektedir ve aşağıdaki formül bu durumu ifade 

etmektedir (Damadoran, 2002: 561). 

 

Kaldıraçlı Firma Değeri  =        FCFF0 (1+g)      +     tc D    - π a  BC 

                                                         Pu - g 

 

  

 Kaldıraçsız        Vergi        Beklenilen  

 Firma                   Karı        İflas Maliyeti  

 Değeri 

 

3.Literatür Taraması  

 

Günümüz finans dünyasında firma değerleme konusu önemli hale gelmiştir. Birçok 

araştırmacı, firma değerleme yöntemlerini çeşitli açılardan ele almış ve uyguladıkları alanlara 

göre farklı sonuçlar saptamışlardır. 
  

Ceglowski ve Podgorski (2012) çalışmalarında; şirket değerinin ölçülmesinde gelir odaklı 

yöntemlerin, aktif odaklı yöntemlerin ve karşılaştırmalı yöntemlerin kullanıldığını, bu 

yöntemlerin birbirlerine göre birçok avantaj ve dezavantaja sahip olduklarına değinmişlerdir. 

Çalışmalarında günümüzde özellikle gelir odaklı yöntemlerden Firmaya Serbest Nakit 

Akışları (FCFF) ile Öz sermayeye Serbest Nakit Akışları (FCFE) yöntemlerinin daha fazla 

kullanıldığını ifade etmektedirler. Bu iki yöntemden sonra ise, Ekonomik Katma Değer 

Yöntemi (EVA) ile Düzeltilmiş Bugünkü Değer Yönteminin (APV)  kullanıldığını ve bu 

yöntemlerden hangisi seçilirse seçilsin, genel olarak firma değerinin aynı hesaplanacağını 

belirtmişlerdir. Bununla birlikte, bazı durumlarda FCFF ve FCFE yöntemlerinin, farklı firma 

değerlerine ulaştırabileceğini eklemişlerdir.  
 

Velez-Pareja, Tham ve Fernandez (2005) çalışmalarında; AOSM ile Serbest Nakit Akışları 

iskonto edilirken, borcun maliyetinin piyasa faiz oranına eşit kabul edilmesi gerektiğinin altını 

çizmişlerdir. Araştırmacılara göre sermaye piyasaları etkin ve piyasa faiz oranından 

borçlanılabilirse; borçlanma, vergi kalkanı sayesinde vergi varlığı kadar değer yaratır. 

Çalışmada bazı durumlarda firmaların piyasa faiz oranından daha düşük bir değerle borç 

bulabileceği de belirtilmiştir. Piyasanın etkin olması dolayısıyla verginin olmaması ve borç 

maliyetinin de piyasadan düşük olması durumunda; borçla finansman kararının, borçsuz 

finansmana göre firma değerini daha fazla arttırdığını belirtmişlerdir. İlgili makalede firma 

değeri açısından hem FCFF, hem FCFE hem de APV’ nin aynı sonucu verdiği saptanmıştır. 
 

Lewellen, Long ve McConnell (1977) çalışmalarında, son yıllarda düzeltilmiş bugünkü değer 

yönteminin sermaye bütçeleme analizi için önem kazandığından bahsetmiştir. Ayrıca 

varlıklarını tasarlayan bir şirketin borç seviyesini sabit tutabilme imkanına sahip olduğu 

sürece, standart sermaye maliyet yöntemi ile düzeltilmiş bugünkü değer (APV) yöntemine 

göre firma değerleri aynı olacaktır. 
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Massari, Roncaglio ve Zanetti (2007) çalışması farklı bir bakış açısı getirmektedir. 

Çalışmalarında ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (WACC) ve Düzeltilmiş bugünkü değer 

(APV) yaklaşımları arasında eşdeğerliliğin nasıl türetildiğini incelemişlerdir. Düzeltilmiş 

bugünkü değer (APV) yöntemi ile Geleneksel ağırlıklı ortalama sermaye maliyet (WACC) 

yönteminin istikrarlı büyüme senaryosunda aynı sonuçları vermekte olduğunu ancak artan bir 

büyüme oranı ile farklı sonuçlar elde edilebileceğine değinilmiştir.  
 

Booth (2007) çalışmasında, düzeltilmiş bugünkü değer (APV) ve sermaye nakit akışları 

(CCF) değerlerini elde etmek için; her bir değerleme modeline uygun ağırlıklı ortalama 

sermaye maliyetini (WACC) ve borçlu beta formülünü sürekli olarak değiştirmiştir. Bu 

çalışma, CCF modelinin avantajlarının olduğunu ama WACC yaklaşımına göre yetersiz 

kaldığını göstermiştir. Hatta, eğer borç yapısı sabit tutulursa APV yaklaşımının WACC 

yöntemine göre daha pratik olduğu görülmektedir. 

 

4.Değerleme Yöntemlerine Göre Örnek Firma Değerlemesi 

 

Örnek: ABC firması birçok farklı alanlarda üretim yapan bir firmadır. Tüm mali verileri 

varsayılmaktadır. Merkezi Londra’ da bulunan firmanın 2016 faaliyet karı (FVÖK) 

10.000.000 $’ dır. Ülkedeki vergi oranı % 20 kabul edilmiştir. Firma öz sermayesinin defter 

değeri 50.000.000 $ ve borcun defter değeri 20.000.000 $ ve firmanın piyasa değeri de 

65.000.000$’ dır. Firmanın sürekli olarak % 5 büyüyeceği varsayılmaktadır. Firmanın öz 

sermaye maliyeti % 15 ve vergiden önceki borç maliyeti % 10 olarak kabul edilmektedir. 

Ayrıca yüksek büyüme dönemlerinde ROC’ un  
 

Sermaye Getirisi (Return on Capital) = FVÖK (EBIT) (1-t) / (Öz sermaye Defter Değeri + 

Borç Defter Değeri) =10.000.000*(1-0,20)/(50.000.000+20.000.000) = % 11,43 
 

Firmanın sabit büyüme oranının (gn) yıllık % 5 olduğu bekleniyorsa, böylece firmanın 

yeniden yatırım oranı; 

Yeniden Yatırım Oranı = gn / ROC= % 5 / % 11,43= % 43,75 olacaktır. 
 

Bu veriler ışığında gelecek yılda firmaya beklenen serbest nakit akımları şu şekilde 

gerçekleşecektir: 
 

Beklenen FVÖK (EBIT) (1-t)=10.00.000*(1-0,20)(1,05) =     8.400.000 $ 

- Beklenen Yeniden Yatırım Tutarı=  

FVÖK (1-t) (Yeniden Yatırım Oranı)= 8.400.000 * (0,4375)= 3.675.000 $ 

Beklenen Firmaya Serbest Nakit Akımları=        4.725.000 $ 

 

Öz sermaye maliyetinin hesaplanmasına ilişkin olarak risksiz faiz oranının % 6, risk priminin 

% 6 (piyasa riski % 4 ülke riski % 2 tür) ve firmanın betasının 1,5 olduğu bilinmektedir.  

Bu verilere göre Öz sermaye maliyeti şu şekilde olacaktır: 

Öz sermaye Maliyeti= % 6 + 1,5*(% 6)= % 15 

WACC = We ke + Wd kd (1-t) 

WACC = Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti 

We = Öz sermaye Piyasa Değeri / (Öz sermaye Piyasa Değeri + Borç Piyasa Değeri) 

Ke = Öz sermaye maliyeti 

Wd=Borç Piyasa Değeri / (Öz sermaye Piyasa Değeri + Borç Piyasa Değeri) 

Kd = Borç Maliyeti (faiz oranı) 

WACC = Öz sermaye Maliyeti * E / (D+E) + Vergi Sonrası Borç Maliyeti * D/(D+E) 

  = % 15 *(5/7)+ % 10*(1-0,2)*(2/7) 

            = % 13,00 
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Yıllık % 5 sabit büyüme oranı ile hesaplanan firmaya serbest nakit akımları 4.725.000 $ olan 

ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti % 13 olan bir firmanın değeri; 

Firma Değeri =  

 

İşletmenin firma değeri = 4.725.000 / (0,13-0,05)= 59.062.500 $ olarak bulunmaktadır.  

Bu değerin 5/7’ si Öz sermaye değeri olup, tutarı 42.187.500 $’dır. 2/7’ si Borç değeri olup 

16.875.000 $’dır. 

 

Öz sermayeye Nakit akımlarına göre Öz sermaye Değerinin Tespiti 

EBIT 10.000.000$                10.500.000$                11.025.000$                11.576.250$                12.155.063$                12.762.816$                  13.400.956$                

Interest Exp 1.687.500$                  1.771.875$                  1.860.469$                  1.953.492$                  2.051.167$                    2.153.725$                  

EBT 8.812.500$                  9.253.125$                  9.715.781$                  10.201.570$                10.711.649$                  11.247.231$                

Taxes 1.762.500$                  1.850.625$                  1.943.156$                  2.040.314$                  2.142.330$                    2.249.446$                  

Net Income 7.050.000$                  7.402.500$                  7.772.625$                  8.161.256$                  8.569.319$                    8.997.785$                  

 - Reinvestment 3.675.000$                  3.858.750$                  4.051.688$                  4.254.272$                  4.466.985$                    4.690.335$                  

 + New Debt Issued 843.750$                     885.938$                     930.234$                     976.746$                     1.025.583$                    1.076.863$                  

FCFE 4.218.750$                  4.429.688$                  4.651.172$                  4.883.730$                  5.127.917$                    5.384.313$                  

Terminal Value of Equity 53.843.128$                  

Present Value 3.668.478$                  3.349.480$                  3.058.221$                  2.792.289$                  29.319.032$                  

Value of Equity = 42.187.500$                 

Capital Structure

Debt at end of year 16.875.000$                17.718.750$                18.604.688$                19.534.922$                20.511.668$                21.537.251$                  22.614.114$                

Cost of Equity 15,00% 15% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

Pre-tax Cost of Debt 10,00% 10% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

After-tax Cost of Debt 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Cost of Capital 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00%  

İlk olarak borçsuz firma betası sonra öz kaynağın borçsuz maliyeti ve en son olarak da 

borçsuz firma maliyeti hesaplanmıştır. 
 

Buna göre; 

Kaldıraçsız firmanın betası      =                                1,14                 

                                                     
 

Kaldıraçsız Öz kaynak maliyeti = 0,06 + 1,14*0,06)                  0,13            

Kaldıraçsız Firma Değeri       =           4.725.000           59.062.500$ 

                                                          (0,13 -0,05) 

 
 

İkinci adım Vergi Karı Değeri: Firmanın toplam borcu 20.000.000 $ ve vergi oranı %20’ 

dur. Buna göre vergi karı aşağıdaki gibi; 
 

Vergi Karı Değeri = 20.000.000 * 0,20 = 4.000.000 $ 
 

Üçüncü adım Beklenilen İflas Maliyeti Firmanın borcunu geriye ödeyememe riski %8 ve 

borçsuz firmanın iflas maliyeti %30 olduğunu varsaydığımızda iflas olasılığının maliyeti 

aşağıdaki gibi hesaplanır.   
 

Beklenilen İflas Maliyeti = (59.062.500* 0,30)*0,08            1.417.500 $ 

APV’ ye göre Firma Değeri = 59.062.500 + 4.000.000 - 1.417.500                   61.645.000 $ 
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Sonuç 

 
Günümüz finans dünyasındaki gelişmeler sonucunda; firmalar kar maksimizasyonu 

hedefinden ziyade firmanın bugünkü değerini maksimum seviyeye yükseltmek olarak 

amaçlamaktadır. Bu yüzden amaç firma ortaklarının servetlerini maksimize edilmesi olarak 

değişmektedir. 

Firmalar bu amaçları gerçekleştirebilmek için sahip oldukları varlık ve yükümlülükleri 

değerlemektedirler. Firmaların değerleme yapabilmesi için literatürde de görüldüğü üzere 

birçok değerleme yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler genel olarak; gelire dayalı 

yöntemler, pazara dayalı yöntemler ve varlığa dayalı yöntemler olarak sınıflanmaktadır.  

Örnek firmamızın öz sermayeye nakit akımlarına göre firma değeri 42.187.500$, firmaya 

serbest nakit akımlarına göre firma değeri 59.062.500$ ve düzeltilmiş bugünkü değer 

yöntemine göre ise firma değeri 61.645.000 $ olarak tespit edilmiştir. Ancak piyasa değeri ise 

65.000.000$ dır. Piyasa değerine en yakın değeri bulan yöntem ise düzeltilmiş bugün değer 

yöntemidir. Bu örnek, firmanın varsayılan verilere göre firma değerinin tespitinde düzeltilmiş 

bugünkü değer yönteminin daha uygun olduğunu göstermektedir.   
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Ülkemizin en büyük istihdam sorunlarından biri olan, nitelikli ara eleman ihtiyacını 

karşılamak üzere kurulmuş olan Meslek Yüksekokulları (MYO), bugün birçok farklı sektör için her yıl 

binlerce mezun veren, eğitim birimleri haline gelmiştir.  

Bu çalışmada İktisadi ve İdari Programlarda eğitim gören MYO öğrencilerinin, gelecek beklentileri, 

mezun oldukları alanda çalışma istekleri, okudukları bölümü tercih etme nedenleri ve iş bulma 

ümitleri aynı programda 4 yıllık Fakülte eğitimi alan öğrencilerle karşılaştırılmıştır. Öğrencilere yüz 

yüze görüşme yöntemiyle 5’li likert ölçeği kullanılarak anket yapılmıştır. Sonuçlar SPSS 16.0 

programında çözümlenmiştir. Gruplar arasındaki farklılıklar T testi ile ortaya konmuştur. Çalışma 

sonuçlarına göre her iki grup arasında, birçok alanda beklentiler açısından anlamlı farklılıklar 

bulunmuştur. 
 

Anahtar Kelimeler: MYO öğrencileri, gelecek beklentileri, T test, kariyer planlama 

 
GİRİŞ 

 

  Teknolojiyle beraber iş dünyasının hızlı değişimi, kişileri eğitim aldıkları dönemde gelecekle 

ilgili planlar yapmaya itmektedir. Bu planlar arasında da nasıl bir işte çalışılacağı, ne gibi avantajlar 

sağlanacağı düşünülmektedir.. Bunun için alternatifler arasında seçim yapılacağı zaman iş hayatının 

hangi aşamasında ne yapılması gerektiği sorusu karşımıza çıkmaktadır. Literatürde kariyer olarak 

önümüze gelen bu konu bireysel ve kişisel özellikler göz önüne alınarak değerlendirilmelidir. Kişinin 

meslek seçimi aslında ilköğretim çağında başlaması gereken ve kişinin özelliklerine, ilgisine ve 

yeteneklerine bağlı olarak belirlenmesi erken bir süreçtir. Ancak ülkemizde eğitim sisteminde yaşanan 

zorluklar düşünüldüğünde bu sürecin çok da kolay olmadığı anlaşılmaktadır (Kaya vd, 2011). Genel 

olarak, bireylerin çalışma dönemleri boyunca bir iş alanında ilerlemesi, tecrübe ve beceri kazanması, 

kazandığı tecrübe becerilerle sorumlulukların üstlenilmesi, tutum ve davranışların gelişimi veya 

bireysel ve örgütsel amaçları yönlendirmeyi sağlayan iş tecrübeleri ve faaliyetler bütünüdür. Genç 

nüfusun fazlalığı, eğitim sisteminden kaynaklanan sorunlar, iş olanaklarının belirli merkezlerde 

toplanması, çalışma yaşamı içinde bulunan yakın kişilerden alınan bilgiler, aile büyüklerinin ve 

çevredeki tanıdık kişilerin önerileri, mesleklerin geçerlilikleri ve bunlara benzer faktörler, bu 

aşamadaki kişiler için belirleyici rol oynamaktadır (Güven vd.,2009) 

Eğitimle yönetilecek olan kariyer, genç bireylerin daha iyi eğitim alma beklentisi ve mesleklerinde üst 

düzey bir hırs içinde olmaları kaçınılmaz bir gerçektir, fakat yapılan çeşitli araştırmalara göre, 

bireylerin birçoğunun belirlemiş oldukları hedeflere doğru tutarlı ve gerçekçi planlarının olmadığı 

ortaya çıkmaktadır. Kariyer gelişimi ve ortaya çıkması, bireylerin almış oldukları eğitim ve 

yaşamlarında kariyer planlamalarına etki eden faktörlere bağlıdır. Kariyer, bireyin iş yaşamındaki 

üretken yılların çoğunu harcayarak başlangıç yaptığı, geliştirdiği ve genelde çalışma hayatının sonuna 

kadar sürdürdüğü iş yada meslek olarak tanımlanmaktadır (Özdemir, 2009). Bu kavram kişinin ileriye 

dönük mesleğinde ilerleme planlarını açıklamamıza yardımcı olmaktadır. Aslında kariyer bir çalışanın 

tüm çalışma hayatı boyunca yaptığı işlerin toplamıdır. Kişi çalışma hayatı boyunca ulaşmak istediği 

hedefleri ortaya koyması ve bu hedeflere ulaşırken izleyeceği yolun haritasını çıkarmasına da kariyer 

planlaması adı verilir (Çetin, 2010). Bu çalışmada İktisadi ve İdari Programlarda 2 yılık önlisans 
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eğitim alan öğrencilerle, 4 yıllık lisans eğitimi alan öğrencilerin genel bilgileri ve gelecek planları 

karşılaştırılmıştır. 

 
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

 
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmaya 

katılanlar,  2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde Pamukkale Üniversitesi’nde eğitim gören Meslek 
Yüksekokulu öğrencileri ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde eğitim gören öğrencilerdir. 
Katılımcıların 250’sine tesadüfi olarak 5'li likert ölçeğine göre hazırlanmış 9 ifade verilmiş, ayrıca 
analizin yapılması amacıyla 4 adet çoktan seçmeli soru yöneltilmiştir. Toplanan anketlerden 217’si 
değerlendirmeye alınmış 33 tanesi veri eksikliği nedeniyle değerlendirme dışı kalmıştır. Bu durum 
çalışmanın kısıtını oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin frekans, yüzde, ortalama ve standart 
sapmaları alınmış, okullar arası farklılıklarının belirlenmesi amacıyla t değerleri varyans analizi 
sonuçları SPSS 16 programıyla belirlenerek yorumlar yapılmıştır. Elde edilen veriler sonucunda 
çözüm önerileri getirilmiştir.  Araştırmada uygulanan ölçekler daha önce güvenirliği ve geçerliliği 
yapılan Fırat ve Özel’ in “Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında Okuyan Öğrencilerin 
Çalışma Hayatından Beklentileri Üzerine Bir Değerlendirme” adlı çalışmalarından alınmıştır.  

 

A. Bölge ve Eğitim Süreci İle İlgili Bilgiler 

Ankete katılan öğrencilerin halen okumakta oldukları meslek yüksekokulu ve iktisat fakültesi 

öğrencilerinin mezun oldukları lise, ailelerinin yaşadıkları bölge, yerleştirildikleri bölüm tercih sırası, 

okudukları bölümü tercih etme sebebi, ilgili sorularla seçilen öğrencilerin genel bir anket çalışmasıdır. 

                

 Tablo 1: Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mezun Oldukları Lise 

                                OKUL                                             SAYI                     ORAN 

İmam Hatip Lisesi                                   17                           %15 

 Meslek Lisesi                                           72                            %61 

  Düz Lise                                                  15                            %14 

                      Anadolu Lisesi                                           11                             % 9 

Çok Programlı Lise                                  3                             % 1 

TOPLAM                118                  %100 

             

    Tablo 2: İktisat Fakültesi Öğrencilerinin Mezun Oldukları Lise   

                                OKUL                                                   SAYI                     ORAN             

                            İmam Hatip Lisesi           4 %4 

                            Meslek Lisesi 19 %19 

                            Düz Lise 11 %11 

                            Anadolu Lisesi 65 %66 

                            Çok Programlı Lise 0 %0 

 TOPLAM 99                        %100 

 
Yapılan anket çalışmasında Meslek Yüksek Okulu ve İktisat Fakültesi öğrencilerinin mezun oldukları 

liselere yer verilmiştir. Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin İmam Hatip Lisesinden mezun olan 

öğrenci oranı %15 iken İktisat Fakültesindeki öğrencilerden %4’dür. Myo’da okuyan öğrencilerin 

%61’i Meslek Lisesinden mezun olmuşken bu oran, İktisat Fakültesi öğrencilerinde ise %19’dur. Myo 

öğrencilerinden Düz lise den mezun olan öğrenci %14 İktisat Fakültesindeki öğrenciler %11’dir. Myo 

Anadolu Lisesinden mezun olan öğrenci %9 iken İktisat Fakültesi öğrencileri %66’dır.              
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 Tablo 3: Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Ailelerinin Oturduğu Yere Göre Dağılımı                                                                                                  

                                                                                               SAYI               ORAN      

             Köy 24 %20 

             İlçe 50 %42 

             Küçük Şehir 6 %5 

             Büyük Şehir 38 %33 

             TOPLAM  118 %100 

 

Tablo 4: İktisat Fakültesi Öğrencilerinin Ailelerinin Oturduğu Yere Göre Dağılımı 

                                                                                                   SAYI                      ORAN 

             Köy                                                                                13 %13 

             İlçe                                                                                 15 %15 

             Küçük Şehir                                                                   21 %21 

             Büyük Şehir                                                                   50 %51  

             TOPLAM                                                                       99                           %100  
Tablo 3 ve 4’ de Meslek Yüksekokulu ve İktisat Fakültesi Öğrencilerinin ailelerinin oturduğu yere 

göre dağılımına yer verilmiştir. Görüldüğü üzere MYO okuyan öğrencilerin %62’sinin aileleri köyde 

ya da ilçede yaşarlarken bu oran fakülte öğrencilerinde %28’dir. Fakültede okuyan öğrencilerin 

ailelerinin yaklaşık %50’si büyük şehirde yaşamaktadır. 

 

Tablo 5: Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Yerleştirildikleri Bölüm Tercih Sırası 

 SAYI    ORAN 

1 – 5 arası                                         39                                               %33 

6 – 10 arası                                       38                                                %32  

11 – 15 arası                                     17                                                %15 

16 – 30 arası                                      24                                                %20 

TOPLAM     118        %100 

 

    Tablo 6: İktisat Fakültesi Öğrencilerinin Yerleştirildikleri Bölüm Tercih Sırası  

                                                                  SAYI    ORAN 

1 – 5 Arası                                                   55                           %56 

6 – 10 Arası                                                 31                           %31                        

11 – 15 Arası                                               12                            %12 

16 – 30 Arası                                                2                            %2 

TOPLAM              99                           %100 
 

Tablo 5 ve 6 da izlenebildiği gibi,  Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin yerleştirildikleri bölüm tercih 

sırası 1-5 arası %47 gibi bir oran çıkmışken, İktisat Fakültesi öğrencilerinin yerleştirildikleri bölüm 

tercih sırası 1-5 arasında olanların oranı  %56 çıkmıştır.  

 

 

Tablo 7: Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Okuduğu Bölümü Tercih Etme Sebepleri 

  SAYI ORAN 

Kendi İsteğimle                                                38                              %32 

Rehberlik Öğretmenimin İsteğiyle                   12                               %10 

Ailemin isteğiyle                                              25                               %21 

Puanı burası tutuyordu                                     43                                %37 

TOPLAM      118                               %100 
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Tablo 8: İktisat Fakültesi Öğrencilerinin Okuduğu Bölümü Tercih Etme Sebepleri 

Kendi İsteğimle                                               45                             %46 

Rehberlik Öğretmenimin İsteğiyle                  4                               %4         

Ailemin İsteğiyle                                             31                            %31 

Puanım Burası Tutuyordu                               19                              %19 

TOPLAM        99                              %100 
Tablo 7 ve 8 incelendiğinde, MYO’da herhangi bir programa yerleşen öğrencilerin sadece %32’si 

kendi istekleriyle bu programa yerleşmişken, İİBF’ de okuyan öğrencilerin %46’sı kendi istedikleri 

için bu bölümleri okumaya karar vermişlerdir.  

 

 

 Tablo 9:  İİBF Öğrencilerinin ve Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer 

Planlaması ve Geleceğe Yönelik Görüşleri: 
 Fakülte-MYO N Mean Std.Deviation Std.Error Mean 

 
Eğitim aldığım bölümün 
kendime uygun olduğunu 

düşünüyorum 

MYO 118 3,3232 1,25981 .09872 
 

     
 

İİBF 99 4,2345 1,23671 .19654 
 Okuduğum bölümde mezun 

olunca alanımda rahatlıkla iş 
bulacağımı düşünüyorum 

MYO 118 3,8974 1,87432 .07672 
 

İİBF 99 3,1561 1,05204 .08721 
 

     
 

Aldığım eğitim iş hayatında 
bana yeterli olacaktır 

MYO 118 4,2065 1,14055 .08549 
      
 

İİBF 99 3,3235 1,03912 .09863 
 

Mezun olduktan sonra lisans 
ya da yüksek lisans okuyarak 

kendimi geliştireceğim 

MYO 118 3,5476 1,13770 .08527 
      
 

İİBF 99 4,2769 .098048 .09306  
 

 

 MYO 118 3,1568 3,95748 .29663 
 Yeniden üniversite sınavına 

girerek farklı bir bölüm 
okuyacağım 

     
 

İİBF 99 3,2121 2,85638 .27112  

  
     

 

Mezun olunca alanımda 
çalışmayarak başka bir iş 

dalına yöneleceğim 

MYO 118 3,9438 .97261 .07290 
      
 

İİBF 

    
 

99 4,2613 .83896 .07963 
 

     
 

Aldığım eğitim ve diploma 
sayesinde daha rahat bir iş 

imkanı elde edeceğim 

MYO 118 4,1573 .90696 .06798 
      
 

İİBF 99 4,3694 .88346 .08385 
 

     
 

Mezun olduktan sonra 
alanımda kendi işimi kurup 

girişimci olacağım 
MYO 118 3,8258 1,12897 .08462 

 

 
     

 

İİBF 99 3,9640 1,04384 .09908  
 

       
 

Eğitim hayatı boyunca 
kendimi geliştirmek için okul 

dışında (staj, çalışma, 
sertifika) çabaları sarf 

etmeliyim 

MYO 118 3,7978 1,05423 .07902 
      
 

İİBF 99 4,5676 4,91865 .46686 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

Günümüzde sık sık yinelenen ekonomik krizler, eğitimli gençlerin gelecek kaygılarını ve 

kariyer planlarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Kariyer planları, insanlar için sadece para 

kazanmak değil, statü ve saygınlık kazanmak anlamına da gelmektedir. Bu çalışmada Meslek 

Yüksekokulu öğrencileri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde okuyan öğrencilerin gelecek 

beklentileri ve kariyer planları üzerinde durulmuştur. Çalışma sonunda Meslek Yüksekokulu 

öğrencilerinin ailelerinin ağırlıklı kırsal kesimde yaşadığı, fakülte öğrencilerinin ise çoğunluğunun 

ailelerinin şehirde yaşadığı gözlemlenmiştir. Ayrıca MYO öğrencilerinin iş bulma konusunda daha 

ümitli oldukları, fakülte öğrencilerinin ise beklentilerinin daha düşük olduğu görülmüştür. Fakülte 

öğrencilerinin kendilerini geliştirme konusunda MYO öğrencilerine göre daha istekli oldukları 

izlenmiştir. Her iki okul öğrencilerinin de okudukları bölümlerle bağlantılı olarak girişimci olma 

isteklerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu durum okudukları bölümlerle de ilişkilendirilebilir. 

Sonuç itibariyle gerek fakülte, gerekse MYO öğrencilerinin kariyer ve meslek konularında henüz 

kendilerini rahat hissetmedikleri ve gelecek kaygıları taşıdıkları gözlemlenmiştir. Bu durumun 

okullarda verilecek oryantasyon eğitimleri, kariyer planlama birimleri ve öğrenci toplulukları yoluyla 

bilinçlendirme yoluyla çözüme kavuşturulması gerekmektedir.  
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ÖZET 

 

Lise döneminde öğrenciler akademik başarı için gerekli olan temel yetenekleri geliştirmek için 

zaman ve çaba harcarlar. Bu dönemde öğrenciler ileride mesleklerini yönlendirecek kadar önemli 

akademik çalışmalar yaptıkları için zihinsel ve fiziksel sağlık için gerekli olan spora vakit ayırmak 

istemezler ya da aileleri tarafından engellenirler. Bu bağlamada bu çalışma spor yapan ve yapmayan 

öğrencilerin temel yetenekleri (Dil yetenek, Akıl yürütme, Sayısal test, Genel yetenek) arasındaki farkı 

inceleyerek sporun akademik yeteneklerinin gelişimi üzerindeki etkisini ortaya koymak açısından 

önemlidir. Bu çalışmanın amacı; spor yapan öğrenciler ile spor yapmayan öğrencilerin temel yetenek 

puanları (Dil yetenek, Akıl yürütme, Sayısal test, Genel yetenek) arasında fark olup olmadığını 

incelemektir. Bu çalışma 2015-2016 öğrenim yılında Sakarya’nın Geyve ilçesinde özel bir lisesinde 

öğrenim görmekte olan 9., 10. Ve 11. Sınıf öğrencilerinden toplam 111 katılımcı ile yapılmıştır. 

Çalışmada katılımcıların demografik bilgileri araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu 

ile toplanmıştır. Temel yetenek düzeyleri ise orijinali Thurstone (1958) tarafından ”SRA Primary 

Mental Abilities Ages 11-17” ismi ile Amerika’da geliştirilen. Türkçeye uyarlanma çalışması Türkiye 

Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik Ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

tercüme birimi tarafından yapılan (Gökçe ve ark., 2005) öğrencilerin dil, akıl yürütme, sayısal ve genel 

yeteneğine ilişkin sonuç veren ölçüm aracı olan Temel Yetenek Testi (9-11) ile belirlenmiştir. Elde 

edilen veriler SPSS 20 paket programına kodlanarak temel yetenek testinin bölümleri olan dil, akıl 

yürütme, sayısal ve genel yetenek testlerinden elde edilen puanlar ile katılımcıların demografik 

özellikleri tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerden yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma 

değerleri kullanılarak açıklanmıştır. Temel yetenek test bölümleri ile kişisel değişkenlere bağlı 

gözlemlenen farkın istatiksel olarak manidar olup olmadığını test etmek için independent samples T-

Testi ve Ona-Way Anova testleri kullanılmıştır. İstatistiksel işlemlerin sonucunda spor yapan 

katılımcıların dil yetenekleri (X=22.86), Sayısal test yetenekleri (X=5.57) ve genel yetenekleri 

(X=32.51) spor yapmayan katılımcılardan yüksek olduğu görülmüştür. Çalışmanın sporun akademik 

başarı üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermek anlamında literatüre katkı sağalacağı 

düşünülmektedir. Sporun fiziksel ve ruhsal katkılarının yanında zihinsel anlamda katkıları olduğu, 

öğrencilerin gelecek ile ilgili karar vermelerini sağlayacak olan akademik alanlardaki temel 

yeteneklerinin gelişimine olumlu katkılarının olduğu görülmektedir. 
 

Anahtar kelimeler: Spor, Akademik Başarı, Temel Yetenek, Genel Yetenek, Akıl Yürütme. 

 

ABSTRACT 

 

During high school, students spend time and effort to develop the primary mental abilities 

needed for academic success. In this period, students don’t want to spend time for sports that are 

necessary for mental and physical health or they are prevented by their families to do sports. Because 

they do important academic studies to give direction to their profession in the future. In this context, 

this study is important for examinig the difference between the primary mental abilities (Language 

Ability, Reasoning, Numerical Test, General Ability)  of students who do sports and those who do not 

do sport in addition the effect of the sport on the development of academic skills. The purpose of this 

study is; (Language ability, reasoning, numerical test, general ability) of the students who do sports 

and those who do not do sports. The purpose of this study was to detemine if there is a difference 

between the primary mental abilities of students who do sports and those who do not. The purpose of 

this study was; Whether there is a difference between the primary mental abilities scores of students 
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who do sports and those who do not. This study was conducted with a total of 111 participants from 

the 9th, 10th and 11th grade students who are studying at a private high school in Sakarya/Gevye in 

2015-2016 education year. Demographic information of the participants was collected by the personal 

information form prepared by the researchers. The primary mental abilities levels; originally 

developed by Thurstone (1958) in the USA with the name "SRA Primary Mental Abilities Ages 11-

17". Adapting to the Turkish language was made by the translation unit of the General Directorate of 

Special Education Guidance and Counseling Services of the Ministry of National Education of the 

Republic of Turkey (Gökçe et al., 2005). The primary mental abilities test (9-11) is a measurement 

tool that results in students' language, reasoning, numeracy and general ability. Statistical analysis of 

the obtained data was performed using the SPSS 20 packet program. The scores obtained from 

language, reasoning, numerical and general ability tests, which are part of the primary mental abilities 

test, and the demographic information of the participants are explained using descriptive statistical 

methods such as percent, frequency, arithmetic mean, standard deviation. Independent samples t-test 

and one-way ANOVA tests were used to determine whether the difference between the demographic 

information and the primary mental abilities test score was statistically significant. As a result of the 

statistical process, it was found that the participant's language skills (X = 22.86), numerical test skills 

(X = 5.57) and general skills (X = 32.51) were higher than non-sports participants. It is thought that 

the study will contribute to the literature in the sense of showing that the sport has positive effects on 

the academic achievement. In addition to physical contributions of the sport, it also appears that it 

contributes in the mental sense and contributes positively to the development of the students' primary 

mental abilities in the academic field. 
 

Keywords: Sport, Academic Achievement, Primary Mental Abilities, General Ability, Reasoning. 

 
GİRİŞ 

 

Ergenlik dönemindeki birey “kendi bedenini kabul ederek uygun toplumsal rol edinme”, 

yaşıtları ile makul ilişkiler kurma”, duyusal bağımsızlık kazanarak kendi kararlarını alma”, ekonomik 

özgürlük elde edebileceği bir meslek için ön hazırlık yapma “ evlilik ve aile yaşamına hazırlanma gibi 

bir takım gelişimsel görevler ile karşı karşıya kalmaktadır. Ergenlik dönemindeki bu gelişim 

görevlerindeki başarı genel anlamda yetişkinlikteki uyumu ve başarıyı belirlemektedir (Onur, 1998; 

Kılıççı, 1989).  Bu dönemdeki birey meslek seçimi yapacak ve mesleğine uygun bir üst eğitim 

sistemine (üniversite) devam edecektir. Bireyin eğitim sürecinde başarılı olabilmesi daha çok 

akademik yetenek olarak adlandırılan “ sayısal”,  “akıl yürütme”, “sözcükler arası ilişkileri görebilme” 

ve “ soyut düşünme “ yeteneklerinden oluşan bileşik bir güce dayanmaktadır (Yeşilyaprak ve ark., 

1996). Yetenek belli bir eğitimden yararlanabilme gücü yani doğuştan gelen gizil gücün eğitim ve 

çevre ile geliştirilmesidir (kuzgun, 1988;2000). Bu dönemde gerek aileler, gerek çocuklar akademik 

çalışmalarının yanında başka aktiviteler ya da spor yapmaktan kaçınmaktadırlar. Oysa spor bu 

dönemdeki çocukların fiziksel, zihinsel ve psikolojik gelişimlerine oldukça katkı sağlamaktadır 

(Leblanc, J. ve Dickson, 2011; Gallahue ve diğ, 2014; Mengütay, 2005). Çocukların okul başarısı ile 

ilgili endişe duyan veya sistemli çalışma ve disiplinle ilgili desteğin faydalı olacağı düşünülen 

çocuklara uzmanlarında ilk önerisi spor eğitimidir. Enerjisini atan, sosyal bir gruba ait olan çocuğun 

mutluluğu, çevresinin desteği ve kazandığı başarı onu motive eder. Sağlığı, direnci, görüntüsü ve 

becerileri arkadaşları içinde de saygı uyandırır. Spor yapan çocuk onaylanır, destek görür ve sevilir. 

Tüm bu pozitif katkılar çocuğun ders başarısını da pozitif yönde etkiler (Canlı Ve Günay, 2016). son 

yıllarda öğrenciler hareketlerini kısıtlayan, fiziksel aktifliklerini azaltan televizyon, internet gibi 

araçları fazla kullanması ile fiziksel durumlarında kötüye gitme gözlenmektedir. Bunların yanında 

spor yapan çocukların diğerlerine göre fiziksel olarak daha iyi durumda oldukları gözlenmiştir. fiziksel 

performansı zayıf olan çocukların okul başarısı için gerekli olan yönetimsel kontrol ve kısa süreli 

hafıza gibi zihinsel fonksiyonlarda daha zayıf yanlarının olduklarını fiziksel durumları zayıf olan 

çocukların da akademik başarılarının düşük olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Riethmuller 

ve diğ., 2009). fiziksel aktivite bilişsel gelişim, ruh hali, hafıza, öğrenme ve konsantrasyon için 

önemlidir (Ferris ve diğ., 2007).Bu nedenle bireylerin ve özellikle okul çağındaki çocukların fiziksel 

aktivite düzeylerinin geliştirilmesi yönetsel anlamda Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarının öncelikli 

konuları içine girmiştir (Cengiz ve İnce, 2013). 
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Çocukların fiziksel performanslarını artırmak, daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve egzersiz yapmayı 

alışkanlık haline getirmek amacıyla spor yapmalarının önemli olduğu görülmektedir (Saka ve diğ., 

2008). Beden eğitimi ve spor araştırıcı düşünmeyi geliştirir, problem çözme becerisi ve kavram 

gelişimini destekler, bilişsel fonksiyonlar aktive edilir (Çağlak, 2005; Şahin, 2008; Çağlak Sarı, 2011; 

Çelik ve Şahin, 2013). Haapala (2013), çocuklarda kardiorespiratuar fitness ve motor becerileri ile 

zihinsel ve akademik performans arasındaki ilişki adlı çalışmasının sonuçlarında yüksek seviye 

kardiorespiratuar fitness ve motor becerinin zihinsel ve akademik performans için yararlı olabileceğini 

belirtmiştir. 

Egzersiz ve akademik performans üzerine yapılan araştırmalar ilginç sonuçlar ortaya 

koymuştur. Hafif ve orta düzeyde yapılan bedensel alıştırmalar insanın zihinsel performansı üzerinde 

olumlu etkileri olduğu ortaya konulmuştur. Bilimsel çalışmalar önemli bir zihinsel aktiviteye yönelik 

bir işe kalkışmadan önce orta şiddette bir alıştırma yapmayı öneriyor. Örneğin; sınavdan önce orta 

düzeyde(en çok %45) bir egzersiz yapmanın, zihinsel performans üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. 

İsveç’te yürüyen bant üzerinde yapılan bir araştırmada, matematiksel problemlerin çözülmesine 

yönelik alınan olumlu sonuçlar, bu yaklaşımı desteklemektedir (http://www.sporbilim.com/). 

Bu bağlamda bu çalışmada çocukların akademik başarılarının bir ölçütü olan temel yetenek 

puanlarının üzerinde spor yapma durumunun fark yaratıp yaratmadığı incelenmiştir. 

 

YÖNTEM  

 

Araştırma Modeli 

Bu araştırma gerçeği araştırmacıdan bağımsız görerek, gerçeğin nesnel olarak gözlenip, ölçülüp analiz 

edileceğini kabul eden pozitivist görüşü temel alan nicel araştırma kapsamında tarama modeli 

kullanarak yapılmıştır (Büyüköztürk ve ark., 2014). Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan 

bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Tarama 

modellerinden bu çalışmada kullanılan genel tarama modeli çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, 

evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek 

ya da örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar,2015). 

 

Evren ve örneklem 

Bu çalışma 2015-2016 öğrenim yılında Sakarya’nın gevye ilçesinde özel bir lisesinde öğrenim 

görmekte olan öğrenciler ile yapılmıştır. Kümelere göre örnekleme yöntemi kullanarak lise 9.,10., ve 

11. sınıflar çalışmaya dahil edilirken kullanılan ölçüm aracı 12. sınıfları içermediğinden ve 12. sınıflar 

üniversite sınavına hazırlık sürecinde oldukları için çalışma dışında tutulmuştur. Çalışma 69 kadın 42 

erkek olmak üzere toplam 111 katılımcı ile yapılmıştır. 

 

Verilerin toplanması 

Çalışmanın yapılması için gerekli izinler alınarak, çalışmanın ana hatları okul yöneticileri ile 

paylaşılmıştır öğrenciler için uygun ders saatleri seçilerek temel yetenek testi ve kişisel bilgi formu 

bizzat araştırmacılar tarafından uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20 paket programına 

kodlanarak istatistiksel bulgular elde edilmiştir. 

 

Veri toplama araçları 

 

Kişisel bilgi formu 

Çalışmaya katılan öğrencilerin demografik bilgilerini elde etmek amacı ile araştırmacılar tarafından 

hazırlanmıştır. Kişisel bilgi formu sınıf, cinsiyet, yaş, ekonomik düzey, kardeş sayısı, kaçıncı çocuk 

olduğu, aile tutumu, spor yapma durumu, günlük internet kullanım süresi, internet kullanım amacı, 

spor branş türü, kaç yıldır spor yaptığı, daha önce psikolojik yardım alıp almadığı ve şiddet görüp 

görmediği gibi soruları içermektedir. 

 

Temel yetenek testi (9-11) 

TYT 9-11 (temel yetenek testi) öğrencilerin dil, akıl yürütme, sayısal ve genel yeteneğine ilişkin sonuç 

veren bir ölçüm aracıdır. Testin orijinali Thurstone (1958) tarafından ”SRA primary mental abilities 

ages 11-17” ismi ile Amerika’da geliştirilmiştir. TYT’NİN Türkçeye uyarlanma çalışması Türkiye 

http://www.sporbilim.com/
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cumhuriyeti milli eğitim bakanlığı özel eğitim rehberlik ve danışma hizmetleri genel müdürlüğü 

tercüme birimi tarafından yapılmıştır (gökçe ve ark., 2005). Testin orijinal maddeleri üzerinden 

yapılan çalışmalarının yanında, uyarlama çalışmaları sonucunda testten çıkarılabilecek soruların yerine 

yenilerinin konulması amacıyla TYT (9-11) testin mantığına uygun soru üretilmiş ve sonuçta “dil 

kelime gruplaması testi için 10” dil-kelime hazinesi testi için 10” akıl yürütme testi için 5” ve sayısal 

test için 10 soru üretilmiş ve diğer soruların sonuna eklenmiştir. Çalışmalar ve ön uygulamalar 

tamamlanarak, uyarlama uygulamaları Ankara’da 9. 10. Ve 11. Sınıfta öğrenim gören 3650 öğrenci 

üzerinde yapılmıştır. Testin 9-11’ e ait güvenirlilik kat sayıları tablodaki gibidir. 

 

 
Testler KR-20 Test-Tekrar Test 

 9 10 11 Genel 9 10 11 Genel 

Dil-kelime grup testi 0,79** 0,80** 0,78** 0,80** 0,78** 0,79** 0,84** 0,80** 

Dil-kelime hazinesi testi 0,81** 0,81** 0,80** 0,82** 0,83** 0,80** 0,67** 0,80** 

Akıl yürütme testi 0,87** 0,85** 0,86** 0,86** 0,81** 0,80** 0,81** 0,81** 

Sayısal testi 0,82** 0,85** 0,86** 0,85** 0,77** 0,84** 0,76** 0,81** 

Toplam test 0,94** 0,93** 0,93** 0,94** 0,89** 0,89** 0,87** 0,89** 

 
 
TYT (9–11)’in geçerlik çalışması ölçüt bağıntılı (yordama geçerliği ve ölçüt-grup) geçerlik ve yapı 

geçerliği olmak üzere iki yöntemle hesaplanmıştır. Ölçek dil yeteneğini ölçmeye yönelik iki, akıl 

yürütme ve sayısal yeteneklerini ölçmeye yönelik de birer test olmak üzere toplam dört testten 

oluşmaktadır. TYT (9–11)’de her madde için doğru cevaplara “1” yanlış cevaplara “0” puan verilir ve 

doğru cevap toplamından ham puanlar elde edilir. Testin değerlendirilmesi, bu çalışma ile geliştirilen 

okulun bulunduğu yerleşim yeri, sınıf ve cinsiyet norm tabloları kullanılarak yapılır. Test yapılırken 

Dil-Kelime Gruplaması Testi 20 soru için 4 dakika, Dil-Kelime Hazinesi testi 20 soru için 4 dakika, 

Akıl Yürütme-Harf Dizileri Testi 12 soru için 2 dakika, Sayısal Test 18 soru için 6 dakika olmak üzere 

Toplam 70 soru için 16 dakika süre verilir. 

 

 

Verilerin analizi 

 

Temel yetenek testinin bölümleri olan dil, akıl yürütme, sayısal ve genel yetenek testlerinden elde 

edilen puanlar ile katılımcıların demografik özellikleri tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerden yüzde, 

frekans, aritmetik ortalama, standart sapma değerleri kullanılarak açıklanmıştır. Test bölümleri ile 

kişisel değişkenlere bağlı gözlemlenen farkın istatiksel olarak manidar olup olmadığını test etmek için 

independent samples T-Testi ve Ona-Way Anova testleri kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

275 

 

BULGULAR 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Bilgilerinin Dağılımları 

Tablo 1’de katılımcıların demografik bilgileri verilmiştir. Katılımcıların %62,7’si (n=69) “Kadın”,  

%51,4’ü (n=57) “15 ” yaşında,  %93,7’si (n=104) ekonomik düzeyi “Orta”, %45’i (n=50) “9.sınıf”, 

%55’i (n=61) “ilçe” de yaşıyor, %59,5’i (n=66) spor yapmıyor, %36’sı” ilk çocuk”, %38,7’si (n=43) 

iki kardeşe sahip, %87,4’ünün (n=97) aile tutumu “Demokratik\anlayışlı”, %97,3’ü (n=108) şiddet 

görmemiş, %94,6’sı (n=105) daha önce psikolojik yardım almamış, % 81,1’inin (n=90) günlük 

internet kullanma süresi “0-4 saat”, %57,7’si interneti zaman geçirme ve sohbet etme için kullanıyor 

olarak kodlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

Faktör Değişken f % 

Cinsiyet Kadın 69 62,7 

Erkek 42 37,8 

 

Yaş 

15 57 51,4 

16 44 39,6 

17 10 9,0 

Ekonomik düzey Orta 104 93,7 

Yüksek 7 6,3 

Sınıf düzeyi 9 50 45,0 

10 50 45,0 

11 11 9,9 

 

Yaşadığı yer 

İl 12 10,8 

İlçe 61 55,0 

Köy 38 34,2 

Spor yapma durumu Yapıyor 45 40,5 

Yapmıyor 66 59,5 

Doğum sırası İlk çocuk 40 36,0 

Ortanca çocuk 39 35,1 

Son çocuk 28 25,2 

Tek çocuk 4 3,6 

Kardeş sayısı Yok 4 3,6 

1 25 22,5 

2 43 38,7 

3 28 25,2 

4 ve üzeri 11 9,5 

Aile tutumu Otoriter\baskıcı  11 9,9 

Demokratik\anlayışlı 97 87,4 

İlgisiz\aşırı serbest 3 2,7 

Şiddet görme Evet   3 2,7 

Hayır  108 97,3 

Psikolojik yardım alma Evet  6 5,4 

Hayır  105 94,6 

İnternet kullanma süresi 0-4 saat  90 81,1 

5-8 saat  19 17,1 

9 ve üstü  2 1,8 

İnternet kullanma amacı İş\ödev  34 30,6 

Zaman geçirme\sohbet  64 57,7 

Diğer  13 11,7 

Toplam  111 100 
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Tablo: 2 Spor Yapanlara Ait Demografik Bilgi Dağılımları 
Faktör Değişken f % 

Branş türü Takım sporları 33 73,3 

Bireysel sporlar 12 26,7 

Spor yapma süresi 0-2yıl 17 37,8 

2,1-4yıl 11 24,4 

4,1-6yıl 7 15,6 

6yılüzeri 10 22,2 

Algıladığı performans 

düzeyi 

Düşük 1 2,2 

Orta 33 73,3 

Yüksek 11 24,4 

Müsabaka derecesi Var 5 11,1 

Yok  40 88,9 

Toplam  45 100 

 

Tablo 2’de spor yapan katılımcıların spora yönelik bilgileri verilmiştir. Spor yapan katılımcılar tablo 

1’de görüldüğü gibi tüm katılımcıların %40,5’ini (n=45) oluşturmaktadır. Spor yapan katılımcıların 

%73,3’ü (n=33) “takım sporları” ile uğraşmaktadır, %37,8’inin spor yapma yılı “0-2yıl”, algıladıkları 

sportif performansları %73,3 (n=33) “orta”, yapılan müsabakalarda derece almış olma %88,9 (n=40) 

oranında herhangi bir derece almadım olarak kodlanmıştır. 

Tablo: 3 Temel Yetenek Puanlarının Cinsiyete Göre T Testi Sonuçları 
 Cinsiyet N X SS sd t p 

Dil yetenek Kadın 69 20.49 5.88 105 2.39 .018 

Erkek 42 22.83 4.36 

Akil yürütme Kadın 69 4.00 2.28 100 .741 .460 

Erkek 42 4.30 1.86 

Sayısal test Kadın 69 4.10 2.32 80 3.96 .000 

Erkek 42 5.97 2.56 

Genel yetenek Kadın 69 28.57 8.76 105 3.13 .002 

Erkek 42 33.14 6.52 

 

Tablo 3’de Temel yetenek puanları (Dil yetenek,  Akıl yürütme,  Sayısal test, Genel yetenek) ile 

cinsiyet arasında anlamlı fark olup olmadığına bakılmıştır. Temel yeteneklerden katılımcının dil 

yeteneği [t(105)= 2.39;p=.018<.05], Sayısal test [t(80) = 3.96;p=.000<.05] ve Genel yetenek [t(105) = 

3.13;p=.002<.05] boyutlarının puanları ile cinsiyet arasında anlamlı bir fark görülmektedir. Erkek 

katılımcıların dil yetenekleri (X=22.83), Sayısal test yetenekleri (X=5.97) ve genel yetenekleri 

(X=33.14) katın katılımcılardan yüksek olduğu görülmektedir. 
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Tablo: 4 Temel Yetenek Puanlarının Yaşa Göre ANOVA Sonuçları 

 

 

Tablo 4’de Temel yetenek puanları (Dil yetenek, Akıl yürütme, Sayısal test, Genel yetenek) ile yaş 

arasında anlamlı fark olup olmadığına bakılmıştır. Temel yeteneklerden katılımcının Genel yetenek 

[F(2-108) = 4.19;p=.018<.05] boyut puanı ile yaş arasında anlamlı bir fark görülmektedir. Anlamlı farkın 

hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacı ile yapılan scheffe testinin sonuçlarına göre 

katılımcılardan 17 yaşında olanlar 15 yaşında olanlardan genel yetenek puanlarının yüksek olduğu 

görülmüştür. 

 

 

Tablo: 5 Temel Yetenek Puanlarının Sınıflara Göre ANOVA Sonuçları 

 
                            Sınıf Kareler 

toplamı 

sd Kareler 

ortalaması 

F p Anlamlı fark 

Dil yetenek Gruplar arası 186.9 2 93.46  

3.265 

 

.042 

 

9-11*sınıf Gruplar içi 3091.18 108 28.62 

Toplam 3278.10 110  

Akıl 

yürütme 

Gruplar arası 23.53 2 11.76  

2.670 

 

.074 

- 

Gruplar içi 475.94 108 4.40 

Toplam 499.47 110  

Sayısal test Gruplar arası 21.14 2 10.57  

1.613 

 

.204 

- 

Gruplar içi 707.88 108 6.55 

Toplam 729.02 110  

Genel 

yetenek 

Gruplar arası 508.57 2 254.28  

3.923 

 

.023 

 

9-11*sınıf Gruplar içi 7001.00 108 64.82 

Toplam 7509.58 110  

 

Tablo 5’de Temel yetenek puanları (Dil yetenek, Akıl yürütme, Sayısal test, Genel yetenek) ile yaş 

arasında anlamlı fark olup olmadığına bakılmıştır. Temel yeteneklerden katılımcının dil yeteneği [F(2-

108) = 3.265; p=.042<.05] ve Genel yetenek [F(2-108) = 3.923;p=.023<.05] boyut puanları ile sınıflar 

arasında anlamlı bir fark görülmektedir. Anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak 

amacı ile yapılan scheffe testinin sonuçlarına göre katılımcılardan 11.sınıf öğrencileri 9.sınıf 

öğrencilerinden dil yeteneği ve genel yetenek puanlarının yüksek olduğu görülmüştür. 

 

 

 

 

 

                           Yaş Kareler 

toplamı 

sd Kareler 

ortalaması 

F p Anlamlı 

fark 

Dil yetenek Gruplar arası 163.2 2 81.61 2.830 .063 - 

Gruplar içi 3114.8 108 28.84 

Toplam 3278.1 110   

Akıl yürütme Gruplar arası 20.9 2 10.4 2.364 .099 - 

Gruplar içi 478.5 108 4.43 

Toplam 499.4 110  

Sayısal test Gruplar arası 39.4 2 19.73 3.090 .050 - 

Gruplar içi 689.5 108 6.38  

Toplam 729 110   

Genel 

yetenek 

Gruplar arası 540.5 2 270.2 4.189 .018 15-17*yaş 

Gruplar içi 6968.9 108 64.5 

Toplam 7509.5 110  
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Tablo: 6 Temel Yetenek Puanlarının Yaşadığı Yere Göre ANOVA Sonuçları 

 
                        Yaşadığı yer Kareler 

toplamı 

sd Kareler 

ortalaması 

F p Anlamlı 

fark 

Dil yetenek Gruplar arası 85.35 2 42.67 1.444 .241 - 

Gruplar içi 3192.75 108 29.56   

Toplam 3278.10 110    

Akıl 

yürütme 

Gruplar arası 2.82 2 1.41 .308 .736 - 

Gruplar içi 496.64 108 4.59   

Toplam 499.47 110    

Sayısal test Gruplar arası 55.37 2 27.68 4.438 .014 İl-ilçe* 

Gruplar içi 673.65 108 6.23   

Toplam 729.02 110    

Genel 

yetenek 

Gruplar arası 315.88 2 157.94 2.371 .098 - 

Gruplar içi 7193.69 108 66.60   

Toplam 7509.58 110    

 
Tablo 6’da Temel yetenek puanları (Dil yetenek, Akıl yürütme, Sayısal test, Genel yetenek) ile 

yaşadığı yer arasında anlamlı fark olup olmadığına bakılmıştır. Temel yeteneklerden katılımcının 

sayısal yeteneği [F(2-108) = 4.438; p=.014<.05] boyut puanı ile yaşadığı yer arasında anlamlı bir fark 

görülmektedir. Anlamlı farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacı ile yapılan scheffe 

testinin sonuçlarına göre katılımcılardan ilçede yaşayanlar ilde yaşayanlardan sayısal yetenek 

puanlarının yüksek olduğu görülmüştür. 

 

 

Tablo: 8 Temel Yetenek Puanlarının Kardeş Sayısına Göre ANOVA Sonuçları 

 
                    Kardeş sayısı Kareler toplamı sd Kareler 

ortalaması 

F p Anlamlı 

fark 

Dil 

yetenek 

Gruplar arası 164.07 4 41.01  

1.396 

 

.240 

- 

Gruplar içi 3114.03 106 29.37 

Toplam 3278.10 110  

Akıl 

yürütme 

Gruplar arası 44.61 4 11.15  

2.599 

 

.040 

 

1*-4kardeş Gruplar içi 454.86 106 4.29 

Toplam 499.47 110  

Sayısal 

test 

Gruplar arası 20.22 4 5.05  

.756 

 

.556 

- 

Gruplar içi 708.79 106 6.68 

Toplam 729.02 110  

Genel 

yetenek 

Gruplar arası 454.26 4 113.56  

1.706 

 

.154 

- 

Gruplar içi 7055.31 106 66.56 

Toplam 7509.58 110  

 

Tablo 8’de Temel yetenek puanları (Dil yetenek, Akıl yürütme, Sayısal test, Genel yetenek) 

ile katılımcının kardeş sayısı arasında anlamlı fark olup olmadığına bakılmıştır. Temel 

yeteneklerden katılımcının akıl yürütme yeteneği [F(2-108) = 4.438; p=.014<.05] boyut puanı 

ile kardeş sayısı arasında anlamlı bir fark görülmektedir. Anlamlı farkın hangi gruplar 

arasında olduğunu bulmak amacı ile yapılan scheffe testinin sonuçlarına göre katılımcılardan 

bir kardeşe sahip olanların akıl yürütme puanları dört ve üzeri kardeşe sahip olan 

katılımcılardan yüksek olduğu görülmüştür. 
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Tablo 9: Temel Yetenek Puanlarının Spor Yapma Durumuna Göre T-Testi Sonuçları 
 Spor yapma 

durumu 

N X SS sd t p 

Dil yetenek Evet 45 22.86 4.77 109 2.42 .017 

Hayır 66 20.36 5.69 

Akıl yürütme Evet 45 4.04 2.13 109 -.29 .768 

Hayır 66 4.16 2.14 

Sayısal test Evet 45 5.57 2.56 109 2.66 .009 

Hayır 66 4.28 2.46 

Genel yetenek Evet 45 32.51 7.59 109 2.37 .020 

Hayır 66 28.80 8.41 

Tablo 9’da Temel yetenek puanları (Dil yetenek,  Akıl yürütme,  Sayısal test, Genel yetenek) ile spor 

yapma durumu arasında anlamlı fark olup olmadığına bakılmıştır. Temel yeteneklerden katılımcının 

dil yeteneği [t(109) = 2.42;p=.017<.05], Sayısal test [t(109) = 2.66; p=.009 <.05] ve Genel yetenek [t(109) = 

2.37;p=.020 <.05] boyutlarının puanları ile spor yapma durumu arasında anlamlı bir fark 

görülmektedir. Spor yapan katılımcıların dil yetenekleri (X=22.86), Sayısal test yetenekleri (X=5.57) 

ve genel yetenekleri (X=32.51) spor yapmayan katılımcılardan yüksek olduğu görülmektedir 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Bu çalışmada; Temel yetenek puanları (dil yetenek,  akıl yürütme,  sayısal test, genel yetenek) 

ile cinsiyet arasında anlamlı fark olup olmadığına bakılmıştır. Temel yeteneklerden katılımcının dil 

yeteneği, Sayısal test ve Genel yetenek boyutlarının puanları ile cinsiyet arasında anlamlı bir fark 

görülmektedir. Ancak erkek katılımcıların dil yetenekleri (X=22.83), Sayısal test yetenekleri (X=5.97) 

ve genel yetenekleri (X=33.14) kadın katılımcılardan yüksek olduğu görülmektedir. Erkeklerin temel 

yetenek puanlarının yüksek bulunmasının sebebinin spor yapmanın temel yeteneklere olan olumlu 

katkılarının ışığında incelendiğinde toplam spor yapan katılımcı sayısının (N=45) % 21,7’sinin kadın 

(N=15), % 71,4’ünün erkek ( N=30) olması nedeni ile spor yapan erkek katılımcıların ortalamayı 

olumlu yönde yükseltmiş olabileceği söylenebilir.  

Temel yetenek puanları (dil yetenek, akıl yürütme, sayısal test, genel yetenek) ile yaş arasında 

anlamlı fark olup olmadığına bakılmıştır, katılımcılardan 17 yaşında olanlar 15 yaşında olanlardan 

genel yetenek puanlarının yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca buna paralel olarak katılımcılardan 

11.sınıf öğrencileri 9.sınıf öğrencilerinden dil yeteneği ve genel yetenek puanlarının yüksek olduğu 

görülmüştür. Yaş arttıkça temel yeteneklerdeki artış alınan eğitimle orantılı artış göstermiş olabileceği 

kabul edilebilir bir sonuçtur. Ancak Canlı ve Günay (2016) erkek basketbol oyuncuları ile yaptıkları 

çalışmada yaş ile akademik başarı arasında negatif bir sonuç bulmuşlardır. Bu çalışma ile 

örtüşmemektedir. Ancak akademik başarıda yılsonu not ortalamalarını baz almışlardır, bu çalışmada 

ise zamanla yarışma ve yoğun zihinsel süreçleri kullanarak yapılması gereken temel yetenek testinde 

zihinsel becerilerin yaşa bağlantılı olarak gelişmesi testin başarı olasılığını arttıracağından çıkan 

sonucun uygun olduğu düşünülmektedir. 

Temel yeteneklerden katılımcının akıl yürütme yeteneği puanı ile kardeş sayısı arasında 

anlamlı bir fark görülmüş, katılımcılardan bir kardeşe sahip olanların akıl yürütme puanları dört ve 

üzeri kardeşe sahip olan katılımcılardan yüksek olduğu görülmüştür. Bu durum çok fazla çocuğa sahip 

ebeveynlerin çocukların zihinsel gelişimlerine ayırabilecekleri vakit azlığından kaynaklandığı 

düşünülebilir. 

Çalışmanın temel amacı olan; temel yetenek puanları (dil yetenek,  akıl yürütme,  sayısal test, 

genel yetenek) ile spor yapma durumu arasında anlamlı fark olup olmadığı durumu incelendiğinde 

temel yeteneklerden katılımcının dil yeteneği, sayısal test ve genel yetenek boyutlarının puanları ile 

spor yapma durumu arasında anlamlı bir fark görülmektedir. Spor yapan katılımcıların dil yetenekleri 

(x=22.86), sayısal test yetenekleri (x=5.57) ve genel yetenekleri (x=32.51) spor yapmayan 
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katılımcılara göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu çalışmaya paralel olarak; Erwin ve diğ. (2012) 

okul içinde yapılan fiziksel aktivite programlarına katılımın akademik başarı üzerine olan etkisini 

değerlendirdikleri çalışmalarına fiziksel aktivitenin matematik ve okuma puanlarına kısa sürede 

önemli katkılar sağladığını görmüştür.  Kamijo ve diğ. (2011) çalışmalarında ergenlik dönemi 

öncesindeki çocuklara uygulanan 9 aylık fiziksel aktivite programı ile bilişsel becerilerin geliştiğini 

açıklamıştır. Reed ve diğ. (2010); fiziksel aktiviteye katılımın zekâ düzeyi ve akademik başarıya olan 

etkisini değerlendirdikleri çalışmalarında öğrencilerin akademik başarı düzeylerinin ölçütü olarak 

İngilizce, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler derslerinden alınan notlar kabul etmişler ve 

yapılan istatistiki analizlerde deney grubundaki öğrencilerin İngilizce, matematik, fen bilimleri ve 

sosyal bilimler derslerine ilişkin puanlarının kontrol grubundan yüksek olduğu görülmüştür. Telford 

ve diğ.’nin (2012) çalışmalarına katılan öğrencilerin fiziksel uygunluk düzeyleri ile akademik 

başarıları arasında pozitif yüksek düzeyde bir ilişkinin olduğu belirtmiştir. Joshi ve diğ.’nin (2011) 

çocuk ve ergenlerin fiziksel uygunluk düzeyleri ile akademik başarılarını karşılaştırmayı amaçladıkları 

çalışmalarında ise fiziksel uygunluk düzeyi yüksek olan öğrencilerin hem matematik hem de okuma 

puanlarının fiziksel uygunluk düzeyi düşük olan öğrencilerden yüksek olduğunu belirtmişlerdir. 

Bu çalışma gençlerin meslek seçimlerinde ve gelecek planlarında gerekli olan akademik temel 

yeteneklerini geliştirme sürecinde spor ya da fiziksel aktivite yapmanın bir engel değil aksine olumlu 

sonuçları ile kazanç sağladığını göstermesi açısından önemlidir. Bu çalışmanın sonunda; aileler ve 

öğretmenler akademik çalışmalarını sürdüren öğrencilerin sportif faaliyetlerde yer almalarına 

destekleyici olmaları, sporu zamansal bir engel olarak görmemeleri, aksine bilişsel ve fiziksel 

katkılarını göz önünde bulundurmaları önerilmektedir. 
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Geçiş Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenirlik 
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ÖZET 

 

Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde kalan, yüksek risk grubundaki bebeklerin hastaneden eve 

geçişinde ebeveyn gereksinimlerini belirlemek amacıyla Kenner ve arkadaşları tarafından 1992 yılında 

Geçiş Ölçeği geliştirilmiştir. Türkiye’de gelişim geriliği riski altındaki bebeklerin hastaneden eve 

geçişinde ebeveyn gereksinimlerini belirlemeye yönelik uygun ölçme aracı bulunmamaktadır. Bu 

ölçekle, yüksek risk grubundaki bebek annelerinin hastaneden eve geçişlerindeki gereksinimlerinin 

belirlenmesi ile hazırlanacak geçiş planlamalarının ve verilecek hizmetlerin kalitesinin artacağı 

umulmaktadır.  

Bu araştırmanın amacı Geçiş Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanmasıdır. Araştırmanın çalışma 

grubunu, prematüre doğum yapan ve eve geçeli en az 2 hafta ve en fazla 12 ay olan 419 anne 

oluşmaktadır. Araştırma bir ölçek uyarlama çalışması olduğu için öncelikle dil geçerliği için 

İngilizce’ye hakim beş akademisyen tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılmıştır ve bu işlemin 

ardından ilk tercümeyi yapanlardan farklı, İngilizce’ye hakim üç akademisyen tarafından tekrar 

İngilizce çevirisi yapılmıştır. Geri çeviri sonrasında orijinal form ile geri çevirisi yapılan formlar 

karşılaştırılarak maddeler tekrar gözden geçirilmiştir. Dil bilgisi yönünden karşılaştırılan ölçek 

maddeleri, Uzman Değerlendirme Formu (UDF) kullanılarak uzman görüşüne sunulmuştur. Alınan 

uzman görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak ölçeğe son hali verilmiştir. Dil 

geçerliği sağlandıktan sonra ölçeğin yapı geçerliği ve güvenirlik analizi incelenmiştir. Ölçeğin yapı 

geçerliğini belirlemek için öncelikle Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmış ve KMO .82 ve 

Barlett testi χ2 değeri ise 2105.485 (p< .001) olarak anlamlı düzeyde olduğu bulunmuştur. Ayrıca 

toplam varyansın %48’ini açıklayan, orijinal ölçekteki gibi, beş faktörlü bir yapı elde edilmiştir. 

Orijinal ölçekten farklı olarak faktör maddeleri farklı dağılmışlardır. Kültürel farklılardan dolayı bu 

durum normal kabul edilmiş ve faktör isimleri dağılan maddelere göre yeniden isimlendirilmiştir. 

AFA’dan elde edilen madde-faktör yapısının doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile model uyumu test 

edilmiştir. Buna göre Geçiş Ölçeği’nin beş faktörlü yapısının doğrulandığı görülmüştür (X2/sd=4.32). 

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uyum indekslerine bakıldığında RMSEA=.08, NFI=.84, CFI=.87, 

NNFI=.86 olarak bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için yapılan toplam iç tutarlılık 

katsayısının .85, bilgi alt boyutunun .85, stres alt boyutunun .74, sosyal destek alt boyutunun .66, 

sağlık personeli desteği alt boyutunun .70 ve stresle baş etme alt boyutunun .61 olduğu ve ölçeğin iç 

tutarlılığa sahip olduğu bulunmuştur. Düzeltilmiş madde toplam puan korelasyonları .16 ile .62 

arasında değişmektedir. T testi sonuçları, üst %27 ve alt %27 grupların madde ortalamaları arasındaki, 

bir madde hariç, tüm farkların anlamlı olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak Geçiş Ölçeği’nin 

Türkçe’ye uyarlanması için yapılan AFA ve DFA sonucunda ölçeğin güvenilir ve geçerli bir ölçme 

aracı olduğu söylenebilir. 
 

Anahtar sözcükler: Hastaneden Eve Geçiş, Risk Altındaki Bebekler, Geçerlik, Güvenirlik 
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ABSTRACT 

 

 

Transition Questionnaire was developed by Kenner and her friend in 1992 to measure 

concerns and perceptions of the mothers of newborn infants after discharge from a NICU/hospital . 

There is no appropriate scale to measure concerns and perceptions of parents of babies at 

developmental risk during transition from hospital to home in Turkey. By the scale, it is hoped that 

measuring concerns and perceptions of parents of babies at developmental risk during transition from 

hospital to home will increase the quality of transition planning and service. 

The purpose of this study is to adapt Transition Questionnaire to the Turkish. Study group of 

the research consists of 419 mothers who gave birth preterm and were discharged from hospital with 

babies. Transition period was determinated at least 2 weeks and maximum 12 month for mothers. 

Since the research is a scale adaptation work, it is translated into English, which is primarily 

dominated by five academics has been adapted into Turkish, and has been translated into English 

again by three different  scholars.  After back translation, iteams were reviewed  by comparing the 

back translated forms with orijinal form. Compared scale items in terms of grammar were presented 

experts opinion by using Expert Evaluation Form. According to expert opinions ,the final version of 

the scale was prepared. After establishing language, the validity of the scale and reliability of the 

analysis were examined. In order to determine the construct validity of the scale, exploratory factor 

analysis (EFA) was performed and KMO .82, Bartlett test χ2 value of 2105.485 (p <.001) were found. 

In addition, five factor structure was obtained that describes the 48% of the total variance. According 

to the results, it has been determined that there are differences, compared to the original scale, 

regarding the distribution of items in terms of factors in the adapted scale. The difference was accepted 

as normal due to the cultural differences and the factor titles were renamed. Item-factor structure 

obtained from the EFA has been tested for compliance with a model by confirmatory factor analysis 

(CFA). Based on this, five-factor structure of the Transition Questionnaire has been validated 

(X2/sd=4.32). When looked at fit indices of Confirmatory Factor Analysis (CFA) RMSEA=.08, 

NFI=.84, CFI=.87, NNFI=.86  were found. The coefficient of the total internal consistency is found 

.85, information subscale is .85, stress subscale is .74, social support subscale is .66 , medical 

personnel support subscale is .70 and overcoming the stress subscale is .61 found in the scale which is 

made to determine reliability of the scale and it was found that scale has internal consistency.  

Corrected item total correlations ranged 0.66 to 0.19. According to t-test results, differences 

between each item’s means of upper 27 % and lower 27 % points are significant except for one 

item. As a result of the EFA and CFA applied for adaptation of Transition Questionnaire to the 

Turkish, it can be said that the scale is a reliable and valid measurement tool.  
 

Keywords: Transition From Hospital To Home, Babies At Risk, Validity, Reliability  

 

 

GİRİŞ 

 

Bir konumdan, durumdan veya yerden bir diğerine akış veya hareket ediş geçiştir (Meleis ve ark., 

2000; Meleis & Trangenstein, 1994). Özel gereksinimli çocuklar, erken çocuklukta bir dizi gelişimsel 

noktada geçiş deneyimi yaşayabilmektedir. Bunlar;  

a) hastaneden eve,  

b) evden erken müdahaleye,  

c) erken müdahaleden okul öncesi (OÖ) programlarına ve  

d) OÖ programlarından anasınıfına veya ilköğretime geçiştir (Hanson ve diğ., 2000, Wolery, 1989).   

Hastaneden eve geçiş çocuk ve ailesin yaşadığı ilk geçiş noktası olduğu için ayrı bir öneme sahiptir. 

Geçiş çalışmaları, çocuğa ilişkin olumlu çıktıları en üst düzeye çıkarmak ve çocuk ile ailesinin yeni 

ortama/duruma en kısa sürede başarılı bir şekilde uyum sağlamasını kolaylaştırmak amacıyla 

yürütülmektedir. 

Dikkatli hazırlanılan taburculuk planı ve sonrasında yapılan izleme çalışmaları çocukta oluşabilecek 

sağlık risklerini azaltır (AAP,2008).Geçiş planı, ailenin bebek bakımı için ev ortamını hazırlaması ve 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/appropriate
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/overcoming%20the%20stress
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gerekli destek servislerine ulaşması için zaman sağlar (AAP,2008). Ebeveynlerin de katıldığı geçiş 

planlamaları sonrasında ebeveyn evde daha az endişe yaşar (Smith & Daughtrey, 2000). 

Kültürler arası bilgi paylaşımı gün geçtikçe artmaktadır, bu paylaşımın getirilerinden biri de bir kültür 

için geliştirilen ölçeklerin başka kültürlerde de kullanılmasıdır. Ölçeklerin diğer kültürlerde 

kullanılabilmesi için temel sorulara yeterli yanıtların verilmesi gerekmektedir. Bu sorular;  

 Ölçek, uyarlanacağı yeni kültüre ne seviyede uygundur? 

 Ölçeğin psikometrik özellikleri ne derece yeterlidir? 

 Ölçek kullanılacağı yeni kültürdeki özellikleri ne seviyede yansıtıyor? 

Ölçek geliştirmek yerine ölçek uyarlamasının yapılmasının nedenleri uyarlama sürecinin daha ucuz, 

hızlı olması ve psikometrik özellikleri bilinen bir ölçeğin uyarlanması yeni bir ölçek geliştirmekten 

daha güvenilir olmasıdır (Hambleton ve Patsula, 1999). 

 Uyarlama süreci mutlaka belli bir plan dâhilinde, sistematik olarak yapılmalıdır (48). Bu süreçte ilk 

olarak ölçeğin çeviri çalışması yapılır. Demircioğlu (2012)’nun aktardığına göre Bristol tarafından 

anket çeviri ve uyarlama çalışmaları için kullanılabilecek beş basamaklı model geliştirilmiştir. Bu 

model aşağıdaki basamaklardan oluşmaktadır  

1. Çeviri  

2. Çevirilerin karşılaştırılması  

3. Geri çeviri  

4. Geri çevirinin karşılaştırılması  

5. Uzmanlar ile değerlendirme 

 

Çeviri çalışması yapılan ölçeğin psikometrik özelliklere (geçerlik ve güvenirlik) dair bilgi 

aranmaktadır (Tezbaşaran 1997, Gözüm ve Aksayan 2003). Psikometrik özellikleri değerlendirilmiş 

olsa da, eğer ölçeklerin geçerliliği ve güvenilirliği düşük düzeyde ise bu testlerin kullanılması uygun 

değildir (Gözüm ve Aksayan 2003). Ölçekteki bir maddenin uyarlama yapılan kültüre uygun olmaması 

durumunda ise madde ya değiştirilir ya da tamamen anketten çıkarılır, eğer uygun olmayan maddeler 

araştırmacılar tarafından belirlenememişse, bu maddeler veri analizinde ortaya çıkacaktır (Akbaş ve 

Korkmaz, 2007). 

Türkiye’de hastaneden eve geçiş sırasında ebeveyn gereksinimlerini belirleyecek, geliştirilmiş bir 

ölçek yoktur. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla Kenner ve arkadaşları (Flandermeyer, Kenner, Spaite ve 

Hostiuck,1992) tarafından geliştirilen Transition Questionnaire’ı Türkçe’ye uyarlamak literatür için 

gerekli görülmüştür. 

 

Araştırmanın Amacı  

 

Türkçe’ye uyarlanan ölçeğin yapı açısından orijinal ölçekle uyumunu bulmak ve doğrulayıcı faktör 

analizi ile bu yapının doğru olup olmadığını bulmak araştırmanın temel amacıdır. Bu amacı 

gerçekleştirebilmek için aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

 

1. Faktör analizinde elde edilen boyut sayısı ve madde dağılımı orijinal ölçekle benzerlik göstermekte 

midir? 

2. Faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına ilişkin güvenirlik sonuçları nasıldır? 

 

YÖNTEM 

 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu prematüre bebek sahibi olup, hastaneden eve geçen 419 anne 

oluşturmaktadır. Çalışma grubuna   

37. haftadan önce doğum yapan, 

 Bebeği ile hastaneden eve geçeli en az 15 günü dolduran, 

 Bebeği ile hastaneden eve geçeli 12 ayı geçmeyen anneler dahil edilmiştir. 
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Annelerin bilgi formunda doldurdukları bilgilere dayanarak doğumda 37 haftayı tamamlamış 

bebeklerin, genetik bozukluğu olan bebeklerin, eve geçiş süreci 15 günün altında olan veya 12 ayı 

geçen, ölçek kısmı yarım bırakılan anne formları elenmiştir. 
 

Tablo. 1 Annelerin Demografik Bilgileri 

Anne                                                                                                                     S(%) 

Yaş 

25 ve altı                                                                                                                                          71 (%16.9)                                                                                                                                                                                                              

26-29 131 (%31.3) 

30-33 123 (%29.4) 

34 ve üzeri 94   (%22.4) 

Eğitim Düzeyi  

Okur yazar değil                                                                                                                               1(%0.2) 

İlköğretim                                                                                                                                         29(%6.9) 
Lise                                                                                                                                                   133(%31.7) 

Önlisans                                                                                                                                            82 (%19.6) 

Lisans                                                                                                                                               137(%32.7) 

Lisansüstü                                                                                                                                         37(%8.9) 
Gelir  

2000 TL ve altı                                                                                                                                 116(%28) 

2001-4000 TL                                                                                                                                  145(%34.9)          

4001-6000 TL                                                                                                                                  89(%21.4)        

6000 TL ve üzeri  65(%15.7) 

Yerleşim Yeri 

İlçe ve altı                                                                                                                                        79(%18.9) 

Şehir                                                                                                                                                 65(%15.5) 

Büyükşehir                                                                                                                                       275(%65.6) 

Çocuk Sayısı                                                                                                            
1                                                                                                                                                        273(%65.2) 

2 ve üzeri                                                                                                                                          136(%34.9) 

 

Araç 

Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde kalan yüksek risk grubundaki bebeklerin hastaneden eve 

geçişinde ebeveyn gereksinimlerini belirlemek için geliştirilen ve özgün formu ‘Transition 

Questionnaire’ olan ölçek Kenner ve arkadaşları (Flandermeyer, Kenner, Spaite ve Hostiuck,1992) 

tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin ismi Geçiş Ölçeği olarak adlandırılmıştır. 

Ölçeğin özgün dili İngilizce’dir. Ölçeğin İngilizce özgün formu  Marina Boykova’ dan eposta yoluyla 

alınmıştır. Ölçeğin uyarlama çalışmasının yapılması için gerekli izin, bu konuda yetkili olduğu 

saptanan Carole Kenner’dan elektronik posta yoluyla alınmıştır. 

Bu ölçeği yeni doğan yoğun bakım ünitesinde kalmış ve eve geçmiş, yüksek risk grubundaki 

bebeklerin anneleri ve babaları doldurabilmektedir (Boykova ve Kenner, 2012) . Ölçeğin uygulanma 

süresi 10 ile 20 dakika arasında değişmektedir. 

Ölçek 37 maddeden oluşmaktadır (+1 madde kontrol maddesi) ve beşli likert tipindedir. Bireyler 

ölçekte yer alan her bir ifadeye ilişkin katılma düzeylerini  kesinlikle katılmıyorum(1) , katılmıyorum 

(2), kararsızım (3), katılıyorum (4) ile kesinlikle katılıyorum (5) arasında değişen likert tipi beşli 

derecelendirme ölçeği üzerinde işaretlemektedirler. Ölçek maddelerindeki ifadeler durum bildirir 

niteliktedir. Örneğin ‘Çocuğuma nasıl bakacağımı biliyorum’, ‘Çocuğumla baş başa olduğumda 

kendimi stresli ve bunalmış hissediyorum’ gibi. Ölçekteki maddelerinin 20’si pozitif 

(1,2,3,6,7,8,10,12,13,14,15,19,21,22,23,28,30,33,34,37. maddeler), 17’si negatif 

(4,5,9,11,16,17,18,20,24,25,26,27,29,31,32,35,36. maddeler) maddelerden oluşmaktadır. Negatif 17 

madde ölçek puanlamasında tersten puanlanmalıdır. Ölçekten alınabilecek puanlar 37-185 arasında 

değişmektedir ve alınan puanın yüksek olması taburculuk sonrası daha az problem yaşandığı anlamına 

gelmektedir (Boykova ve Kenner, 2012) Ölçek ebeveynlerin gereksinimlerini beş alt boyutta 

belirlemektedir; bilgi ihtiyacı (6 madde), stres ve baş etme (15 madde), üzüntü/keder (4 madde), 

sosyal etkileşim (3 madde) ve ebeveyn-çocuk rol gelişimi (9 madde) (Flandermeyer, Kenner, Spaite ve 

Hostiuck,1992). 
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Ölçeğe dair geçerlik güvenirlik çalışmaları için ölçek yeni doğan yoğun bakım ünitesinden taburcu 

olmuş bebeklerin ve prematüre bebeklerin ebeveynlerine uygulanmıştır. Varimax döndürme metodu 

ile faktör analizi yapılmıştır. 5 faktörlü yapıya sahip olan ölçekte maddeler arası korelasyon 0.2’den 

büyük çıkmıştır. Faktör yükleri 0.40 ile 0.69 arasında değişen ölçeğin toplam varyansı %69’dur. 

Cronbach alfa değeri tüm ölçek ve alt ölçekler için 0.57 ve 0.74 arasında değişmektedir (Boykova ve 

Kenner, 2012) 

 

Verilerin Toplanması 

Veriler, veri toplama yöntemlerinden biri olan ‘internet ortamında anket’ yoluyla (Arıkan,2011) 

toplanmıştır. Bunun için öncelikle, çeviri çalışması tamamlanan ölçek, Qualtrics adlı online anket 

portalına yüklenmiş ve ölçeğe ulaşmak için link oluşturulmuştur. Ölçek linki tüm mobil cihazlara 

uyumlu hale getirilmiştir. Bu link, prematüre bebek ve anneleriyle ilgili sosyal medya hesaplarında site 

yöneticilerinden gerekli izinler alındıktan sonra bu sitelerde paylaşılmıştır. Ayrıca prematüre bebekler 

ile ilgili dergi, site ve dernek yöneticileri ile de görüşülmüş ve link sosyal medya hesaplarında da 

paylaşılmıştır. 

Açımlayıcı faktör analizi için 220 ve doğrulayıcı faktör analizi için 199 kişiden veri toplanmıştır. 

 

Verilerin Analizi 

Geçiş Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanmasında yapı geçerliliğini belirlemek için 220 anne formuna 

açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Elde edilen açımlayıcı faktör analizi sonuçlarını doğrulamak için 

220 anneye 199 anne formu daha eklenmiştir ve 419 anne formuna doğrulayıcı faktör analizi 

yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini hesaplamak için cronbach değeri kullanılmıştır. 

 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Geçiş Ölçeği’nin Çevirisi ve Kapsam Geçerliliği 

Dr. Kenner’dan alınan izinle ölçeğin özgün dili İngilizce’den Türkçe’ye çevrilme süreci başlatılmıştır. 

İngilizce formun Türkçe’ye çevrilmesi iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk olarak ‘Tek Yönde Çeviri 

(Single-Translation Methods)’ yöntemi kullanılmıştır. İngilizce’den Türkçe’ye çeviriyi her iki dile de 

hakim beş araştırma görevlisi ayrı ayrı olarak yapmıştır. Çevrilen versiyonlar karşılaştırılarak ölçeğin 

her maddesi için ortak bir karara varılmıştır. Türkçe çevirisinden sonra ‘Geri-çeviri (Back-Translation 

Methods)’ yöntemi ile ölçeğin orjinalini bilmeyen, her iki dile de hakim üç kişi Türkçe’den 

İngilizce’ye çeviri yapmıştır. Geri çeviriden sonra orijinal form ile geri çevirisi yapılan formlar 

karşılaştırılarak ölçek maddeleri yeniden gözden geçirilmiştir. Dil bilgisi açısından karşılaştırılan ölçek 

maddeleri, uzman görüşlerine hazır hale getirilmiştir. 

Geçiş Ölçeği’nin hazırlanan Türkçe formundaki maddelerin içerik olarak Türkçe’ye uygunluğuna dair 

alan uzmanlarının görüşleri Uzman Değerlendirme Formu (UDF) kullanılarak toplanmıştır. 

Uzmanlardan maddelerin Türkçe’ye uygunluğunu Likert tipi 4’lü derecelendirme ölçeğine (1= Uygun 

değil, 4= Çok uygun) işaretlemeleri istenmiştir. Uzmanların arzu ettiklerinde açıklama yapabilmelerine 

imkan vermek için her maddenin yanına boş alan ayrılmıştır. Uzmanlara isterlerse maddeler üzerinde 

de düzeltme yapabilecekleri belirtilmiştir. İki Türk Dili ve Edebiyatı uzmanı ve dört öğretim üyesi 

tarafından maddeler kontrol edilmiştir. Uzmanları ölçek maddelerine verdikleri puanlar arasındaki 

uyumu görebilmek için Kendall Uyuşum Katsayısı (W) testi uygulanmıştır ve sonuçlar Tablo 2’de 

gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Uzman Puanları Arasındaki Uyum 

 Ortalama Standart Sapma Minimum Maksimum 

Uzman 1 3.157 0.754 1 4 

Uzman 2 3.473 0.646 2 4 

Uzman 3 3.473 0.556 2 4 

Uzman 4 3.236 0.6.75 2 4 

Uzman 5 3.236 0.883 1 4 

Uzman 6 2.868 0.811 1 4 

Kendall W: 0.104      p:0.001 

Tablo 2’ye bakıldığında altı uzmandan elde edilen puanlar arasındaki uyum .001 düzeyinde önemli ve 

W= .104 olarak saptanmıştır. Kendall W değeri  0≤W≤1 arasında olması gerektiğinden  altı uzmanın 

puanlar ı arasında uyum olduğu söylenebilir, bu da  Türkçe’ye çevrilen ölçeğin kültürümüze 

uygunluğu yönünden ‘bağımsız gözlemciler arası uyum’ güvenirliliğinin, dil ve içerik geçerliliği 

ölçütlerinin sağlandığını göstermektedir (Erkuş, 2003). Uzmanların gerekli gördükleri yerde maddeler 

için yaptıkları düzeltmeler ve öneriler göz önüne alınarak, ölçeğin Türkçe formu yeniden düzenlenerek 

son halini almıştır. 

 

Sayıltıların İncelenmesi 

Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizine geçmeden önce veri setinde incelenmesi gereken sayıltılar 

bulunmaktadır. İlk olarak veri setinde kayıp veri olup olmadığı incelenmiş ve kayıp veri olmadığı 

görülmüştür. Daha sonra çok değişkenli uç değer olup olmadığını kontrol etmek için Leverage 

uzaklıkları hesaplanmış ve Leverage değerlerine göre uç değer olmadığı belirlenmiştir. Değişkenler 

arasındaki doğrusal ilişkiyi belirlemek için saçılma diyagramına bakılmış ve doğrusal ilişkilerin 

olduğu görülmüştür. Madde puanları arası ilişkilere yönelik hesaplanan korelasyon katsayıları 

incelenmiş ve 0,80’den büyük değer olmadığı, yani çoklu bağlantı sorunu olmadığı görülmüştür. 

Çalışma grubu verisinin faktör çıkarmaya uygun olup olmadığını değerlendirmek amacıyla KMO 

değeri hesaplanmıştır. Verilerin faktör analizine uygunluğu için Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) değerinin 

.70’dan yüksek ve Barlett testinin anlamlı çıkması gerekmektedir (Büyüköztürk, 2015). Yapılan analiz 

sonucu KMO değeri 0,82 bulunmuştur. KMO değeri için 0.90–1.00 arası mükemmel, 0.80–0.89 arası 

çok iyi, 0.70–0.79 arası iyi, 0.60–0.69 arası orta ve 0.50– 0.59 arası zayıf olarak değerlendirilmektedir 

(Tavşancıl 2005). Bu değerlendirme kriterleri açısından bakıldığında Geçiş Ölçeği ’nin veri seti faktör 

analizi yapmak için “çok iyi” düzeydedir.  Verilerin çok değişkenli normal dağılımdan gelip gelmediği 

“Barlett Küresellik Testi” ile incelenmiştir. Barlett küresellik test sonucunda, χ2 değeri 2105.485 (p < 

0.001) olarak anlamlı düzeyde olduğu bulunmuştur. Bu bulguda verilerin çok değişkenli normal 

dağılımdan geldiğini göstermektedir. Tüm sayıltıların sağlanmasından sonra Açımlayıcı Faktör 

Analizine geçilmiştir. 

 

Açımlayıcı Faktör Analizi 

Ölçeğin Türkçe Formunun yapı geçerliğini incelemek üzere çalışma grubundan 220 kişinin verilerine 

Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) uygulanmıştır. AFA‘da ölçeğin faktör yapısını ortaya koymak ve 

orijinal ölçeğin faktör yapısına uygunluğunu belirlemek için faktörleştirme yöntemi olarak temel 

bileşenler analizi; döndürme yöntemi olarak da dik döndürme yöntemlerinden varimax yöntemi 

seçilmiştir. Açımlayıcı faktör analizine 37 madde ile başlanmıştır. Fakat 4. ve 32. maddeler kontrol 

maddesi olarak kullanıldıkları için 32. madde analiz dışı bırakılmıştır. Böylece AFA 36 madde 

üzerinden gerçekleştirilmiştir. Hiç döndürme uygulanmadan yapılan AFA sonucunda öz değeri 1’in 

üzerinde olan 10 faktör olduğu görülmüştür. Söz konusu 10 faktör açıklanan toplam varyans tablosu 

ve  yamaç-birikinti grafiği de incelenerek, toplam varyansa yaptıkları katkının önemi çerçevesinde 

değerlendirildiğinde, 5 faktörden sonra katkının hem küçük hem de yaklaşık olarak aynı olduğu 

görülmüştür. Orijinal ölçeğin faktör yapısı 5 faktör olduğu için analizin 5 faktör için tekrarlanmasına 

karar verilmiştir. Ayrıca bu karar, teorik yapıda beklenen faktör sayısı ile uyumlu olması açısından da 

anlamlı görülmektedir. 
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Beş faktörlü yapı için Varimax dik döndürme yöntemi kullanılmıştır. Döndürme sonucu ortaya çıkan 

faktör yapıları incelendiğinde bazı maddelerin (18,20,31,36) karşılanması gereken faktör yük değeri 

.30 (Şencan ,2005) altında ve eksi yük değeri vermiştir. Dolayısıyla bu maddeler analiz dışı 

bırakılmıştır. Ayrıca 27. madde de her iki faktörde de benzer faktör yüküyle iki faktöre birden 

yüklendiği görülmüştür. Bu nedenle 27. madde binişik madde olarak kabul edilip analiz dışı 

bırakılmıştır. Bu beş madde atılarak yeniden AFA yapılmıştır. Yeniden yapılan AFA sonucunda ölçeğin 

öz değeri 1’den büyük olan 5 faktörün olduğu görülmüştür (Hair, Black, Babin, Anderson ve Tatham, 

2006). Bu beş faktör toplam varyansın % 46’sını açıklamaktadır. Sosyal bilimlerde açıklanan 

varyansın %40 ile %60 arasında olması yeterli olarak kabul edilmektedir (Scherer ve Wiebe 1988). Öz 

değeri 4,57 olan birinci faktörün açıkladığı varyans 14,75; öz değeri 2,72 olan ikinci faktörün 

açıkladığı varyans 8,77; öz değeri 8,42 olan üçüncü faktörün açıkladığı varyans 8,42; öz değeri 2,49 

olan dördüncü faktörün açıkladığı varyans 8,04 ve öz değeri 2,13 olan beşinci faktörün açıkladığı 

varyans 6,88’dir. Açıklanan varyans miktarları, maddelerin faktör yük değerleri ve madde toplam 

korelasyon katsayıları Tablo 3’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 3. Geçiş Ölçeği'ne İlişkin AFA, Madde-Toplam Korelasyonu ve Alt %27-Üst %27 T Testi 

sonuçları 

Madde No  

Faktör Yük Değerleri 
Madde-Toplam 

Korelasyonu 

t (Üst%27-

Alt %27) 
Faktör 

1 

Faktör 

2 

Faktör 

3 

Faktör 

4 

Faktör 

5 

34  .77     0.62**  8.07** 

6  .71     0.61**  8.47** 

8  .66     0.54** 7.36** 

1  .63     0.52** 8.33** 

28  .61     0.40** 5.19** 

2  .58     0.53** 8.66** 

23  .57     0.42** 5.41** 

22  .53     0.47** 6.37** 

3  .51     0.41** 5.79** 

30  .47     0.38** 4.54** 

14  .46     0.54** 8.25** 

12   .76    0.45** 6.88** 

21   .68    0.43** 6.35** 

9   .66    0.60** 10.60** 

19   .57    0.56** 8.11** 

10   .54    0.57** 9.19** 

13   .31    0.34** 5.29** 

26    .70   0.41** 6.21** 

24    .67   0.27** 3.67** 

4    .58   0.42** 6.38** 

35    .56   0.16** 1.96 

17    .52   0.46** 6.27** 

25    .33   0.38** 5.01** 

37     .74  0.40** 5.91** 

33     .72  0.48** 7.49** 

7     .61  0.47** 7.39** 

15     .53  0.50** 7.24** 

5      .69 0.24** 3.41** 

16      .61 0.31** 4.96** 

11      .61 0.29** 3.93** 

29      .60 0.34** 4.18** 

Öz Değer 

(Toplam=14.532) 
4.57 2.72 2.61 2.49 2.13 

 
 

Açıklanan Varyans(%) 

(Toplam=46.78) 
%14.75 % 8.77 % 8.42 % 8.04 %6.8 

 
 

**p<0.05 
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Başka kültür için hazırlanan boyutlar, uyarlamanın yapılacağı kültür için aynı boyutlarda 

algılanmayabilir ve bazen ölçekten madde atılması bile gerekebilir (Erkuş 2003). Ölçekten 5 madde 

atılmış ve her bir faktöre yüklenen maddelerin ortak özellikleri ve ölçeğin orijinal yapısı göz önünde 

bulundurularak, faktörler yeniden adlandırılmıştır. Birinci faktör “bilgi”, ikinci faktör “sosyal destek”, 

üçüncü faktör “stres”, dördüncü faktör “sağlık personeli desteği” , beşinci faktör “stresle baş etme” 

olarak değiştirilmiştir. 

Ölçekte yer alan maddelerin kişileri ne derece ayırt ettiğini incelemek için, madde toplam 

korelasyonları hesaplanmış ve üst %27 ile alt %27 grupların madde ortalama puanları arasındaki 

farkların anlamlılığı için t-testi yapılmıştır. Elde edilen analiz sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Ölçekteki maddelerin madde-toplam korelasyon değerleri 0.16 ile 0.62 arasında değişmektedir ve tüm 

maddelere dair korelasyon değerleri 0.05 düzeyinde anlamlıdır. Madde toplam korelasyonun pozitif ve 

yüksek olması, maddenin benzer davranışları örneklediğini ve testin iç tutarlılığının yüksek olduğunu 

gösterir. Ayrıca tüm maddeler için üst %27 ile alt %27’ lik grubun puanları arasında yapılan t testi 

sonuçlarına göre 35. madde hariç diğer tüm maddelerin puanları arasında anlamlı bir farklılık 

olduğunu göstermektedir. Buna göre maddeler için t testi sonuçlarının anlamlı çıkması ölçekteki 

maddelerin güvenirliklerinin yüksek olduğunu ve aynı davranışları ölçmeye yönelik olduklarını 

göstermektedir (Büyüköztürk, 2015). Ölçek toplam puanı ve faktörler arasındaki korelasyon değerleri 

Tablo 4’de gösterilmektedir. 
 
Tablo 4. Geçiş Ölçeği Toplam Puan ve Faktörler Arasındaki Korelasyon Değerleri 
Faktör İsimleri  F1 F2 F3 F4 F5 Toplam Puan 

F1 (Bilgi)     - 0.47**  0.24**  0.49** 0.08 0.79** 

F2(Sosyal Destek)  -  0.31**  0.36**   0.26** 0.75** 

F3 (Stres)   - 0.09   0.32** 0.58** 

F4(Sağlık Personeli Desteği)    -  0.10 0.63** 

F5(Stresle Baş Etme)     - 0.43** 

 

Ölçek toplam puanı ile faktörler arasında 0.05 düzeyinde anlamlı ve orta düzeyde (0.43 – 

0.79) korelasyon değerleri bulunmaktadır. Fakat, F1 ile F5 faktörü arasında çok düşük bir 

ilişki bulunmaktadır. Ayrıca F3 ile F4 arasındaki korelasyon düşük (0.09) düzeydedir. F4 ile 

F5 arasındaki korelasyon değeri ise 0.10’dur. 

 

Doğrulayıcı Faktör Analizi 
Ölçeğin geçerlik çalışmalarında AFA sonucunda elde edilen model göz önüne alınarak, Doğrulayıcı 

Faktör Analizi (DFA) ile modelin doğruluğu test edilmiştir. Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA), 419 

kişilik bir çalışma grubuna uygulanmıştır. DFA’nın uygulanmasında LISREL 8.8 programı 

kullanılmıştır. Doğrulayıcı Faktör Analizine beş faktör ve 31 madde ile başlanmıştır. İlk olarak 

maddelere ilişkin t değerleri incelenmiş ve 8, 16, 19 ve 25. maddelerin t değerlerinin manidar olmadığı 

yani 1.96’yı aşan t değerlerine sahip olmadığı bulunmuştur. Ayrıca bu maddelere ilişkin “Standardized 

Solution” değerleri de incelendiğinde faktör yük değerlerinin 0.30’dan küçük olduğu ve hata varyansı 

değerlerinin 0.90’dan büyük olduğu görülmüştür. Bu maddeler çıkarıldıktan sonra yapılan DFA 

sonuçlarında ise başka maddelerin t değerlerinin 1.96’dan düşük çıktığı görülmüştür. Ölçeğin teorik 

yapısı da incelendiğinde bu maddelerin yapıyı açıklamada önemli maddeler oldukları görülmüştür. Bu 

nedenle, 8, 16, 19 ve 25. maddelerin analizde tutulmasına karar verilmiştir.      DFA’ ya ilişkin path 

diyagramı Şekil 1’de gösterilmiştir. DFA’ da modelin veri setine uygunluğunu belirlemek için belirli 

uyum indeksleri kullanılmıştır. Bu uyum indeksleri Ki-Kare, RMSEA, CFI, , NFI ve NNFI 

değerleridir. Bu indekslere ilişkin elde edilen değerler Tablo 5’de gösterilmektedir. 
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Tablo 5. Geçiş Ölçeği Uyum İndeksleri ve Uyum İndekslerinin Kabul Sınırları 

Uyum İndeksleri Geçiş Ölçeği Sınır Değerler 

χ2/sd 4,32 ≤5 

RMSEA 0,08 

 

≤0.10 

 

CFI 0,87 0-1 

NFI 0,84 0-1 

NNFI 0,86 0-1 

 
Hesaplanan χ2/sd oranının 5’ten küçük olması, model veri uyumu için ölçüt değer olarak kabul 

edilmektedir (Jöreskog ve Sörbom, 1993; Marsh ve Hocevar, 1988). Bununla birlikte, RMSEA 

değerlerini 0,10’dan düşük çıkması, model veri uyumu için kabul edilebilir alt sınırlar olarak 

verilmektedir (Anderson ve Gerbing, 1984; Cole, 1987; Marsh, Balla, ve McDonald, 1988). 

Normalleştirilmiş Uyum İndeksi (NFI) 0 ile 1 arasında değişmektedir ve 1’e yakın olması uyumun iyi 

olduğunu göstermektedir. Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI) örneklem büyüklüğünden daha az 

etkilenir ve 0 ile 1 arasında değişmektedir ve 1’e yakın olması uyumun iyi olduğunu gösterir (Jöreskog 

ve Sörbom, 1993). (NNFI) indeks ise 0 ile 1 arasında değer alır ve 1’e yaklaştıkça iyi uyumu 

göstermektedir (aktaran Erkorkmaz, 2012) , çalışmamızdaki sonuç 1’e yakın olduğundan kabul 

edilebilir bir uyum göstermektedir. 

Tablo 5 incelendiğinde, Model – veri uyumuna ilişkin değerlerin tamamı dikkate alındığında, kurulan 

modelin iyilik uyum değerlerinin ölçüt değerlerini karşıladıkları görülmüştür. Ölçeği oluşturan 

maddelerin güdülenme örtük değişkenini ölçebildiği kabul edilebilir görülmektedir. 

Şekil 

1. Geçiş Ölçeği’ne İlişkin DFA Sonuçları 
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Güvenirlik Çalışması 
Ölçek geliştirme ve kültürel uyarlama çalışmalarında güvenilirliğin saptanmasında kullanılan 

yöntemlerden biri olan iç tutarlılık katsayısı 0.00–0.40 arası ölçek güvenilir değil, 0.40–0.60 arası 

düşük düzeyde güvenilir, 0.60–0.80 arası oldukça güvenilir, 0.80- 1.00 arası yüksek derecede güvenilir 

olarak değerlendirilir (Özdamar, 1997). Güvenilirlik katsayısını gösteren Cronbach alfa değeri Geçiş 

Ölçeği için 0.85 olarak yüksek derecede güvenilir bulunmuştur (Tablo 6.) 
 

Tablo 6. Geçiş Ölçeği’nin Cronbach Alpha Katsayıları 

Faktör Adı Alpha Değeri 

Bilgi 0,85 

Sosyal Destek 0,74 

Stres 0,66 

Sağlık Personeli Desteği 0,70 

Stresle Baş Etme  0,61 

Toplam 0,85 

 
Ölçekte 4. ve 32. maddeler kontrol maddeleri olarak kullanılmıştır.  Madde 4 ile Madde 32 arasındaki 

korelasyon 0.73 çıkmış 0.05 düzeyinde anlamlı olarak bulunmuştur. Bu değer yüksektir ve böylece 

kontrol maddesi iyi çalışmıştır. Bu sonuca dayanarak annelerin ölçeğe doğru yanıt vererek 

cevapladıklarını düşünebiliriz. 

 

SONUÇ 

 

Geçiş ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması için yapılan bu çalışmada, ilk olarak açımlayıcı faktör 

analizi yapılmış ve toplam varyansın % 48’ini açıklayan beş boyutlu bir yapı elde edilmiştir. Ölçek 

geliştirme ve uyarlama çalışmalarında açıklanan varyans oranı için %30 ve üzeri ölçüt olarak alındığı 

(Büyüköztürk, 2008) düşünüldüğünde, ölçeğin yapı geçerliğinin uygun bir düzeyde olduğu 

görülmektedir. Açımlayıcı faktör analizi ile elde edilen yapının, doğrulayıcı faktör analizi ile model 

uyumu test edilmiştir.  

Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin orijinalinde yer alan 37  maddenin aksine  

32 madde ve beş faktörden oluşan modelin kuramsal ve istatistiksel olarak uygun olduğu bulunmuştur. 

Açımlayıcı faktör analizinde 18, 20,31 ve 36  no’lu maddeler faktör yükleri sebebiyle 27. madde ise 

binişik madde olması nedeniyle ölçekten çıkartılmıştır. Geçiş ölçeği bilgi, sosyal destek, stres, sağlık 

personeli desteği ve stresle baş etme olmak üzere beş alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçekteki maddelerin 

faktörlere göre dağılımına bakıldığında; 1,2,3,6,8,14,22,23,30 ve 34. maddeler bilgi alt boyutunda, 

9,10,12,13,19 ve 21. maddeler sosyal destek alt boyutunda, 4,17,24,25,26 ve 35. maddeler stres alt 

boyutunda, 7,15,17 ve 33. maddeler sağlık personeli desteği alt boyutunda ve 5,11,16 ve 29. maddeler 

stresle baş etme alt boyutunda yer almaktadır. Ölçekteki maddelerin madde-toplam korelasyon 

değerleri 0.16 ile 0.62 arasında değişmektedir ve tüm maddelere ilişkin korelasyon değerleri 0.05 

düzeyinde anlamlıdır. 

Duygusal tepkisellik ölçeğinin güvenirliğini belirlemeye yönelik olarak iç tutarlık yöntemi 

kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda ölçeğin toplam iç tutarlılık katsayısının Cronbach’s alpha α 

=.85 olduğu bulunmuştur. Alt boyutlar açısından bakıldığında bilgi  alt boyutunun iç tutarlılığı 

Cronbach’s alpha α = .85, sosyal destek  alt boyutunun iç tutarlılığı Cronbach alpha α =.74, stres  alt 

boyutunun  iç tutarlılığı Cronbach’s alpha a= .66, sağlık personeli desteği alt boyutunun iç tutarlılığı 

Cronbach alpha α =.70 ve stresle baş etme alt boyutunun iç tutarlılığı Cronbach alpha α =.61 olarak 

bulunmuştur.  

Ölçekte 4. ve 32. maddeler kontrol maddeleri olarak kullanılmıştır.  Madde 4 ile Madde 32 arasındaki 

korelasyon 0.73 çıkmış 0.05 düzeyinde anlamlı olarak bulunmuştur. Bu değer yüksektir ve böylece 

kontrol maddesi iyi çalışmıştır. Bu sonuca dayanarak annelerin ölçeğe doğru yanıt vererek 

cevapladıklarını düşünebiliriz. 
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Sonuç olarak bu araştırma kapsamında Türk kültürüne uyarlaması yapılan geçiş ölçeğinin yüksek risk 

grubundaki bebeğe sahip ebeveynlerin hastaneden eve geçişlerinde gereksinimlerini belirlemek üzere 

olan araştırmalarda kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olarak ortaya çıkmıştır.  
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Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yabanci Dilin Gerekliliğine İlişkin 

Görüşleri 
 

Ahmet DÖNGER 

Yrd. Doç. Dr. Hakkari Üniversitesi  

 

ÖZET 

 

Günümüzde birçok işyeri çalışanlarını işe alırken en az bir yabancı dil bilmelerini şart 

koşmaktadır. Ayrıca bilimsel olayları yakından takip edebilmek ve hızla gelişen dünyada bilgiye çok 

hızlı bir şekilde ulaşabilmek için de yine en az bir yabancı dil bilinmeli hatta mümkün olabiliyorsa 

birden çok yabancı dil öğrenilmeye çalışılmalıdır. Bu araştırmanın amacı;  meslek yüksekokulu 

öğrencilerinin yabancı dil bilmenin gerekliliği hakkındaki görüşlerini bazı demografik değişkenleri de 

göz önünde bulundurarak belirlemeye çalışmaktır. Araştırmanın örneklemini, 2016-2017 öğretim 

yılında Hakkari Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarında okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. 

Araştırmada kullanılan ve 20 maddeden oluşan Yabancı Dilin Gerekliliği Ölçeğinin Cronbach’s Alpha 

iç güvenirlik katsayısı 0.81’dir. Araştırma sonuçlarında öğrencilerin yabancı dil öğrenmenin ve 

bilmenin öneminin farkında oldukları ve özellikle dünya çapında çevre edinebilmek için her bireyin 

yabancı dil bilmesi gerektiği gibi sonuçlara ulaşılmıştır. 
 

Anahtar Sözcükler: Dilin gerekliliği, Dilin önemi, Dil öğrenme, Meslek yüksekokulu 

 

GİRİŞ 

 

Günümüzde birçok alanda kullanılan ve küreselleşen İngilizce birçok ülkede öğretilmekte ve 

öğrenilmektedir. Özellikle AB ülkelerinde vatandaşlarından istenilen çok dillilik ve buna uygun eğitim 

sistemlerini yapılandırmaları, AB ülkelerine komşu olan ve AB üyelik sürecinde olan ülkemiz için 

yabancı dil eğitimi önemi daha da artmaktadır (Bolat, 2016). Küreselleşme Türk insanın yabancı dil 

öğrenme isteğini artırmıştır. Bu durumun en büyük göstergesi giderek artan anasınıfı düzeyinde 

yapılan yabancı dil eğitimidir (Güler, 2005). İngilizcenin öğretimi ve öğrenimi farklı amaçlar ve 

düzeyler için yapılmasına karşın genel olarak iletişim ve İngilizce telaffuz, gramer bilgisi, okuma, 

yazma, konuşma becerilerin istenilen düzeylere ulaşması hedeflenmiştir (Aydın & Zengin, 2008). Bir 

başka deyişle öğrenciler bir dilin neredeyse tüm boyutlarını istenilen düzeyde öğrenmelidirler. Bundan 

dolayı yabancı dil eğitimi her yaşta ve düzeyde yapılabilen ve oldukça ciddiye alınması gereken bir 

süreç olmalıdır (İlter & Er, 2007).  

Ülkemizde yabancı dil eğitimi XIX. Yüzyıldan itibaren artmaya başlamıştır. Türk aydınları 

Batı’nın üstünlüğünü daha fazla kabullenmesi, özellikle batı dillerinin öğrenilmesinde ve 

öğretilmesinde o dönemin yöneticileri tarafından uygun görülmüştür. Özellikle Fransa ile yakın 

ilişkilerden dolayı Fransızca eğitimi yapılmaya başlanılmıştır. Ancak Tazminattan sonra açılan farklı 

devletlere ait yabancı okullarda farklı dillerde eğitim yapılmaya başlanılmıştır (Demircan, 1988). 

1960’lardan sonra yabancı dil eğitimine önem verilmeye devam edilmiş ancak öğretmen sayısının 

azlığından istenilen düzeylerde eğitim verilememiştir (Özdemir, 2006). 

Ülkemizde uzun yıllardan beri yapılan yabancı dil eğitimine yönelik eleştirilere Üniversite 

düzeyinde dil eğitimi veren eğitim kurumlarında istenilen düzeyde bu sorunları gidermek amacıyla 

yapılmış çalışma bulunmamaktadır (Gökdemir, 2005). Hala bu sorunları çözebilmek için gerekli 

adımlar atılamamıştır. Bu amaçla biz bu çalışma ile Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin 

yabancı dilin gerekliliği konusundaki görüşlerini belirleyemeye çalıştık.      
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 YÖNTEM 

2.1. Problem Cümlesi 

Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin yabancı dilin gerekliliğine ilişkin görüşleri 

hangi düzeydedir? 

1.2. Araştırmanın Amacı 
 

Bu araştırmanın amacı; Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin yabancı dilin 

gerekliliği konusundaki görüşlerini cinsiyet, sınıf düzeyi, öğrenim görülen bölüm ve öğrenim görülen 

Meslek Yüksekokulu demografik değişkenlerini de göz önünde bulundurarak belirlemeye çalışmaktır.  

 

1.3. Evren ve Örneklem 

 

Bu araştırmanın evrenini, Hakkari Üniversitesine bağlı Meslek yüksekokullarında okuyan tüm 

öğrenciler, örneklemini ise yine Hakkari Üniversitesi, Çölemerik Meslek Yüksekokulu, Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Yüksekova Meslek Yüksekokullarına bağlı; Bankacılık ve 

Sigortacılık, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, İlk ve Acil Yardım, 

Lojistik ile Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümlerinde okuyan toplam 475 öğrenci oluşturmaktadır.  

  

1.4. Araştırma Modeli 

 

Bu araştırma; meslek yüksekokulunda okuyan öğrencilerin yabancı dil öğrenmenin gerekliliği 

hakkındaki görüşlerini cinsiyet, sınıf düzeyi ve öğrenim görülen bölüm demografik değişkenlerini de 

göz önünde bulundurarak belirleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Dönger, 

(2016) tarafından geliştirilmiş olan Yabancı Dil Gerekliliği Ölçeği araştırmada kullanılmıştır. 

Araştırmada kullanılan ‘Yabancı Dilin Gerekliliği Ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları 

tekrardan hesaplanmış ve 20 maddeden oluşan ölçeğin Cronbach Alpha iç güvenirlik katsayısı 0.81 

olarak tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik değişkenlere bağlı olarak ölçek 

maddelerine verdikleri cevaplar SPSS 20 istatistik paket programı yardımıyla F testi, t- testi ve tek 

yönlü varyans analizi olan Anova testi kullanılarak hesaplanmıştır. Araştırmada kullanılan ölçek beşli 

likert türünde (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (4) Katılıyorum ve (5) 

Kesinlikle Katılıyorum şeklinde 20 maddeden oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan ölçek 

maddelerinin seçenek aralıkları ve genel değerlendirmesi hesaplanarak aşağıdaki gibi belirlenmiştir 

(Sarıgöz, 2013-2014-2016; Sarıgöz & Özdinç, 2014; Özkartal, 2016a-2016b): 

 
 

SA: Seçenek Aralığı 

EYD: En Yüksek Değer    

EDD: En Düşük Değer  

SS: Seçenek Sayısı 

 

 

1.00 - 1.80: Kesinlikle Katılmıyorum 

1.81 - 2.60: Katılmıyorum 

2.61 - 3.40: Kararsızım 

3.41 - 4.20: Katılıyorum 

4.21 - 5.00: Kesinlikle Katılıyorum 

8.0
5

15

SS

EDD  - EYD
SA 
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Ölçek, meslek yüksekokulunda okuyan 475 öğrenciye uygulanmış ve bazı demografik değişkenlere 

bağlı olarak öğrencilerin, yabancı dilin gerekliliği hakkındaki görüş ve düşünceleri belirlenmeye 

çalışılmıştır. Araştırmada, betimsel tarama yöntemlerinden birisi olan ‘genel tarama modeli’ 

kullanılmıştır. Genel tarama modeli, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında bir 

yargıya varmak amacıyla, evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek veya örneklem üzerinde 

yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2010: 79). Genel tarama modeli, insanların tutumları, 

inanışları, değerleri, alışkanlıkları ve düşünceleri gibi bilgi türlerini belirlemede kullanılan bir 

araştırma modelidir (Mcmillan & Schumacher, 2001).  

 

2. BULGULAR 

Bu bölümde Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin yabancı dil öğrenmenin 

gerekliliğine yönelik görüşlere ve yorumlara yer verilmiştir. Araştırmanın amacına yönelik olarak 

öğrencilere Yabancı Dilin Gerekliliği Ölçeği uygulanmış ve öğrencilerin ölçek maddelerine verdikleri 

yanıtlar tablolaştırılarak yorumlanmıştır. 

 

Tablo. 1 Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin Yabancı Dilin Gerekliliği Ölçeğine 

verdikleri cevapların cinsiyet değişkenine göre t- testi analiz sonuçları 

Cinsiyet N x  Ss Sd t p 

1.Bayan 239 86.105 6.213 473 .913 .361 

2.Erkek 236 86.623 6.151    

    p>0.05 
 

Tablo 1’deki veriler incelendiğinde Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin yabancı 

dilin gerekliliği hakkındaki görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre bayan öğrenciler ile erkek 

öğrenciler arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı (p>.05) belirlenmiştir. 

Araştırma verilerinden hareketle Meslek Yüksekokullarında okuyan bayan öğrenciler ile erkek 

öğrencilerin yabancı dilin gerekliliği konusundaki görüşlerinin birbirine denk veya yakın olduğu 

söylenebilir. 

 

Tablo. 2 Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin Yabancı Dilin Gerekliliği 

Ölçeğine verdikleri cevapların sınıf düzeyi değişkenine göre t- testi analiz sonuçları 

Sınıf Düzeyi N x  Ss Sd t p 

1.Sınıf 228 86.211 6.329 473 .864 .975 

2.Sınıf 247 86.409 6.055    

    p>0.05 
 

Tablo 2’deki veriler incelendiğinde Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin yabancı 

dilin gerekliliği hakkındaki görüşlerinin sınıf düzeyi değişkenine bağlı olarak 1. sınıfta okuyan 

öğrenciler ile 2. sınıfta okuyan öğrenciler arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı 

(p>.05) belirlenmiştir. Araştırma verilerinden hareketle 1. sınıfta okuyan öğrenciler ile 2. sınıfta 

okuyan öğrencilerin yabancı dilin gerekliliği konusundaki görüşlerinin yine birbirine denk veya yakın 

olduğu söylenebilir. 
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Tablo. 3 Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin Yabancı Dilin Gerekliliği Ölçeğine 

verdikleri cevapların bölüm türü değişkenine göre Anova testi analiz sonuçları 

Öğrenim 

Görülen 

Bölüm 

 

N 

 

x  

 

Ss 

Var. 

Kay. 

Kar. 

Top. 

 

Sd 

Kar. 

Ort. 

 

F 

 

p 

Anlamlı 

Fark 

(Anova) 

1) BS 108 84.81 5.92 G.içi 430.59 5 86.12 2.284 .045  

4-1 

6-1 
2) MVU 72 86.81 6.72 G.ara 17683.13 469 37.70   

3) SKİ 77 85.94 6.96 Toplam 18113.72 474    

4) İAY 74 87.19 7.30       
 

5) Lojistik 65 87.83 4.41        

6) BYS 79 86.34 4.95        

Toplam 475 87.36 6.18        

     p< 0.05  
Tablo 3’deki veriler incelendiğinde farklı bölümlerde okuyan öğrencilerin öğrenim gördükleri 

bölüm değişkenine bağlı olarak; İlk ve Acil Yardım (İAY), Bankacılık ve Sigortacılık (BS) ile Büro 

Yönetimi ve Sekreterlik (BYS) bölümlerinde okuyan öğrenciler arasında, İlk ve Acil Yardım (İAY) ve 

Bankacılık ve Sigortacılık (BS) bölümünde okuyan öğrenciler lehine istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılığın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Tablo. 4 Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin Yabancı Dilin Gerekliliği Ölçeğine 

verdikleri cevapların öğrenim görülen Meslek Yüksekokulu değişkenine göre Anova testi analiz 

sonuçları 

Öğrenim Görülen 

MYO 

 

N 

 

x  

 

Ss 

Var. 

Kay. 

Kar. 

Top. 

 

Sd 

Kar. 

Ort. 

 

F 

 

p 

Anlamlı 

Fark 

(Anova) 

1) Çölemerik MYO 180 85.61 6.31 G.içi 189.12 2 94.56 2.49 .084  

2) Sağ. Hiz. MYO 151 86.55 7.13 G.ara 17924.59 472 37.98    

3) Yüksekova MYO 144 87.11 4.71 Toplam 18113.71 474     

Toplam 475 86.36 6.18        

     p> .05  
Tablo 4’deki veriler incelendiğinde araştırmaya katılan ve farklı meslek yüksekokullarında 

okuyan öğrencilerin öğrenim gördükleri meslek yüksekokulu değişkenine bağlı olarak; Çölemerik 

Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Yüksekova Meslek Yüksekokulları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Tablo. 5 Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin Yabancı Dilin Gerekliliği Ölçeğine 

verdikleri cevapların aritmetik ortalamaları ile beceri düzeyleri 

YABANCI DİLİN GEREKLİLİĞİ 

ÖLÇEK MADDELERİ x  
Beceri 

Düzeyi 

1. Konuşma kabiliyetini geliştirir. 4.46 Kesinlikle Katılıyorum 

2. Farklı dile sahip bireylerle iletişim kurdurur. 4.31 Kesinlikle Katılıyorum 

3. Bireyi daha dikkatli yapar. 4.41 Kesinlikle Katılıyorum 

4. Yaratıcılığı arttırır. 4.46 Kesinlikle Katılıyorum 

5. Araştırma yaparken kolaylık sağlar. 4.42 Kesinlikle Katılıyorum 

6. Öğrenmeyi hızlandırır. 4.32 Kesinlikle Katılıyorum 

7. Akademik başarıyı arttırır. 4.25 Kesinlikle Katılıyorum 

8. Teknolojiyi yakından takip etmeyi sağlar. 4.30 Kesinlikle Katılıyorum 

9. Duyu organlarını daha duyarlı hale getirir. 4.32 Kesinlikle Katılıyorum 
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10. Hafızayı güçlendirir. 4.31 Kesinlikle Katılıyorum 

11. Bilgi paylaşımını sağlar. 4.27 Kesinlikle Katılıyorum 

12. Öz güveni arttırır. 4.26 Kesinlikle Katılıyorum 

13. Farklı kültürleri öğretir. 4.44 Kesinlikle Katılıyorum 

14. Bireyi sosyalleştirir. 4.29 Kesinlikle Katılıyorum 

15. Bireyi motive eder. 4.28 Kesinlikle Katılıyorum 

16. Ana dilin daha iyi öğrenilmesini sağlar. 4.31 Kesinlikle Katılıyorum 

17. Unutkanlığı azaltır. 4.26 Kesinlikle Katılıyorum 

18. Ezber kabiliyetini arttırır. 4.29 Kesinlikle Katılıyorum 

19. Kelime hazinesini arttırır. 4.24 Kesinlikle Katılıyorum 

20. Fikir yürütme kabiliyetini arttırır. 4.21 Kesinlikle Katılıyorum 
Genel aritmetik ortalama:  4.31  (Kesinlikle Katılıyorum) 

 

Tablo 5’de Meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilerin yabancı dilin gerekliliği ölçeğine 

verdikleri cevapların aritmetik ortalamaları ve beceri düzeyleri hesaplanmıştır. Öğrencilerin yabancı 

dilin gerekliliği ölçeğine verdikleri yanıtların aritmetik ortalamalarından, 1. maddenin ‘Konuşma 

kabiliyetini geliştirir.’ ( x =4.46), 4. maddenin ‘Yaratıcılığı arttırır.’ ( x =4.46) ve 13. maddenin 

‘Farklı kültürleri öğretir.’ ( x =4.44) ölçekteki en yüksek aritmetik ortalamaya sahip maddeler olduğu 

tespit edilmiştir. Ölçek maddelerine verilen yanıtlardan hareketle öğrencilerin, yabancı dilin 

yaratıcılığı arttırdığı, konuşma kabiliyetini veya hitap etme gücünü geliştirdiği, farklı kültürler 

hakkında bilgi sahibi olmayı sağladığı ve araştırma yapmada kolaylık sağladığı gibi görüşlerinin 

yüksek seviyede olduğu ölçek maddelerine verilen yanıtlardan hareketle anlaşılmaktadır. 

Yine tablo 5’teki verilerden hareketle öğrencilerin yabancı dilin gerekliliği ölçek maddelerine 

verdikleri yanıtların aritmetik ortalamalarından, 20. maddenin ‘Fikir yürütme kabiliyetini arttırır.’ 

( x =4.21), 19. maddenin ‘Kelime hazinesini arttırır.’ ( x =4.24) ve 7. maddenin ‘Akademik başarıyı 

arttırır.’ ( x =4.25) maddelerinin ölçekteki en düşük aritmetik ortalamaya sahip maddeler olduğu 

belirlenmiştir. Ölçek maddelerine verilen yanıtlardan hareketle öğrencilerin, fikir yürütme kabiliyetini 

arttırma, kelime hazinesini arttırma, akademik başarıyı yükseltme ve unutkanlığı azaltma gibi 

konularda yine öğrencilerin görüşlerinin yüksek olduğu ancak beklenen kadar yüksek olmadığı ölçek 

maddelerine verilen yanıtlardan hareketle söylenebilir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Sonuçlar 

Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin yabancı dilin gerekliliği hakkındaki 

görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre bayan öğrenciler ile erkek öğrenciler arasında, istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir. Araştırma verilerinden hareketle Meslek 

Yüksekokullarında okuyan bayan öğrenciler ile erkek öğrencilerin yabancı dilin gerekliliği 

konusundaki görüşlerinin birbirine denk veya yakın olduğu söylenebilir. 

 Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin yabancı dilin gerekliliği hakkındaki 

görüşlerinin sınıf düzeyi değişkenine bağlı olarak 1. sınıfta okuyan öğrenciler ile 2. sınıfta okuyan 

öğrenciler arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir. Araştırma 

verilerinden hareketle 1. sınıfta okuyan öğrenciler ile 2. sınıfta okuyan öğrencilerin yabancı dilin 

gerekliliği konusundaki görüşlerinin yine birbirine denk veya yakın olduğu söylenebilir. 

 Meslek yüksekokulundaki farklı bölümlerde okuyan öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüm 

değişkenine bağlı olarak; İlk ve Acil Yardım, Bankacılık ve Sigortacılık ile Büro Yönetimi ve 

Sekreterlik bölümlerinde okuyan öğrenciler arasında, İlk ve Acil Yardım ile Bankacılık ve Sigortacılık 

bölümünde okuyan öğrenciler lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan hareketle İlk ve Acil Yardım ile Bankacılık ve Sigortacılık bölümlerinde 
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okuyan öğrencilerin yabancı dilin gerekliliği veya önemi hakkında diğer bölümlerde okuyan 

öğrencilere oranla daha hassas düşündükleri söylenebilir.  

 Ölçek maddelerine verilen yanıtlardan hareketle öğrencilerin, yabancı dilin yaratıcılığı 

arttırdığı, konuşma kabiliyetini veya hitap etme gücünü geliştirdiği, farklı kültürler hakkında bilgi 

sahibi olmayı sağladığı ve araştırma yapmada kolaylık sağladığı gibi görüşlerinin yüksek seviyede 

olduğu ölçek maddelerine verilen yanıtlardan hareketle söylenebilir.  

 Ölçek maddelerine verilen yanıtlardan hareketle öğrencilerin, fikir yürütme kabiliyetini 

arttırma, kelime hazinesini arttırma, akademik başarıyı yükseltme ve unutkanlığı azaltma gibi 

konularda yine öğrencilerin görüşlerinin yüksek olduğu ancak beklenen kadar yüksek olmadığı ölçek 

maddelerine verilen yanıtlardan hareketle söylenebilir. 

 

Öneriler 

 Artık her meslekte en az bir yabancı dil bilen elemanlar tercih edilmektedir. Üniversiteyi 

bitiren kalifiye elemanlar çoğunlukla ancak üniversiteyi bitirdikten sonra yabancı dil bilmenin 

öneminin farkına varmakta bu nedenle de birçok üniversite mezunu üniversiteden sonra yabancı dil 

kurslarına gitmektedirler. O halde öğrenciler üniversite okurken yabancı dil konusunda aydınlatılmalı 

böylelikle üniversite okurken tüm öğrencilerin en az bir yabancı dil öğrenmeleri sağlanmalıdır. 

 Üniversitedeki akademisyenler başta olmak üzere tüm öğretim elemanları öğrencileri yabancı 

dil öğrenme konusunda daha bilinçli hale getirmelidirler. 

 Öğrencilerin daha kolay, etkili ve daha akıcı dil öğrenebilmeleri için yabancı dil öğretimi 

derslerinde kullanılan öğretim ilke ve yöntemleri tekrar gözden geçirilmelidir. 

 Yabancı dil bilmenin önemi diğer derslerde de vurgulanarak öğrencilerin zihnine bu konuda 

daha kalıcı izli mesajlar verilmelidir.  

 Yabancı dil derslerinde uygulama derslerinin önemi çok büyüktür. Bu nedenle dil 

öğrenebilmek veya öğretebilmek için yabancı dil laboratuar sınıflarına ihtiyaç duyulmaktadır. O halde 

yabancı dil eğitimi veren tüm okullarda yabancı dil laboratuar sınıfları kurulmalı ayrıca yabancı dil 

laboratuar sınıfı bulunan okullardaki sınıflar ise en son teknoloji kullanılarak tekrardan 

düzenlenmelidir. 
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ÖZET 

 

 

         Günümüz çalışma yaşantısında işgörenlerin iş sağlığını olumsuz yönde etkileyen düşük iş 

doyumu ve yüksek tükenmişlik düzeyleri, işgörenlerin mesleklerine karşı sergiledikleri tutumları 

etkilemektedir. İş doyumu, işgörenin yaptığı işin, beklentilerini karşılama düzeyidir ve örgüt 

verimliliğini arttıran önemli bir kavramdır. Tükenmişlik ise; Duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve 

kişisel başarısızlık hissi olarak üç alt gruba ayrılır ve çalışanın verimliliğinde en az  iş doyumu kadar 

etkili bir faktördür. İşgörenler çalışma yaşamında zorluklarla sürekli mücadele içindedirler. Özellikle 

sağlık çalışanları, yaptıkları işin doğası gereği sürekli olarak olumsuz durumlar (hastalık, ağrı, ölüm, 

muhtaçlık) yaşayan  bireyler ile muhatap olarak bu kişilere destekleyici bakım hizmeti vermektedirler. 

Düşük iş doyumu ve tükenmişlik riski sağlık çalışanlarının mesleği ifa ederken sergiledikleri tutumları 

doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmada, Tükenmişlik baz alınarak bireysel özellikler, kişisel tutum ve 

hastalara karşı tutum faktörlerinin mesleğe karşı tutuma olan etkileri araştırılmıştır. Yanıtlayan 250 

sağlık çalışanından toplanan veriler kısmi en küçük kareler Yapısal eşitlik modelleme (PLS) 

yaklaşımını kullanarak test edilmiştir.  Bu çalışma yüz yüze bir ankete uygulanmış t testi, faktör ve 

regresyon analizleri içermektedir. Sonuçlar, bireysel özellikler, kişisel tutum ve hastalara karşı tutum 

faktörlerinin mesleğe karşı tutumu olumlu etkilediğini için idari ve teorik sonuçlar ortaya 

koymaktadır.  
 

Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, Bireysel Özellikler, Kişisel Tutum, Hastalara Karşı Tutum, Mesleğe 

Karşı Tutum, Yapısal Eşitlik Modelleme (PLS) 
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ABSTRACT 

 

         In today's working life, low job satisfaction and high burnout levels, which affect occupational 

health of the occupants in a negative way, affect the attitudes of occupants towards their professions. 

Job satisfaction is the level of job satisfaction, job satisfaction, and organizational efficiency. Burnout 

is; Three subgroups are distinguished as emotional exhaustion, depersonalization, and personal failure, 

and are as effective as employee satisfaction in employee productivity. Occupants are in constant 

struggle with difficulties in working life. In particular, health workers provide supportive care services 

to these persons as they deal with individuals who are constantly experiencing adverse events (illness, 

pain, death, need) due to the nature of their work. The risk of low job satisfaction and burnout directly 

affects the attitudes that health workers exhibit when performing their profession. In this study, the 

effects of individual characteristics, personal attitudes and attitude factors against illness on occupation 

were investigated on the basis of burnout. Data collected from 250 responding health workers were 

tested using partial least squares Structural Equation Modeling (PLS) approach. This study includes t 

test, factor and regression analyzes applied to a face-to-face survey. The results reveal administrative 

and theoretical results because individual factors, personal attitudes and attitude factors against the 

illness positively influence the attitude toward the occupation. 
 

Keywords: Burnout, Individual Characteristics, Personal Attitude, Disease Attitude, Job Attitude, 

Structural Equation Modeling (PLS) 

 

 

Giriş 

 

Bireylerin davranışlarının incelenmesinde davranışın belirleyicilerinden birisi olarak tutumlar 

araştırmaya ve incelenmeye değer görülmektedir. Tutumlar hem sosyal algımızı hem de 

davranışlarımızı etkilemektedir. Tutum, bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili 

düşünce, duygu, ve davranışlarını düzenli biçimde oluşturan bir eğilimdir (Üstünel,  2006:111). 

Tutum, belirli nesne, durum, kurum, kavram ya da diğer insanlara karşı öğrenilmiş, olumlu ya da 

olumsuz tepkide bulunma eğilimidir (Tezbaşaran,  2008:1).  İlgili literatür incelendiğinde çalışanların 

mesleği ifa ederken yaşadıkları iş doyumu ve/veya tükenmişlik düzeylerinin iş ve mesleki tutumlarını 

farklı şekillerde etkilediği görülmüştür (Maslach vd., 2001:406 ; Potter, 2005: 15 ; Wright ve Bonnett, 

1997: 492 ; Lingard, 2003:69 ; Luthans, 2011:141 ;  Robbins ve Judge, 2011:74 ; Örücü vd., 2006:42 ; 

Izgar, 2001:25 ; Bakker vd., 2006:37).  Bu bağlamda; Çalışma yaşantısında sürekli olarak insanlarla 

iletişim halinde olan meslek gruplarında sıklıkla karşılaşılan iş doyumu ve  tükenmişlik, diğer 

mesleklerle karşılaştırıldığında özellikle sağlık personelinin çalışma performansını ve mesleğe karşı 

tutumlarını  olumsuz yönde etkilemektedir.  Çalışanlar tükenmişlik problemi ile karşılaştıklarında 

yaşadıkları olumsuz duyguları mesleklerine, yaptıkları işe, hizmet verdikleri hastalara farklı şekillerde 

yansıtmaktadırlar.  

Bu çalışmada, bireysel özellikler, kişisel tutum ve hastalara karşı tutum faktörlerinin mesleğe 

karşı tutuma olan etkileri araştırılmıştır. Toplanan veriler kısmi en küçük kareler Yapısal eşitlik 

modelleme (PLS) yaklaşımını kullanarak test edilmiştir. Sonuçlar, bireysel özellikler, kişisel tutum ve 

hastalara karşı tutum faktörlerinin mesleğe karşı tutumu olumlu etkilediğini göstermektedir. 

 

Literatür 

 

Bireysel Özellikler 

 

Bireysel Faktörler, kişilerden kaynaklanan ve tükenmeye neden olan özelliklerdir. Çalışanların kişilik 

özellikleri kişinin tükenmişlik yaşamasında önemli bir etkendir. Tükenmişlik özellikleri bireyin kişilik 

özelliklerine göre farklılık gösterebilir (Shimizutani vd., 2008; 327). Dış kontrol odaklı, beklenti düzeyleri 

yüksek, bireyler daha fazla tükenme riski altındadırlar (Cordes ve Dougherty, 1993: 636).  Tutarlılık ve 

kişisel bütünlük duygusu ile hareket etmeyen bireyler günlük sorunları yönetilebilir zorunluluklar 

olarak değil üstesinden gelinemez engeller olarak görürler. Bu kişiler dış dünyayı iyimser 

algılayamama ve stresli durumlarla baş edememe eğilimi gösterdikleri için tükenme riski ile karşı 
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karşıya kalırlar (Skodove ve Lajciakova, 2013; 1313).  Bu durumda çalışanlar elbette sorumlu 

oldukları işleri yapmakta güçlük çekerler ve işi sonlandırdıklarında dahi mutluluk, rahatlama gibi 

duyguları hissetmezler (Ertürk ve Keşeçioğlu, 2012: 44). Bu şekilde çalışanlar psikolojik olarak 

kendilerini işe verme noktasında yetersiz hissederler  (Lingard,2003: 71).  Bu doğrultuda geliştirilen 

hipotezlerimiz şöyledir;  

H1: Bireysel Özellikler Mesleğe Karşı Tutumu Etkiler 

H2: Bireysel Özellikler Mesleğe Karşı Tutumu Pozitif Etkiler 

H3: Bireysel Özellikler Hastalara Karşı Tutumu Pozitif Yönde etkiler 

 

Kişisel Tutum 

 

Kişisel Tutum; fiziksel ve psikolojik belirtilere göre çevre tarafından daha kolay gözlemlenebilen 

davranışsal tutumlardır. Bu belirtiler unutkanlık, başarısızlık hissi, örgüt içi çatışmalar, motivasyon 

düşüklüğü, sinir ve öfke nöbetleri, yalnız kalma isteği, iş yavaşlatma, işten uzaklaşma, işe karşı 

tatminsizlik olarak ifade edilebilir. Tükenmişlik hisseden birey mesleği ifa ederken;, kaza ve 

yaralanmalarda artış, işte doyumsuzluk yaşama, işe karşı idealizm kaybı, iş performansının düşmesi, işe 

gelmeme-geç gelme ve devamsızlık, örgütsel bağlılıkta azalma, işi bırakma eğilimi, iş değiştirme isteği,  

hizmet verilen kişiye karşı negatif tutumlar sergileme, hizmet kalitesini bozma, hatalı müdahale, çabuk 

öfkelenme, alınganlık, tek tip davranma, küçümseme ve alay etme, davranışta katı olma, eleştirilere aşırı 

duyarlılık ve konsantrasyon bozukluğu yaşamaktadır (Maslach ve Jackson,1986: 45 ; Maslach  vd., 2001: 

406 ; Lambie, G.W, 2007: 85;  Çam, 1998: 51 ; Barutçu ve Serinkan, 2008: 547-548 ; Armutçuk,2010: 12-

13 ; Wright ve Douglas, 1997: 492; Budak ve Sürgevil, 2005:96 ; Ardıç ve Polatçı: 2008: 74).  Bu 

doğrultuda geliştirilen hipotezlerimiz şöyledir.  

H4: Kişisel Tutum Hastalara Karşı Tutumu Pozitif Yönde Etkiler 

H5: Kişisel Tutum Mesleğe Karşı Tutumu Pozitif Yönde Etkiler 

 

 

Hastalara Karşı Tutum 

 

Tükenmişliğin genel olarak duyarsızlaşma boyutu hastalara karşı tutumu etkiler. Duyarsızlaşma yaşayan 

birey hastaları birey birey olarak değil onları kişilikten yoksun bir nesne gibi görür, bu durumdan 

rahatsızlık duymaz. Tükenmişlik hissini yaşayan birey hastaları insanlıktan yoksun bir nesneleştirmeye, 

niteliksiz bakım hizmeti ile hastayı ihmal etme davranışına, hizmetin niteliğini bozmaya, hatalı 

müdahaleye yönlendirir, çalışma verimliliğini düşürür (Renzi vd. 2005:153;Bakker vd., 2006: 38;Ardıç 

ve Polatçı, 2008:75). Bu tutumlar Hastalara karşı sağlık mensubunun  olumsuz duygular beslemesine, 

alaycı ve küstah tavırlar sergilemesine neden olur(Lewin ve Sager, 2007: 1218).  
H6: Hastalara Karşı Tutum Mesleğe Karşı Tutumu Pozitif Yönde Etkiler 

 

Araştırmanın Metodolojisi 

 

Enstrüman ve Veri Toplama 

Bu çalışma, anketi veri toplama aracı olarak kullanan niceliksel kesitsel bir çalışmadır. Araştırmada, 

“Tükenmişlik” ölçeklerinin yanı sıra, kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Christina Maslach ve Susan 

Jackson (1981) tarafından geliştirilen, Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenilirlik çalışması Canan 

Ergin (1992)  tarafından yapılmış olan “Maslach Tükenmişlik Ölçeği”1; toplam 22 maddeden 

oluşmakta ve 5 dereceli likert tipi cevaplanmaktadır.  Dolayısıyla kendi kendini tamamlayan iyi 

yapılandırılmış bir anket önceki literatüre dayalı olarak geliştirildi ve daha sonra katılımın tamamen 

gönüllü olduğu rasgele bir örneğe dağıtılmıştır. Dağıtılan 250 anketten 156’sı değerlendirmeye 

alınmıştır.  

 

Değerlendirme Ölçekleri 

Bu çalışmada yapılar önceki araştırmalardan çıkan onaylanmış maddeler kullanılarak işlerlik 

kazandırılmıştır. Günümüzde tükenmişliğin en yaygın ve kabul gören tanımı, aynı zamanda kendi 

adıyla anılan Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MBI)’ini de geliştirmiş olan Cristina Maslach ve Susah 

Jackson tarafından yapılmıştır. Türkçeye Ergin (1992) tarafından çevrilen ilgili ölçek önceki 
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çalışmalara dayanarak yeniden yorumlanmış ve Bireysel Özellikler, Kişisel Tutum, Hastalara Karşı 

Tutum, Mesleğe Karşı Tutum faktörleri belirlenip bütün maddeler «Hiçbir Zaman» dan «Her Zaman» 

a kadar değişen, beş puanlık Likert tipi bir ölçek kullanılarak ölçülmüştür.  

 

Örneklem Profili 

Örneklemin tanımlayıcı istatistikleri,  katılımcıların %26’sı erkek, %73’ü bayandır. 35-45 yaş aralığı 

%37 ile en büyük yaş aralığını temsil etmektedir. Eğitim durumu ise %34,6 ile en büyük grubu Lisans 

Mezunları temsil etmektedir. Katılımcıların %60’ının medeni durumunun evli olduğu ve Meslek 

Ünvanlarının %50’sını Hemşilerin oluşturduğu tespit edilmiştir. Çalışma yılı 20 yıl üzeri %27,6 olan 

katılımcılardan oluşmaktadır. 

 

Kavramsal Model  

 

Şekil 1: Kavramsal  Model 

 

Veri Analizi ve Sonuçlar 

 

Bu çalışma kısmı en küçük kare (PLS) ile yapısal eşitlik modellemesi (SEM) yaklaşımını bir analiz 

yöntemi olarak kullanmaktadır. PLS Teori Testi ve Doğrulama için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 

PLS, psikometrik özellikleri inceler ve ilişkilerin varolup olmayacağı ile ilgili uygun kanıtlar 

sağlar(Fornel ve Larcker, 1981:2). Bu çalışmada SmartPLS3.0 kullanılarak iki aşamalı bir 

metodolojiye göre veri analizi yapılmıştır. İlk adım ölçüm modelini kullanarak yapıların içerik, 

yakınsak ve ayırtedici geçerliliğini test ettik, İkinci adım yapısal modeli ve hipotezleri test etmektir.  

Ölçüm Modeli 

Öncelikle ölçüm aracının güvenilirliğini içerik, güvenilirlik ve yakınsak geçerlik ölçütlerini kullanarak 

değerlendirdik. Çalışma modeline dahil edilen yapılar Cronbach alfa değerleri Tablo 1’de gösterildiği 

gibi, 0,500 (Mesleğe Karşı Tutum) ile 0,864 (Bireysel Özellikler) arasında, Composite Reliability 

0,790 (Mesleğe Karşı Tutum) ile 0,902  (Bireysel Özellikler), AVE 0,648 (Bireysel Özellikler) ile 

0,715 (Hastalara Karşı Tutum) değerleri kabuledilebilir seviyenin üzerindedir.  
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Tablo 1.1: Güvenilirlik ve Yakınsak Geçerlilik  Test  Sonuçları 
aAverage variance extracted (AVE)=(summation of the square of the factor loadings)/{(summation of the square of the factor 

loadings)+(summation of the error variances)}. 

bComposite reliability (CR)=(square of the summation of the factor loadings)/{(square of the summation of the factor 

loadings)+(square of the summation of the error variances)}. 

 

Tablo 1.2: Tanımlayıcı Analiz ve Ayırt Edici Geçerliliği 

  BÖ HKT KT MKT 

Bireysel Özellikler (BÖ) 0,805       

Hastalara Karşı Tutum (HKT) 0,613 0,846     

Kişisel Tutum (KT) -0,084 -0,165 0,828   

Mesleğe Karşı Tutum (MKT) 0,500 0,548 -0,088 0,810 

     Not: Yapıların AVE değerlerinin karekökleri köşegen çizgi ile kalın gösterilir, köşegen olmayan elemanlar gizli değişken 

korelasyonlarıdır.  

 

Yapısal Model  

PLS Algoritmasına ek olarak önyükleme işlemi (bootsrtrapping) uygulandı ve yol katsayılarının 

önemini değerlendirmek için 156 vaka, 5000 numune ve işaret yok seçeneği seçildi. PLS-SEM 

analizinin sonuçları , Tablo 2’deki gibi, yapısal Model tahminleri ve formüle edilmiş hipotezlerin 

değerlendirmesini göstermektedir.  

Tablo 2’de gösterilen çalışma modeli sonuçlarına göre üç hipotez istatistiksel olarak anlamlıydı 

Böylece H1, H3, H4 desteklenmiştir.  Endojen gizli yapının R2 değerleri de PLS algoritması prosedürü 

kullanılarak elde edilmiştir. R kareleri (R2) dışsal değişkenler tarafından açıklanan varyans miktarını 

belirler (Barclay ve diğerleri, 1995: 290). Endojen gizli yapı olarak, Hastalara karşı tutum R2 

değeri=0,389, Kişisel Tutum R2 değeri 0,07 ve Mesleğe Karşı Tutum R2 değeri 0,344 etki boyutu 

göstermiştir. Bireysel  Özellikler, Kişisel Tutum  değişkenleri Hastalara Karşı Tutum varyansını % 39 

açıklamaktadır. Çoklu regresyon modeli  R2’ye bağlıdır ve R2 değeri 0,02 ile 0,12 arasında ise model 

zayıf, 0,13 ile 0,25 arasında ise orta ve 0,26 ve üzeri iyi olur (Gaur ve Gaur,2006: 114)  

 

Tablo 2:  Hipotez Test Sonuçları 

 
Hipo

tez 

Path(relationship) Mean STDEV T Values P Values Karar 

H1 Bireysel Özellikler -> Hastalara Karşı Tutum 0,608 0,051 11,897*** 0,000 √ 

H2 Bireysel Özellikler -> Kişisel Tutum -0,093 0,108 0,777 0,437 X 

H3 Bireysel Özellikler -> Mesleğe Karşı Tutum 0,268 0,113 2,325** 0,020 √ 

H4 Hastalara Karşı Tutum -> Mesleğe Karşı Tutum 0,388 0,090 4,308*** 0,000 √ 

H5 Kişisel Tutum -> Hastalara Karşı Tutum -0,118 0,081 1,411 0,158 X 

H6 Kişisel Tutum -> Mesleğe Karşı Tutum -0,003 0,086 0,020 0,984 X 

a t-values for two-tailed test: 
* 1.65 (sig. level 10%). 

** 1.96 (sig. level=5%). 

*** t-value 2.58 (sig. level = 1%) (Hair et al., 2011). 

Notes:***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 
 
 

FAKTÖRLER Madde Cronbach's α CRb AVEa 

Bireysel Özellikler (BÖ) 5 0,864 0,902 0,648 

Hastalara Karşı Tutum (HKT) 2 0,603 0,834 0,715 

Kişisel Tutum (KT) 
 

2 0,546 0,814 0,686 

Mesleğe Karşı Tutum (MKT) 2 0,5 0,79 0,656 
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GoF ölçütleri, PLS modelini küresel olarak doğrulamak için temel değerler olarak öne sürülmüştür 

(Tenenhaus vd., 2005: 15 ;Wetzels vd., 2009: 187).  Araştırma Modeli 0,40 ‘lık bir GoF değerlini elde 

etmiş ve bu, 0,36’lık kesme değerinden daha büyük ve yeterli bir GoF değeri olarak 

değerlendirilmiştir. Bu sonuçlar, bu modelin iyi performans gösterdiğini kanıtlamaktadır.(Bkz.Tablo3) 

 

Tablo 3: Yapısal Model 

Fit measures Endogenous construct Final Model 

 

R2 

Hastalara Karşı Tutum 0,389 

Kişisel Tutum 0,007 

Mesleğe Karşı Tutum 0,344 

Gof  0,408 

Note. GoF = √ Average Communality x Average R2 
 

   (GoF small’ın kesme değeri=0.1, GoF medium=0.25 ve GoF large=0.36) 

 

Tartışma ve Sonuçlar 

 

Çalışmamızın tüm hipotezleri kabul edilmemiştir. Kabul edilen hipotezlerimiz; H1, H3 ve H4 

hipotezleridir. H2, H5 ve H6 hipotezleri kabul edilmemiştir. 
Bu duruma göre çalışmamızda; Hastalara Karşı Tutum Mesleğe Karşı Tutumu güçlü şekilde 

etkilemektedir. Bireysel Özellikler Hastalara Karşı Tutumu ve Mesleğe Karşı Tutumu iyi şekilde 

etkilemektedir. Çalışmamızda Bireysel Özelliklerin Kişisel Tutum üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu 

görülmemektedir. Kişisel Tutumun Hastalara karşı tutum üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu 

görülmemektedir. Kişisel Tutumun Mesleğe Karşı tutum üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu 

görülmemektedir. 
Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgulara göre; Sağlık personelinin bireysel özellikleri özellikle 

hastalara karşı tutumu ve mesleğe karşı tutumlarında etkin bir rol oynamaktadır. Özellikle sağlık sektörü 

gibi özünde insana hizmet barındıran bir sektörde çalışanların kişisel özelliklerinin hizmet verdikleri 

hastalara karşı davranış tutumlarını ve mesleğe karşı tutumlarını etkilemesi önemli bir sonuçtur. 

Çalışmamızın uygulanabilir önerilerinden birisi budur. Bununla birlikte hizmet kalitesini artırmayı 

hedefleyen sağlık yöneticilerinin işe alım sürecinde hizmet sağlayıcıların bireysel özelliklerini ölçmeye 

yönelik çalışmalar yaparak bu süreci tamamlamaları önerilmektedir. 
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ÖZET 

Kent, tarihsel süreç içinde gelişme ve değişmenin alanı olagelmiştir. Bu gelişme ve değişim 

maddi boyutların dışında, toplumsal hayatı da ifade etmektedir. Modern dönemde kentlerin 

değişimi, beraberinde toplumsal hayatı ve kentli bireyi de değiştirmiş, dönüştürmüştür. Alman 

sosyolog Georg Simmel metropol hayatının içinden biri olarak, metropol hayatını sosyolojik, 

psikolojik, kültürel ve iktisadi yönleriyle açıklamaya çalışmaktadır. Metropol ve taşra hayatı 

arasındaki farkları ele almış ve bu farklılık içinde insanın durumunu betimlemeye 

çalışmıştır. Amerikalı sosyolog Louis Wirth de Amerika şehirleri üzerinden gözlemlerini “kentleşme” 

kavramıyla ele almıştır. Wirth, kentleşmeyi sadece endüstri ve modern kapitalizmle anlatmanın 

yetersiz olduğunu düşünmektedir. Bu nedenle kenti gelişme süreci, toplumsal olgular, kentli insan ve 

kır - kent ayrımı ile açıklamaya çalışır. Bu çalışma Georg Simmel’in “metropol ve zihinsel 

hayat” hakkındaki düşünceleri ile Louis Wirth’in “bir yaşam biçimi olarak 

kentleşme” kuramını farklılıkları ve benzerlikleri ile karşılaştırmaktadır. 

Anahtar Kavramlar: Kent, kentlilik, kentleşme. 

 

Urban and Urbanism in the light of Simmel and Wirth 
 

 

ABSTRACT 

 

Cities have been the places for development and alternation in the historical process. This 

development and alternation also signify the social life apart from the financial dimensions. In the 

modern period, the alternation of the cities has been accompanied by the alternation and conversion of 

social life and the urbanite. Being an individual in the metropolitan life, Georg Simmel, a German 

sociologist, tried to explain the metropolitan life with its sociological, psychological, cultural, and 

financial aspects. Simmel discussed the differences between metropolitan and rural life and tried to 

describe the human condition within these differences. The American sociologist, Louis Wirth also 

addressed his observations on American cities with the term “urbanisation”. Wirth considered that it 

was not enough to explain urbanisation only with industry and modern capitalism. For this reason, he 

tried to express the city with development process, social events, urbanites, and rural areas difference. 

The current study compared similarities and differences between George Simmel’ s ideas about “the 

metropolis and mental life” and Louis Wirth’s theory on “urbanism as a way of life”. 
 

Keywords: City, urbanity, urbanization. 
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GİRİŞ 

 

Şehirlerin ortaya çıkması ve yaygınlaşması, şehir yaşamındaki örgütlenmeye işaret etmektedir. 

Bu anlamda bireysel ve toplumsal yaşamın gelişmesindeki önem ve konumu itibariyle şehir ve şehrin 

evrimsel yapısı dikkatleri kendi üzerine çekmiştir. Sanayi devrimi sonrasında toplumsal gelişme ve 

değişimlerin kalbi şehirde atmaya başlarken, modern zamanların en önemli gelişmelerinden biri olarak 

değerlendirilen ve “coğrafi muhayyileyi” temsil eden şehir ve şehirleşme insanlık gelişimini etkileyen 

önemli bir faktör olmuştur (Karakaş, 2015: 39). Bu anlamda şehrin ve şehirlilik, buna bağlı olarak 

mekân olgusu sosyal bilimlerce incelenmesi gereken bir alan olarak dikkatleri cezbetmiştir. Mekân 

insanı şekillendirirken, bir yandan da insana göre şekil almakta bu iç içe olma durumu mekân ile 

insanı birbirinden ayrı tutulamaz hale getirmiştir. 

Mekânın insan ile şekillenmesi ve insanı şekillendirmesi birçok düşünürün üzerine çalıştığı, 

fikir belirttiği bir alandır. Simmel ve Wirth bu alanda kendi düşüncelerini geliştirmiştir. Çalışmanın 

ana ekseni Simmel’in "Metropol ve Tinsel Hayat", Wirth’ün "Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentleşme" 

makaleleri üzerinden kent hayatı ve kentliliği ele almaktadır.   

 

Simmel ve Metropol Yaşamı 

 

Simmel bir kent adamı ve kent hayatını iliklerine kadar yaşamış biri olarak metropol hayatının 

katmanlarıyla, öne çıkardıkları ve dönüşümleriyle modern insana sunulana dikkat çeker. Metropolü 

hız, çeşitlilik, farklılık, karmaşıklık, bıkkınlık, ussallık gibi kavramlarla açıklamaya çalışırken, 

metropol - taşra ayrımı yaparak bu farklılıkları ortaya serer (Alver, 2004: 193). Simmel'in, “metropol 

ve zihinsel” yaşam isimli makalesinin Tönnies'in cemaat ve toplum kavramsallaştırmasını ilk defa 

metropole uyarlaması, metropolün yeni bir yaşam ve ilişki biçimi oluşturduğunu vurgulaması (Yelken, 

2012: 261) açısından önem arz eder. Simmel kenti sadece fiziksel sınırlarıyla değil aynı zamanda 

sosyolojik sınırlarıyla da tanımlar. Her ne kadar kent, içerisindeki toplumsal etkileşimler üzerinde etki 

sahibi bir mekân ise de, "sosyolojik sonuçları olan mekânsal bir kendilik değil, mekânsal olarak 

oluşmuş sosyolojik bir kendilik"tir. Bu nedenle metropol sadece toplumsal farklılaşma ve karmaşık 

toplumsal ağların yoğunlaşma noktası olarak kalmaz, aynı zamanda sınırları belirsiz toplulukların, 

kalabalıkların mekanıdır (Frisby, 2013: 25). Simmel metropole, modernitenin hangi özelliklerinin 

yattığı üzerinden bakmaktadır. Modernitenin ürünü olan modern hayatı toplumsal güçler, tarihsel 

miras, toplumsal kültür ve hayat karşısında bireyin özerkliğini koruması olarak tanımlarsak - ki 

Simmel moderniteye böyle bakar- metropol hayatı tam olarak aranan şeyi vermektedir. Bireysellik, 

yalnızlık ve huzursuzluğun derinlemesine yaşandığı, tecrübe edildiği mekan olan metropol, 

modernitenin yatağıdır. Bu yüzden Simmel modernitenin ilk sosyoloğu olarak nitelendirilir (Alver, 

2004: 192). 

Simmel'e göre mekânsal biçim, biçimi olduğu malzeme olmaksızın var olamaz (Simmel, 

2009: 48). Bu nedenle mekânı anlamada onun içeriğinden koparmak onu anlamsız kılar. Mekân, hem 

soyut hem de somut etkenleri ile var olur, anlam bulur. Mekân ilişkileri insanlar arasındaki ilişkilerde 

belirleyici koşul olmakla birlikte, bu ilişkilerin simgesi haline de gelmektedir (Simmel, 2009: 149). 

Kasabalarda yavaş, düzenli ve alışıldık bir yaşam kendini sergilemekte iken metropol bunun 

tersine daha alışılmadık, hızlı ve düzensiz bir yaşam sunar. Bu nedenle metropol, farklılıkları 

kaydeden insandan, kasaba hayatına göre daha başka bir bilinçlilik talep eder. Metropolde kendine 

özgü ruhsal hayat, karmaşık bir doğa var iken taşra hayatı derinden hissedilen, duygusal bağlarla 

kurulmuş ilişkiler ağıyla sürdürülür. Taşra hayatının özündeki ilişkiler Simmel'in tabiriyle "ruhun 

daha bilinçsiz katmanlarına kök salmıştır. En kolay şekilde geliştikleri yer, kesintiye uğramayan 

alışkanlıkların düzenli ritmidir." Oysa zihin içsel güdüler arasında uyum yeteneği en yüksek olan 

olduğundan dolayı zihnin yeri, ruhun açık, bilinçli ve yüksek katmanlarıdır. Bu nedenle karşıtlığa ve 

değişime uyum sağlamak için sarsıntı ve iç karışıklıklar geçirmek zorunda değildir. Ancak 

muhafazakar bir ruh metropol yaşamına özgü ritme, sarsıntı ve iç çalkantılar yaşadıktan sonra adapte 

olabilmektedir (Simmel, 2013: 84-85). Farklı bireylerde farklı şekillerde vücut bulan metropol tipi 

kişilik, tehdit edici ve aykırılıklarından dolayı kendine koruyucu bir organ geliştirir; yüreğiyle değil, 

zihniyle tepki gösterir. Bu sayede ruhun ayrıcalıklı konumuna ve yüksek bilinçliliğe sahip olur. 

Metropol yaşamı bu nedenle yüksek bilinçliliğin ve zihin hakimiyetinin temelini oluşturan mekandır 

(Simmel, 2013: 85). 
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Simmel'e göre metropol kişiye birtakım psikolojik özellikler kazandırır. Metropolün psikolojik 

ön koşulu iç ve dış uyarıcılardaki hızlı değişimden dolayı uyarıcı yoğunluğu ortaya çıkar. Bilincin 

uyanıklığına çok az ihtiyaç duyan küçük farklılık taşıyan izlenimler, alışıldık düzen içinde seyreden, 

kanıksanmış ve düzenli karşıtlıklar sergileyen izlenimlerle birey metropol içinde bu psikolojik ön 

koşulu sağlar. Bu psikolojik özellikler ise kentin kasaba ve taşra hayatıyla derin bir zıtlık içinde 

olmasına sebep olur (Simmel, 2013: 84). Metropolde uyarılma toptan kayıtsızlığın ilacı haline 

gelmektedir. Metropol yaşamı içinde, kent hayatı ve cemaatler arası ilişki anlamında insanlar 

kendilerini ancak nesnel dünyayı ve diğer insanları değersizleştirerek koruyabilmektedir: kendini 

koruma yönündeki bu ihtiyaç kent hayatında etkileşim üzerinde kendini "dışsal mesafe"de 

göstermektedir (Frisby, 2013: 24-25). Simmel'e göre (2013: 90-91), metropol insanı "mesafeli"dir. Bu 

mesafeli tavrı onun büyük kent karşısında kendini koruması için toplumsal bakımdan sergilemesi 

gerektiği olumsuz davranıştan gelmektedir.  Taşrada yaşayan insan ise çevresindekilerin neredeyse 

hepsini tanır, herkesle olumlu bir ilişki içine girer. Fakat bu durumun metropolde oluşması, yani 

"kişinin sayısız insanla sürekli kurduğu dışsal temaslara içsel tepkiler vermesi" metropol insanını 

tasavvur bile edilemeyecek ölçüde paramparça edecek bir ruhsal duruma sürükler. Kısmen bu ruhsal 

durum kısmen de metropol hayatında gerçekleştirdikleri üstünkörü ilişkilerdeki güvensizlik metropol 

insanını "mesafelilik"e zorlar. Fakat bu dışsal mesafenin içsel sonucu sadece kayıtsızlık değildir. 

Metropol insanı aynı zamanda, her ne nedenle olursa olsun yakın temas halinde hoşnutsuzluğa kapılır. 

Fakat bu mesafe ve kayıtsızlığın metropolde bir savunma mekanizması olarak kullanılması, en yüksek 

olan toplumsal tabakların, sağlam toplumsal konumları sayesinde bu tür bir tepkiyi ortaya koyması 

imkanına sahip olanlar tarafından gerçekleştirilir (Frisby, 2013:30). 

Simmel, modern metropolü nesnel kültürün "sahici arenası" ve bireysel kültürün gerileyişi 

olarak yorumlar. Metropol para ekonomisinin hâkimiyet sahnesidir ve para, insan ilişkilerinin doğası 

üzerine önemli derecede etki sahibidir. Paranın yaygın kullanımı metropolde hesaplanabilirlik ve 

rasyonelliğin vurgulanmasına neden olur. Bu nedenle insan ilişkilerinde sahicilik azalır, toplumsal 

ilişkiler bıkkın ve mesafeli tutumun egemenliği altına girmesine neden olur (Ritzer ve Stepnisky, 

2014: 173). Metropolü para ekonomisinin merkezi olarak gösteren Simmel (2013: 85-86), bunu 

iktisadi mübadelenin çeşitliliği ve yoğunluğunun mübadele araçlarına önem kazandırmasıyla açıklar 

ve taşrada küçük çaplı ticaretin böyle bir şeye imkân vermediğini ifade eder. Para ekonomisi ile zihnin 

derinliğinin birbiriyle ilişkili olduğunu, bu ikisinin de insanları ve şeyleri katıksız bir tarafsızlıkla ele 

aldığını belirtir. Bu nedenle metropol yaşamındaki insan kişileri müşteri, satıcı, hizmetçi yani ilişki 

kurmak zorunda olduğu kişiler olarak görür. Taşrada ise bu durum farklıdır; bireylerin birbirleri 

hakkında ister istemez sahip olduğu bilgiler, birbirlerine karşı daha sıcak davranmasını sağlar. Bu ise 

verilen hizmet ile ödenen bedel arasındaki ilişkinin nesnel dengesine aykırı bir davranış biçimidir. 

Taşra ve metropol üretim tarzlarında da farklılık bulunmaktadır. Taşrada, ilkel koşullar altında üretim 

malı ısmarlayan müşteri için yapılırken, metropolde üretim piyasa için yapılmaktadır. Bu nedenle 

taşrada üretici ile alıcı birbirini tanırken metropolde üreticiyle asla yüz yüze karşılaşmayan yabancı 

alıcılar muhataptır. Bu meçhullük iki tarafın çıkarlarına da katkısız bir tarafsızlık kazandırır. 

Metropolde iki taraf da zihinsel hesaplarla iktisadi çıkarlar elde etmeye çalışır ve kişisel ilişkilerinin 

hesaplarını bozacağı endişesi taşımaz (Simmel, 2013. 86). 

Simmel (2013: 87-88), tipik bir metropol insanının ilişkilerinin çeşitli ve karmaşık olduğunu 

belirtir. Bu nedenle verilen sözlerde veya hizmetlerde kesinlik olmadığında bütün yapının içinden 

çıkılmaz bir kaos halini alabileceğini ifade eder. Aynı zamanda metropol varoluşunun insan hayatına 

dayattığı nitelikler olduğunu ve bu niteliklerin dakiklik, hesaplanabilirlik ve kesinlik olarak sıralar. Bu 

özellikler metropolün sadece ekonomik yaşamında değil, aynı zamanda hayatın içeriğine de damga 

vurmaktadır. Akıldışı, içgüdüsel, başına buyruk özellik ve itkiler bu sayede saf dışı bırakılır, bu itkiler 

kendi dışında genel ve şemalaştırılmış hayat formunu almak yerine, hayat tarzını kendi içinden 

belirlemek istemeyi sağlamaktadır. Bu yüzden metropolle bağlantılı olan en büyük duygusal 

fenomenlerden birisi de bıkkınlıktır. Bıkkınlığın metropolde oluşmasının ilk neden birbirine zıt 

unsurların hızla değişmesi, son derece yoğun ve sıkıştırılmış halde olmasıdır. Metropole özgü 

zihinsellik hâkimiyetinin nedeni de Simmel'e göre bu halin altında yatmaktadır. Bıkkınlığın özü 

farklılıklar karşısında kayıtsız olma durudur; bıkkın kişinin gözünde her şey aynı donuklukta, aynı 

griliktedir. Hiçbir nesne diğerinde daha seçici değildir. Bu ruh hali ise bütünüyle içselleştirilmiş para 

ekonomisinin içselleştirilmesinden kaynaklanmaktadır (Simmel, 2013: 89). 
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Simmel modern gelişmelerin insanları özgürleştirici etkisini tartışırken, insanların modern 

kentte, küçük kasabanın sıkı toplumsal sınırları içinde olduğundan daha özgür olduğu düşüncesindedir 

( Ritzer ve Stepnisky, 2014: 173). Bedensel yakınlık ve mekânsal darlığın zihinsel uzaklığı görünür 

kılmasından dolayı Simmel (2013: 94), metropol insanını, dar kalıplara ve önyargılara mahkum olmuş 

kasaba insanına oranla -maneviyatının ve beğenilerinin gelişmiş olmasından dolayı- daha özgür 

olduğunu savunur. Birey geniş çevrelerdeki zihinsel hayat koşullarını, karşılıklı mesafe ve kayıtsızlığı, 

kendi bağımsızlığına etkisi anlamında en çok metropolün kalabalığında hisseder. Fakat Simmel, bu 

özgürlüğün insanın duygusal hayatına huzur olarak yansıyacağı anlamına gelmeyeceğini de ifade eder. 

Simmel'e göre özgürlük yalnızca hareket serbestliği, önyargıların ve cehaletin yok edilmesi değildir. 

Özgürlük, her insanın nihayetinde sahip olduğu bireysellik ve karşılaştırılamamazlığın bir hayat 

tarzında ifade bulması ve kendi doğamızın yasalarına uyuyor olmasıdır (Simmel, 2013: 96).  

Ritzer'e göre (2014: 173), Simmel'in kişisel sempatisi bireysel kültürün egemen olduğu bir 

dünyaya yöneliktir ancak böyle bir dünyanın imkânının giderek daha da azaldığını görür ve bunu 

"kültürün trajedisi olarak" niteler. Simmel'e göre toplumda artan uyumsuzluğun ana etkeni artan 

işbölümüdür. Uzmanlaşmanın artması, kültürel dünyanın çeşitli bileşenlerini yaratmaya yönelik 

geliştirilmiş bir yeteneğe yol açar. Fakat bu noktada uzmanlaşmış birey, kültürün bütünü hakkında 

anlayışını ve onu denetleme yetisini yitirir. Nesnel kültürün büyümesi bireysel kültürü köreltir. Bu 

nedenle kendi bütünlüğü içinde dil büyürken, bireylerin dilbilimsel yeteneği azalır, teknoloji gelişirken 

birey işçinin becerileri azalır, entelektüel alan genişlerken entelektüeller azalır. Bu nedenle 

uzmanlaşmış bireyler üzerlerinde hiç bulunmadığı -ya da çok az- denetimlerinin bulunduğu ürünlerin 

kapalı dünyasıyla karşı karşıya kalırlar. Böylece ruhtan yoksun mekanik dünya bireylere egemen 

olmaya başlarken, onların yaşam tarzlarını da çeşitli biçimlerde etkilemektedir (Ritzer ve Stepnisky, 

2014: 179). 

Fredric Jameson, Simmel'in şehir hayatını incelikle, bütün karmaşıklığıyla ve 

muhafazakârların yapacağı gibi sadece şeyleşme ile değil, açtığı özgürlük imkanıyla birlikte 

değerlendirmesinin son derece özgün bir düşünce olduğunu belirtir. Fakat şehir hayatında ne kadar 

özgünse Simmel taşrayı anlatmada özdeşlikler mekânı olarak görmesinden dolayı bir o kadar klişe 

tavır ile anlattığını düşünür (Akt. Birkan, 2009: 23). 

 

Louis Wirth’de Kentlileşme 

 

Simmel'in modern kent yaşamına ilişkin tespitleri ilginin bu alana yoğunlaşmasını sağlarken; 

göç, nüfus yoğunlaşması, artan hareketlilik, anomi, suç oranları artışı gibi toplumsal problemlerinde 

kentin incelenmesinde etkili rol oynamıştır. Bu noktada Chicago Okulu kent araştırmaları ve Wirth'ün 

kentleşme (urbanizm) kavramı ön plana çıkmıştır.  Wirth kentteki yaşam örneklerinin yeni biçimlerini 

incelemiş ve sosyoloji literatürünün dikkatini çekmiştir (Yelken, 2012: 261-262). Wirth'ün kuramı 

yalnızca kentliliği toplumun bir parçası olmak olarak görmek yerine, aynı zamanda daha büyük 

toplumsal dizgenin doğasını etkileyen bir ve dışavurum olan bir olgu olarak görmektedir, çalışmasının 

önemini de bu bakış açısı sağlamaktadır (Giddens, 2008: 949). Ekolojik bakış açısıyla ortak yanı 

bulunan Wirth'ün çalışması, temel anlamda Amerikan şehirleriyle ilgili gözlemlere dayanır fakat buna 

rağmen genel olarak kentlilik üzerine de düşüncelerini belirtmektedir (Giddens, 2008:949). Wirth 

kentin birdenbire ortaya çıkmadığını, bir gelişme sürecinin ürünü olduğunu belirtir. Bu yüzden önceki 

topluluklara egemen olan yaşam biçiminin etkilerini anlamak modern kentin yaşam biçimi üzerindeki 

etkilerini anlamak için önemli bir unsurdur (Bal, 2011: 200). 

Wirth’e göre (2002: 78), modern dönem insanının yaşam biçimindeki ayırt edici özellik, 

uygarlık adı verilen düşünce ve uygulamalar doğrultusunda, daha küçük özeklerin oluşturduğu 

kümeler çevresindeki büyük yerlerde, şehirlerde yaşamasıdır. Şehirleri tanımlamada iki hatalı 

yaklaşımı vurgulayan Wirth, bunların nüfusu esas alan yaklaşım ve sanayileşme, modern kapitalizmi 

ifade eden yaklaşım olduğunu belirtir (Alptekin, 2012: 85). Kentlileşmenin sadece endüstriyalizm ve 

modern kapitalizmle ifade etmenin yanlış olacağını ifade eden Wirth, modern dünya kentlerinin 

gelişiminin yalnızca makine teknolojisi, büyük çaplı üretim ve kapitalist girişimin ortaya çıkmasının 

bağımsız olmadığını ancak önceki dönem kentlerin bu faaliyetlerin bir kısmının olmamış olmasına 

rağmen kent olduğunu ifade eder (Wirth, 2002: 84-85). Wirth (2002: 98-99), kentlileşmeye birbirine 

bağlı olarak üç farklı biçimde yaklaşılabileceğini belirtir. Bunlar; nüfus, ekonomi ve teknoloji 

temelinde fiziksel bir yapı olarak, özgül toplumsal yapıyı, toplumsal kurumları ve toplumsal ilişkiler 
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bağlamında toplumsal örgütlenme sistemi olarak ve tutum, davranış kurallarından kaynaklanan 

toplumsal denetim mekanizmasına bağlı kişiliklerin bir araya getirilmesi bağlamında incelenmesidir. 

Kent fiziksel anlamda mekânı, toplumsal olarak ilişkiler ağını, demografik anlamda ise nüfusu ifade 

eder. Ancak kentlileşme bir kentlilik bilincini vurgular (Bal, 2011: 203). Bu nedenle kentlileşmenin 

toplam nüfus oranıyla ölçülemeyeceğini savunan Wirth, kentlerin toplumsal yaşamaya da insan 

üzerindeki etkilerinin, kentli nüfus oranının göstereceğinden büyük olduğunu ifade eder. Kent modern 

insana iş ve yerleşim imkânı sunan bir yer olmakla birlikte,  dünyanın en uzak yerlerini kendine çeken, 

türlü bölge, insan ve etkinlikleri bir düzene göre biçimlendiren, ekonomik, siyasal ve kültürel yaşamın 

öncüsü ve denetleyicisi konumunda bir merkezdir (Wirth, 2002: 78). Bu anlamda şehir maddi bir 

olgudan çok toplumsal bir olgudur. Şehri salt fiziki yapısı ile tanımlamak imkân dâhilinde olmadığı 

gibi idari yasal sınırları ile de sınırlamak mümkün değildir. Bu nedenle bugün yeryüzünde 

şehirleşmenin şehri fiili sınırlarının ötesine taştığı görülmektedir (Alptekin, 2012: 89). 

Wirth (2002: 79), kentsel ve kırsal kişilik arasında kesin ve farklı dönüşümler bulunmadığını 

ifade eder. Ona göre eski yaşam biçiminin izlerini taşımaya devam eden kırsal bölge insanlarının kente 

göçü bu dönüşümleri keskinleştirmeye engel olan etkendir. Kentlileşme Wirth'e göre bir yaşam 

biçimidir. Bu nedenle kentlileşme, kentin fiziksel varlığıyla tanımlandığı, katı biçimde mekânla 

sınırlandırıldığı ve kentsel tutumların keyfi yasal sınırları bittiği yerde birdenbire kesileceği bir yer 

olarak değerlendirildiğinde bunun yanlış bir tutum olacağını belirtir. Ulaşım ve iletişim 

teknolojisindeki yeniliklerle kentlerin rolü artarak, kentsel yaşam biçimini kendi dışına taşımıştır. 

Kentlerde ortaya çıkan bu baskınlık ulaşım ve iletişimle birlikte sanayi, ticaret, eğitim ve iş kurumları, 

dini kurumlar gibi kültürel, ekonomik ve eğlenceye yönelik kurumların yoğunlaşmasından 

kaynaklanmıştır.  Bu kurumların kentte yoğunlaşması Wirth'e göre kent ve kır üzerinde etkide 

bulunduğunda bu iki yer arasındaki yaşam biçimlerinin farklılığı artacaktır. Kentleşme sadece 

insanları kente çekme sürecini belirtmekle kalmaz aynı zamanda insanların kentin yaşam biçimini 

benimsemesini ifade etmektedir. Bu anlamda kentlileşme bireylerde kentli kabul edilen yaşam 

biçimindeki niteliklerin değişmesini de ifade etmektedir (Wirth, 2002: 81). Fakat Wirth'e göre, kentin 

toplumbilimsel anlamda incelenmesi, insanın grup yaşamının farklı biçimini simgeleyen 

kentlileşmenin özelliklerinin neler olduğunu anlamamıza yardımcı olabileceğinden ayrıca önem 

taşımaktadır ( Bal, 2011: 201). 

Wirth'e göre kent tarihsel anlamda, ırkları, halkları, kültürleri eritme potası işlevini 

üstlenmektedir. Kent, biyolojik ve kültürel kaynaşmaların gelişiminin imkânını sağlamakla birlikte 

bireysel farklılıklara hoşgörüyle bakıp onların gelişmesini sağlayan bir yer olmuştur. Bunun dışında 

kent, geçişliliğin çok hızlı olduğu toplumsal bir dünya oluşturmuştur. Farklı insan ve kültürlerin bir 

araya gelmesi, -akılcılığın gelişmesi için ön koşul olan- yaşamın laikleşmesine ve göreli bakış açısına 

sahip olmaya, farklılıklara hoşgörüyle yaklaşma eğilimini geliştirmiştir (Wirth, 2002:87,94). Wirth 

kentin işlevlerini geliştirmek için farklı nitelikleri kendi bünyesine çekerek, eşsizliğini perçinlemek 

için yarışmayı, sıra dışılığı, yeniliği, verimliliği ve yaratıcığı teşvik ile farklılaşmış bir nüfusu ortaya 

çıkardığını ancak sonrasında nüfusu eşitleştirici etki gösterdiğini belirtir. Bu eşitleme eğilimi kentin 

temelinde vardır ve modern dönemde buhar gücüne bağlıdır (Wirth, 2002: 97). Kent Wirth'e göre 

sanayi öncesi toplumda görülen kast sınırlarını yıkarken, farklı gelir kümelerinde ve değişik konumda 

bulunan bireyler arası farklılıkları da törpülemiştir. Aynı zamanda bireylerin bunalım dönemlerinde 

yaşamlarını sürdürmek amaçlı ekonomik yaşamın imkânına izin vermediğini vurgular (Wirth, 2002: 

102). 

Wirth (2002: 105), modern uygarlıkla birlikte, iletişim, üretim ve dağıtım teknolojilerinin 

gelişmesini yaşam biçimi olan kentlileşmenin gelecekteki gelişmelerinin belirtileri olarak 

yorumlamaktadır. Fakat Simmel gibi Wirth de, kentte fiziksel ilişkilerin yakın, toplumsal ilişkilerin 

uzak olduğunu savunur. Ona göre kentli insanın yalnızca -görsel-tanımaya elverişli bir yapısı vardır. 

Kentli insan üniformaların rollerini bilirken, üniforma içindeki kişisel farklılıklardan habersizdir. İnsan 

eliyle yapılmış olan şeyleri elde etmek veya geliştirmek isterken giderek doğal dünyadan uzaklaşır 

(Bal, 2011:203). Bu yüzden kentli bireyin kendi başına bir şeyler yapma gücünü kaybettiğini söyleyen 

Wirth, amaçlarına ulaşmak için ilgi alanları yakın olan kümelenmeler içine dâhil olduğunu bunun da 

gönüllü örgütlerin artmasına sağladığını ifade eder. Kentli birey ekonomik, siyasal, eğitimsel ya da 

dinsel alanda, gönüllü örgütlerde kendini ifade etme imkânı bulurken, gelişimini devam ettirir, statü 

kazanır veya uğraş alanlarını devam ettirebilir hale gelebilir.  Fakat bunun sonucunda toplum içindeki 
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geleneksel bağlar zayıflarken insanların birbirlerine -karşılıklı- bağımlılığı artar. Bireylerin üzerinde 

çok az etkide bulunacak ilişkiler karmaşık, kırılgan ve geçici bir hal alır (Wirth, 2002: 103-104). 

Wirth'e getirilen en tutarlı eleştiri Alptekin'e göre (2012: 89), şehri yukarıdan aşağıya 

incelemesidir. Yaklaşımı gündelik yaşamın detaylı ve sebeplere dayalı analizi yerine şehrin nüfus ve 

fiziki yapısıyla doğru orantılı karmaşıklaştığı iddialarından sonuç çıkarma çabası şeklinde olmuştur. 

İncelemeleri toplumun yaşanmış deneyimlerini ilk elden anlatımı olması gerekirken, biçimsel olma 

eğilimini yeğlemiştir. Aynı zamanda Giddens'a göre (2008: 949) Wirth gayri şahsiliği abartılı olarak 

işlemiştir ve Modern kentli topluluklardaki akraba ve arkadaşlık bağları onun ifade ettiğinden daha 

sağlamdır. 

 

SONUÇ 

 

Kent, farklı kültürlerde ve tarihsel dönemlerde toplumsal yaşamın önemli bir boyutunu ifade 

etmektedir. Kentin toplumsal yönü, onu sosyolojinin temel konularından biri haline gelmesini 

sağlamıştır. Bunu da sosyolojinin büyük ustalarından, günümüzün çağdaş düşünürlerine kadar, kentin 

tanımlanması ve çözümlenmesi gereken bir olgu olduğu düşüncelerinde görülebilmektedir (Karakaş, 

2001: 122). Modern kent ve kentte yaşayan insan Simmel ve Wirth’ün makalelerinden de anlaşılacağı 

üzere önem taşımaktadır. Simmel ve Wirth’ün düşüncelerinde benzerliklerle beraber farklılıklar da 

bulunmaktadır. Simmel metropol insanı ile taşra insanını birbirinden kesin çizgilerle ayırırken, Wirth 

kentli insanın taşra fragmanları taşıdığını savunur.  Fakat iki düşünür de kentin insan üzerinde belirli 

bir kültüre adapte olma ve verdiği negatif psikolojik durumlar konusunda benzer düşünceler 

taşımaktadır. İki düşünür de mekânsal anlamda kentin bir yaşam biçimine adapte ettiğini savunur. Bu 

nedenle “kente ve kentsel yaşama bakıldığında bunalımların ve çelişkilerin kentlerin değişimini 

belirlemede etkinlikleri görülmektedir. Modernlik kente ve kentsel yaşama getirdiği devinim açısından 

heyecan vericidir, ancak bir o kadar da rahatsız edici özellikler taşımaktadır” ( Karakaş, 2003: 37). 

Simmel ve Wirth’ün de modern kent/ metropol üzerinde düşünceleri olumlu yanlarıyla birlikte bu 

rahatsız edici özellikleri betimlemeleri açısından mühimdir.  
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ÖZET 

 

Tüketim, insanoğlunun var olduğu günden beri her türlü ihtiyacını gidermek amacıyla, satın 

alma olgusuyla birlikte belirli ürünleri kullanmasını kapsayan, nitel ve nicelik açılarından farklı 

boyutları içeren bir kavramdır. İnsanoğlunun toplumsal tarihi süresince tüketim kültüründe önemli 

değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu değişikliklerin yaşandığı en önemli yerlerden biri alışveriş 

merkezleridir. Bugün özellikle kentleşme ve modernleşme ile birlikte sayıları oldukça azalan 

geleneksel alışveriş mekanlarının, özellikle çarşıların AVM’lere karşı direnç gösterdikleri 

görülmektedir.   

Bu araştırmada, Balıkesir’in merkezinde yer alan, geçmişi oldukça eskiye dayanan ve  

Balıkesir halkının oldukça rağbet ettiği geleneksel bir alışveriş mekanı olan Hasan Baba Çarşısı’nın 

tüketim kültürü açısından değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Çalışmanın sonunda çarşı esnafı ile 

yapılan görüşmeler doğrultusunda geleneksel alışveriş mekanlarının bugünkü ve gelecekteki 

durumlarına yönelik bir değerlendirme yapılacaktır.   
 

Anahtar Kelimeler: tüketim kültürü, alışveriş, Hasan Baba Çarşısı,  AVM, Balıkesir 

 

 

Traditional Shopping Spaces in the Context of Changing Shopping Culture: The Sample of 

Hasan Baba Çarşısı   

 

 

ABSTRACT 

 

Since human beings exist, consumption is a concept which provides all kinds of needs having 

with the aspect of using and purchasing of certain kinds of products as well as with its qualitative and 

quantitative dimensions. During the social history of human beings it appears that there are always 

significant changes in the consumer culture. One of the most important of these changes is shopping 

centers. Nowadays, it is seen that specifically the number of traditional shopping decreasing and they 

resist to the big shopping centers because of urbanization and modernization. 

In this research, it is aimed to make an evalutaion about a traditional and popular shopping 

place called Hasan Baba Çarşısı located in the center of the city Balikesir in terms of consumption 

culture.  At the end of the research, based on the interviews with shop owners in the place, there will be 

an evaluation about the present and future of the traditional shopping centers.  
 

Keywords: consumption, shopping, Hasan Baba Çarşısı, AVM, Balikesir 
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GİRİŞ 

 

Tüketim, insanoğlunun var olduğu günden beri her türlü ihtiyacını gidermek amacıyla, satın 

alma olgusuyla birlikte belirli ürünleri kullanmasını kapsayan, nitel ve nicelik açılarından farklı 

boyutları içeren bir kavramdır. Belirli ihtiyaçları tatmin etmek için bir ürünün ya da hizmetin aranıp 

bulunduğu, satın alındığı, kullandığı ya da yok edildiği, doğumdan ölüme kadar devam eden bir 

süreçtir (Yıldız, 2014).  

Geleneksel alışveriş merkezlerinin günümüzdeki yerlerini modern dünyanın en önemli 

mekanlarından biri olan alışveriş merkezlerine (AVM) bırakmaktığı görülmektedir. Geçmişte tüketim 

kültürünün en fazla yaşandığı mekanlar olarak kabul edilen çarşı ve pazar türündeki bu mekanların 

sayısı gün geçtikçe azalmaktadır. Bu mekanlar aynı zamanda toplumumuzun değişen alışveriş 

kültürünü ve alışveriş algısını yansıtması açısından oldukça önemlidir. Toplumsal ve sosyal yapıda 

meydana gelen değişiklikler, pazar yapısının yanısıra tüketim alışkanlıklarını da şekillendirmiş; 

alışveriş merkezleri, sundukları hizmet ve ürün çeşitliliği ile popüler olurken, beklentileri karşılama 

noktasında yetersiz görülen geleneksel çarşılar tüketim kültürü içerisindeki yerini ve önemini 

yitirmeye başlamıştır (Öndoğan, 2016: 9).  

Türk kültür tarihinde şehir yaşamında önemli bir yeri olan çarşılar her zaman halkın en çok 

rağbet ettiği mekanlar olmuşlardır. Farça’da “dört tarafı açık meydan” anlamına gelen çarşı alıcı ve 

satıcıların fiziki olarak karşılaştıkları, dükkanların bulunduğu açık veya kapalı alışveriş yeridir (Türkçe 

Sözlük, 2005). Osmanlı16. yüzyılda belirginleşen geleneksel Türk çarşılarının klasikleşmiş mekânsal 

yapısı, 19. yüzyıldan itibaren değişime başlamış, 20. yüzyılın başlarında bu değişim devam etmiş ve 

esas olarak köklü değişimler 20 yüzyılın ikinci yarısında yaşanmıştır (Uysal, 2010: 149). Özellikle son 

40-50 yılda hızla toplumda etkisi gösteren modernleşme ve küreselleşme gibi oluşumlar nedeniyle 

çarşı kültürünün de önemli değişim ve dönüşüm içerisinde olduğu görülmektedir. Bu çalışmada 

geleneksel Türk çarşısında meydana gelen değişimleri ortaya koymak amacıyla, Balıkesir ilinin en 

eski çarşısı olan Hasan Baba Çarşısı ele alınacaktır. 

 

1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI 

 

Bu çalışmanın amacı günümüzde yok olmaya yüz tutan tarihi ve geleneksel alışveriş 

mekanlarının bügünkü durumlarını, değişen alışveriş kültürü bağlamında incelemektir.  Çalışma aynı 

zamanda bir geleneksel alışveriş mekanı olan Hasan Baba Çarşısı örneği ile günümüzün büyük 

alışveriş merkezlerine  (AVM) karşı durumlarını da irdelemeyi hedeflemektedir. 

 

2. ARAŞTIRMANIN EVRENİ VE ÖRNEKLEMİ 

 

Araştırmanın evrenini Balıkesir kent merkezinde yer alan tarihi Hasan Baba Çarşısı 

oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini Hasan Baba Çarşısı’nda tesadüfi olarak seçilmiş 20 esnaf ve 

20 müşteri oluşturmaktadır.  

 

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

 

Balıkesir kent merkezdeki Hasan Baba Çarşısı’nın çalışma evreni olarak belirlendiği bu 

araştırmada  tesadüfi örneklem olarak belirlenen 20 çarşı esnafından ve müşterisinden veri 

toplanmıştır. Toplam 20 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanan veriler 

tümevarım yöntemine uygun olarak yorumlanmıştır. Bu çalışma nitel bir araştırma olduğundan, 

araştırmada herhangi bir şekilde istatiksel verilere başvurulmamış ve bir hipotez geliştirilmemiştir. 
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4. LİTERATÜR ÖZETİ 

 

Bu çalışmada incelenen çalışmaları üç bölümde incelenmiştir:  

1) Geleneksel alışveriş yerleri ile ilgili yapılmış mevcut çalışmaların pazarlar, çarşılar üzerine 

oldukları görülmektedir.  Bunlar arasında  Koday S. & Çelikoğlu Ş. 2011; Çalışkan 2007; Tunçel, H. 

2003.  

2) Modern dünyanın önemli alışveriş merkezleri olan ülkemizdeki AVM’lere yönelik uygulamalı 

olarak yapılan araştırmalarda ise AVM’ler tüketim kültürü bağlamında ele alınmıştır:  Bunlar arasında 

Demirci 2000;  Cengiz & Özden 2002;  İbicioğlu 2005; İlter vd örnek olarak verilebilir. 2009; Batı 

2007;  Arslan &Bakır 2010;  Çelik 2011;  Çakmak 2012; Köksal Y. & Aydın E.E.: 2015;  Şentürk, Ü  

2012 örnek gösterilebilir.  

3) Geleneksel alışveriş merkezleri ile AVM’leri karşılaştıran çeşitli çalışmalar da mevcuttur. Bunlar 

arasında Çoban H., & İrmıs A. 2013 örnek olarak verilebilir. 

 

4. HASAN BABA ÇARŞISI’NIN TARİHİ 

 

 Yerleşik kültürün en önemli alışveriş mekanları olan çarşılar, geçmişten beri Türklerin 

hayatında önemli bir yer tutmuştur. Haftada bir ya da birkaç kez kurulan veya sürekli olan pazarlar 

açık alışveriş yerleri; bedesten, han, çarşı gibi alışveriş merkezleri ise kapalı alışveriş yerleri olarak 

nitelendirilmiş ve bu yapılar ve meydanlar, kentin fiziki konumunu doğrudan etkiler konumda 

olmuşlardır (Doğru, 1995; 114-120).  

Balıkesir geçmişi beylikler dönemine tarihlenen bir yerleşme alanı olmakla birlikte, 20. 

yüzyılın ilk çeyreğinde gelişmeye başlamış olan bir Cumhuriyet kentidir (Birol, 2004).  İçerisinde 

Hasan Baba Hazretleri’nin yatırı olması nedeniyle bu adı alan çarşı, geçmişte İtfaiye Alanı, Ekin 

Pazarı, Bit Pazarı olarak kullanılan bir mekan olma özelliğne sahipti. 1950 yılında çıkan büyük 

yangını izleyen dönemde inşa edilen çarşı, o zamanlarda basit dükkanların bulunduğu bir kompleks 

iken, 1980’lerde mimar Cengiz Bektaş’ın tasarımı ile kapalı ve çok katlı bir alışveriş yapısı haline 

dönüştürülmüştür. Şehir merkezinde yer alan Hasan Baba Çarşısı, Balıkesir Kasap ve Sebze Hali, 

tarihi Zağnos Paşa Caminin de bulunduğu kentin geleneksel ticaret bölgesinde konumlanmaktadır. Bu 

nedenle çarşının merkezi konumu gerek müşteriler gerekse esnaf tarafından sıklıkla belirtilir.  

 

 

 
Şekil 1: Hasan Baba Çarşısı (Çizim Gaye Birol, 2007). 

 

 

6. HASAN BABA ÇARŞISI’NIN BUGÜNÜ 

 

Çarşı içerisinde  başta çocuk ve yetişkinler olmak üzere her yaş grubuna  özgü giyim-kuşam 

ürünlerinin yanında tuhafiye, terzi gibi işyerlerinin yanında bazı özel büro ve temsilcilikler (sendika, 

gazete vb.) bulunmaktadır.  

Hasan Baba Çarşısı’nı yöre halkı için önemli ve farklı kılan en önemli özelliklerden biri bu 

çarşıda sünnet, çeyiz, nişan ve düğün gibi hayatın geçiş evrelerine yönelik tüketim malzemelerinin 

bulunduğu dikkanların fazlaca yer almasıdır. Bu nedenle bu çarşı sadece şehir merkezinde yaşayan 

halkın değil; aynı zamanda  çevre ilçe ve köylerde yaşayan halkın oldukça rağbet ettiği bir alışveriş 

merkezidir. 
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Şekil 2-3: Hasan Baba Çarşısı’ndan Görünüm 

 

 

 

Şekil 4-5: Hasan Baba Çarşısı’ndan Görünüm 
  

            

7. TESPİTLER 

 

Balıkesir il merkezinde yer alan Hasan Baba Çarşısı üzerine yaptığımız bu çalışmada,  şehrin 

tek AVM’sinde bulunmayan ürünlerin bu çarşıda satılması nedeniyle, çarşının özellikle yerli halk 

tarafından oldukça rağbet gördüğü tespit edilmiştir. Alışveriş yoğunluğunun mevsimlere göre 

değişiklik gösterdiği bu çarşının rağbet görmesinin bir başka nedeni de ürün çeşitliliğin ve seçeneğinin 

fazla oluşudur. Özellikle düğün, nişan ve sünnet gibi törenlerin fazla olduğu baharda alışverişin arttığı 

tespit edilmiştir. Aynı zamanda çarşıda satılan ürünlerin bol ve çeştili olması, şehirdeki diğer 

mağazalara ve AVM’ye göre ürünlerin daha düşük fiyatlı olmasını sağlamaktadır. Bu aynı zamanda 

çarşıdaki müşterilerin daha çok alt ve orta sınıfa dahil olduklarını göstermiştir. Çarşı esnafının 

AVM’lerin tersine buraya gelen halkın gezmekten ziyade “alışveriş” amaçlı olarak mekana geldikleri 

belirtmesi, bu çarşıdan alışveriş edenlerin “bilinçli” tüketici oldukları sonucunu ortaya koymuştur. 

Gerek çarşı esnafı gerekse müşterilerle yapılan görüşmeler sonucunda hem esnafın hem de 

müşterilerin AVM’den de alışveriş ettikleri tespit edilmiştir. Gerek çarşı esnafı gerekse müşterilerin 

AVM’ye karşı olmadığı, Hasan Baba Çarşısı’nın AVM’ye göre farklı bir yeri ve işlevi olduğu her iki 

taraftan belirtilmiştir. Nitekim çarşı esnafı ve müşterisi Hasan Baba Çarşısının âdeta bir “marka” 

olduğunu belirtmiştir.  

 

 

SONUÇ 

 

 

 Modern yaşamın alışveriş mekânlarına karşısında bugün direnç gösteren geleneksel alışveriş 

mekanları olarak çarşılar bugün halen toplumun ihtiyaçlarına karşılık veren önemli merkezlerdir. Bu 

merkezler tüketim boyutuyla toplumun maddi ihtiyaçlarını karşılık verseler de manevi açıdan halkın 

ihtiyaçlarını gidermede önceliklidirler. Bu nedenle gerek esnaf gerekse müşteri bu merkezlerin 

varlıklarını daima sürdürmeleri konusunda hemfikirdir.  

Sonuç olarak, bugün ülkemizde yok olmaya yüz tutan bu mekanların kaybolmaması için 

toplumun farkındalığın arttırılması ve bunun için her türlü girişimlerin yapılması oldukça önemlidir. 
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ÖZET 

 

İş doyumu, çalışan bireyin yaptığı işi, iş çevresini ve iş yerindeki çalışma koşullarını değerlendirmesi 

sonucu oluşan duygusal bir tepkidir. İş doyumu, kişilerin başarılı, mutlu ve üretken olabilmelerinin 

önemli gereklerinden biri olmasının yanısıra işinden aldığı zevkin derecesi ile ilgilidir. Sürekli özveri 

gerektiren sağlık çalışanları için çalışma ortamında kurumsal ve çevresel etkenlerden aldığı iş doyumu 

çok önemlidir. Araştırma hemşirelerin iş doyumu ve etkileyen faktörlerin incelenmeye yönelik 

Antalya Atatürk Devlet Hastanesinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 70 adet servis hemşiresi 

oluşturmaktadır. Araştırmada kişisel bilgi formu ve iş doyumu ölçeği kullanılmıştır. Buna göre 

araştırmaya katılan hemşirelerin iş doyum ölçeği topam puanı 81.90±22.01 olduğu belirlenmiştir. İş 

doyumu ölçeği alt boyutlarından işletme politikaları 36.98±11.43, fiziksel koşullar 9.44±3.03, 

kişilerarası faktörler 8.62±2.73, bireysel faktörler 14.27±3.97, kontrol özerklik 8.02±2.29 ve ücret 

4.54±1.63 olarak bulunmuştur. 
 

Anahtar Kelimeler: İş doyumu, hemşire 

 

 

A Research Analysıs on Busıness Satısfactıon of Nursıng Professıon and Its 

Effectıve Factors 
 

ABSTRACT 

 

Job satisfaction is the emotional reaction that results from evaluating the work done by the 

employee, the work environment, and the working conditions at work. Job satisfaction is one of the 

important requirements for people to be successful, happy and productive, as well as the level of joy 

that they get from their jobs. For health professionals who need constant self-sacrifice, the job 

satisfaction they receive from corporate and environmental factors in the working environment is very 

important. Investigation was conducted at Antalya Atatürk State Hospital to examine the job 

satisfaction and the affecting factors of the nurses. The sample of the research consists of 70 service 

nurses.Personal information form and job satisfaction scale were used in the research. According to 

this, it was determined that the job satisfaction scale of the nurses participating in the survey was a 

total score of 81.90 ± 22.01. Operational policies were 36.98 ± 11.43, physical conditions 9.44 ± 3.03, 

interpersonal factors 8.62 ± 2.73, individual factors 14.27 ± 3.97, control autonomy 8.02 ± 2.29 and 

wage 4.54 ± 1.63, respectively, from the job satisfaction scale subscales. 
 

Keywords: Job satisfaction, nurse 
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GİRİŞ 

 

İş doyumu ilk kez 1920’lerde ortaya çıkmış ve özellikle son dönemlerde davranış bilimcilerin 

üzerinde durduğu davranışsal konulardan birisi olup, kişilerin fiziksel ve ruhsal sağlıkları ile doğrudan 

ilişkili olduğu gibi iş dünyasında etkinlik ve verimliliğin arttırılmasına da olumlu etkileri 

oluşmaktadır(Tözün, vd., 2008:378). Bu yüzden geçmişten günümüze kadar ve ileri ki yıllarda 

literatür çalışmalarının önemli konularından birisi olarak yerini almıştır. İş doyumu yaşamın tümü ile 

ilişkili olduğu ve bu yaşamın kişilerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarını doğrudan etkilediği 

düşünülmektedir(Yıldırım, 2007:254). İş doyumu tek başına gibi görünsede insan yapısı ve toplumu 

birlikte ilgilendirdiği için geniş bir konu olduğu görülmektedir. İş doyumu ile ilgili literatür çalışmaları 

incelendiğinde, iş doyumunun iş güdüsü, iş davranışları ile ilgili yapılan araştırmaların önemli bir 

inceleme konusu olduğu görülmektedir (Yıldırım, 2007:254).  

Locke iş doyumunu bireyin mesleği ile alakalı kendisini memnun eden olumlu duygusal bir 

durumu oluşturması olarak ifade etmektedir(Koustelios, 2001:354). İş doyumu, kişilerin sağlıklı, 

huzurlu, mutlu ve verimli olarak çalışabilmelerinin önemli etkenlerinden biridir. Bu doğrultuda iş 

doyumu, kişilerin iş ve işin oluşturduğu etkenlerden aldığı huzur, mutluluk ve memnuniyeini açıklar. 

Locke ve Henne ise, iş doyumunu “bir kişinin iş yerindeki işe ilişkin deneyimleri ve işe atfettiği 

değerlerinin yarattığı duygusal hoşnutluk durumudur” biçiminde tanımlamaktadır (Oshagbemi, 

2003:1210). Farklı tanımları olmakla birlikte Harran ve Aksayan iş doyumunu, çalışan bireyin yaptığı 

işi, iş çevresini ve iş yerindeki çalışma koşullarını değerlendirmesi sonucu oluşan duygusal bir 

tepki(Hayran ve Aksayan, 1991:16) olarak açıklamaktadır. 

İş doyumunu sadece kişisel özellikler ile karşılaştımak yanlış bir ifade olur. İş doyumunu yaş, 

cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni durum, meslek ve hizmet süresi gibi kişisel tanıtıcı özelliklerin yanı 

sıra yapılan işin içeriği, ücret, yönetim politikası, kişiler arası ilişkiler, çalışma koşulları gibi örgütsel 

ve çevresel etkenlerin etkilediği belirtilmektedir (Sünter vd., 2006:10, Yıldız vd., 2003:34).  

Eğınlı’ya göre iş doyumu ile ilgili olarak yapılan tanımların temel olarak üç ortak noktası 

bulunmaktadır. 

 

Bunlar şu şekilde açıklanabilir (Eğınlı, 2009:36) 

 

 İş doyumu, çalışanın işe ilişkin subjektif ve içsel duygularını ifade eder, genel olarak 

gözlenemez ancak kişinin davranışlarından anlaşılabilir. 

 İş doyumu, çalışanın elde etmek istediği ya da hak ettiğine inandığı ödüllere ulaştığı ya da 

beklentilerinin ötesinde kazanımlar elde ettiği durumda yaşanır. 

 İş doyumu, birbirlerinden ayrı ama birbiri ile ilgili birkaç tutum objesini kapsamaktadır.  

 

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de iş doyumunun farklı kurum ve kuruluşlarda çalışan 

çeşitli personel grupları için araştırma konusu olduğu ve konuya duyulan ilginin giderek arttığı 

söylenebilir (Tözün, vd., 2008:378). Meslek dışı yaşamı doğrudan etkileyen, sürekli özveri gerektiren 

sağlık sektöründe de, iş doyumunun büyük önem taşıdığı görülmektedir (Musal vd., 1995:3). Sağlık 

sektörünün her mesleğinde iş doyumu önemlidir. Ancak hemşirelik mesleğİnde, çalışma koşullarının 

ağır olması, düzensiz çalışma saatleri,  düşük ücretle çalışma,  mesleki saygınlığının yetersizliği gibi 

faktörler, iş doyumunun düşük olmasına neden olabilmektedİr. Bu durumda, İş veriminde düşme, 

erken emeklilik gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Çalışanların iş doyumu, meslek grupları arasında 

değişiklik gösterebileceği gibi,  aynı meslek grubunda,  ülkeler, bölgeler ve kurumlar arasında da 

farklılıklar olabilmektedir (Durmuş ve Günay, 2007:140). 
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MATERYAL – METOD 

 

 

Araştırmanın Amacı ve Türü 

Bu araştırma Antalya Atatürk Devlet Hastanesi’nde çalışmakta olan servis hemşirelerinin iş 

doyumu ve etki eden faktörlerin incelenmesine yönelik tanımlayıcı tipte bir araştırma olarak 

geçekleştirilmiştir. 

 

 
Evren ve Örneklem  

Araştırmanın evrenini Antalya Atatürk Devlet Hastanesi’nde çalİşmakta olan 126 servis hemşiresi 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi evreni bilinen örneklem hesaplama formülü n= N t²pq / d² 

(N-1) + t²pq  hesaplandığında 55 kişi olarak olarak bulunmuştur. Araştırmanın gücünü arttırmak için 

evrenin tamamına ulaşılması hedeflendi. Ancak izin kullanma ve yapmak istememe nedenlerİnden 

dolayı 70 servis hemşiresine ulaşılmıştır. 

 
Veri Toplama Araçları ve Veri Toplama Yöntemi 

Veri toplama araçları literatür doğrultusunda araştıamacılar tarafından hazırlanan hemşirelerin 

tanıtıcı özelliklerini gösteren 10 sorudan oluşan sosyodemografik özellikler soru formu Nesrin H. 

Şahin ve Ayşegül Durak Batıgün tarafından geliştirilen iş doyumu ölçeği ile toplanmıştır. İş doyumu 

ölçeği: 2006 yılında Nesrin H. Şahin ve Ayşegül Durak Batıgün tarafından geliştirilen 32 maddeden 

ve 7 alt boyuttan oluşan bir ölçektir(Batıgün ve Şahin 2006:32). Araştırmanın veri toplama araçları 

yüz yüze görüşme yöntemi ile mesai saatlerini aksatmayacak şekilde mesai saatleri dışında 

uygulanmıştır. 

 

 

Verilerin Değerlendirilmesi 

Veriler SPSS 20 programı ile sayı, yüzde, ortalama, Mann Whitney U, Kruskal Wallis testi 

kullanılarak değerlendirilmiştir. 

 

 

Araştırmanın Etik Yönü 

Araştırmaya başlamadan önce araştırmanın yapılacağı kurumlardan yazılı izin alınmış ve 

katılımcılara araştırma hakkında bilgi verilip aydınlatılmış onam formu imzalatılmıştır. Araştırma 

mesai işleyişini engellemeyecek şekilde mesai saatleri dışında uygun bir zamanda yapılmıştır. 

 

 
 Araştırmanın Sınırlılıklar 

Araştırma sadece bİr hastanede yapılmış olup topluma genelleme yapılamaz. 
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BULGULAR 

 

Tablo 1: Hemşirelerin tanıtıcı özellikleri 

Sosyo-Demografik Özellİkler Sayı Yüzde 

Yaş    

18-30yaş  17 24.3 

31yaş ve üzerİ 53 75.7 

Cinsiyet   

Kadın 58 82.9 

Erkek  12 17.1 

Medeni durum    

Evli  54 77.1 

Bekar  16 22.9 

Çocuk sayısı   

 Çocuğu yok 16 22.9 

 1 ve üzeri 54 77.1 

Algılanan gelir düzeyi   

Gelir giderden az 34 48.6 

Gelir gidere denk 32 45.7 

Gelir giderden fazla 4 5.7 

Eğitim düzeyi    

Lise-ön lisans 31 44.3 

Lisans ve üzeri 39 55.7 

Meslek seçimi     

Kendi isteğiyle 31 44.3 

Ailesinin isteğiyle  18 25.7 

İş imkanı nedeniyle 21 30.0 

Çalıştığı yer   

Dahili brans kliniği 31 44.3 

Cerrahi brans kliniği 39 55.7 

Çalışma süresi   

0-10 yıl 24 34.3 

11 yıl ve üzeri 46 65.7 

Çalışma biçimi   

Sürekli gündüz 13 18.6 

Gündüz ve nöbet 15 21.4 

Gece ve gündüz vardiyası 42 60.0 

TOPLAM  70 100 
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Hemşirelerin tanıtıcı özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Araştırmaya katılan hemşirelerin cinsiyeti 

%82,9’u kadın, %17.1’i erkek, medeni durumu %77.1’i evli, %22.9’u bekâr, çocuk sayısı %22.9’u 

çocuğu yok, %77.1’i 1 ve üzeri çocuk sahibi, algılanan gelir düzeyi %48.6’sı gelir giderden az, 

%45.7’si gelir gidere denk, %5.7’si gelir giderden fazla, eğitim düzeyi %44.3’ü lise-önlisans, %55.7’si 

lisans ve üzeri, meslek seçimi %44.3’ü kendi isteğiyle, %25.7’si ailesinin isteğiyle, %30’u iş imkanı 

nedeniyle, çalıştığı yer %44.3’ü dâhili brans kliniği, %55.7’si cerrahi brans kliniği, çalışma süresi 

%34.3’ü 0-10 yıl, %65.7’si 11 yıl ve üzeri, çalışma biçimi %18.6’sı sürekli gündüz, %21.4’ü gündüz 

ve nöbet, %60’ı gece ve gündüz vardiyası olduğunu ifade etmişlerdir.  

 

 

 

 

Tablo 2: Hemşirelerin İş Doyumu Ölçeğinden Aldıkları Puanlar 

 

İş doyumu anketi 

 Minimum Maximum Ortalama Standart Sapma 

İşletme politikaları 15,00 69,00 36,9857 11,43665 

Fiziksel koşullar 4,00 16,00 9,4429 3,03428 

Kİşİler arası faktörler 3,00 18,00 8,6286 2,73555 

Bireysel faktörler 5,00 24,00 14,2714 3,97792 

Kontrol özerklik 3,00 14,00 8,0286 2,29032 

ücret 2,00 9,00 4,5429 1,63020 

İş doyumu toplam 32,00 146,00 81,9000 22,01525 

     

 

 
Hemşirelerin iş doyumu ölçeğinden aldıkları puanlar ve alt boyutları Tablo 2’de verilmiştir. 

İşletme politikalarından aldıkları puan ortalamaları 36.98±11.43’tür (minimum 15, maximum 69). 

Fiziksel koşullardan aldıkları puan ortalamaları 9.44±3.03’tür (minimum 4, maximum 16). Kişiler 

arası faktörlerden aldıkları puan ortalamaları 8.62±2.73’tür(maximum 3, minimum 18). Bireysel 

faktörlerden aldıkları puan ortalamaları 14.27±3.97’dir(minimum 5, maximum 24). Kontrol 

özerklikten aldıkları puan ortalamaları 8.02±2.29’dir(minimum 3, maximum14). Ücretten aldıkları 

puan ortalamaları 4.54±1.63’tür(minimum 2, maximum 9). İş doyumu toplamdan aldıkları puan 

ortalamaları 81.9 ±22.01(minimum 32, maximum146) olduğu ifade edilmiştir. 
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Tablo 3: Hemşirelerin Tanıtıcı Özelliklerine Göre İş Doyumu Ölçeği Puan Durumu 

Sosyo-Demografik Özellİkler 

Sayı  

Ortanca min-max    Test  değeri  

p 

değeri 

Yaş *     

18-30yaş  17 92.00/ 50-146   

31yaş ve üzeri 53 81.00/ 32-122    U: 382.50 0.352 

Cinsiyet*     

Kadın 58 82.00/ 32-146   

Erkek  12 81.50/ 32-116    U: 344.00 0.950 

Medeni durum *     

Evli 54 82.00/ 32-122   

Bekar  16 92.00/ 51-146    U: 367.00 0.363 

Çocuk sayısı*     

 Çocuğu yok 16 89.00/ 51-146   

 1 ve üzeri 54 81.50/ 32.122    U: 341.50 
0.205 

Algılanan gelir düzeyi**     

 Gelir giderden az 34 75.50/ 32-120   

 Gelir gidere denk 32 84.00/ 32-146   

Gelir giderden fazla 4 92.00/ 84-113      Chİ-square:2.742 0.254 

Eğitim düzeyi *     

Lise-ön lisans 31 84.00/ 55-146   

Lisans ve üzeri 39 79.00/ 32-122    U: 488.50 0.170 

Meslek seçim nedeni **     

Kendi isteğiyle 31 88.00/ 51-146   

Ailesinin isteğiyle  18 68.50/ 32-120   

İş imkanı nedeniyle 21 75.00/ 51-119      Chİ-square 6.748 0.034 

Çalıştığı yer*     

Dahili brans kliniği 31 84.00/ 51-122   

Cerrahi branş kliniği  39 81.00/ 32-146    U: 584.50 0.813 

Çalışma süresi*     

0-10 yıl 24 94.50/ 56-146   

11 yıl ve üzeri 46 77.00/32-120   U:315.00 0.003 

Çalışma biçimi**     

Sürekli gündüz 13 84.00/ 55-146   

Gündüz ve nöbet 15 80.00/ 32-122   
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Gece ve gündüz vardiyası 42 92.00/62-119      Chi-square 3.075 0.215 

TOPLAM  70    

*Mann-Whitney U 

** Kruskal- Wallis Test 

 

Hemşirelerin tanıtıcı özelliklerine göre iş doyumu ölçeği puan durumu Tablo 3’te verilmiştir. 

Buna göre hemşirelerin tanıtıcı özelliklerine göre yaş, cinsiyet, medeni durum, çocuk sayısı, algılanan 

gelir düzeyi, eğitim düzeyi, çalıştığı yer ve çalışma biçiminin puan ortalamalarında gruplar arasında 

istatistiksel düzeyde anlamlı bir fark saptanmamıştır. Bununla birlikte meslek seçim nedeni tanıtıcı 

özelliklerine göre iş doyumu ölçeği puan durumu ortalamalarında gruplar arasında istatistiksel 

düzeyde anlamlı bir fark saptanmıştır (p:0.034)(Tablo 3). Çalışma süresi tanıtıcı özelliklerine göre iş 

doyumu ölçeği puan durumu ortalamalarında gruplar arasında istatistiksel düzeyde anlamlı bir fark 

saptanmıştır(p:0.003)(Tablo 3). Ayrıca ikili karşılaştırmada kendi isteği ile ailenin isteği puan durumu 

ortalamalarında gruplar arasında istatistiksel düzeyde anlamlı bir fark 

saptanmıştır(p:0.034)(U:165,00). 

TARTIŞMA 
Çalışmamızda meslek seçim nedeni tanıtıcı özelliklerine göre iş doyumu ölçeği puan durumu 

ortalamalarında gruplar arasında istatistiksel düzeyde anlamlı bir fark saptanmıştır. Durmuş ve 

Günay’ın hemşirelerde iş doyumu ve anksiyete düzeyi çalışmalarında mesleğini severek çalışan 

hemşirelerin genel iş doyumu puanı, sevmeden çalıştığını ifade edenlerden daha yüksek olduğu 

bulunmuştur (Durmuş ve Günay, 2007:145). Arcak ve Kasımoğlunun yapmış olduğu çalışmalarında 

mesleğini severek yapanların iş doyumunu arttırdığını (Arcak ve Kasımoğlu, 2006:28), Ehrenferd’in 

yapmış olduğu çalışmalarında mesleğini severek yapmanın sonucunda iş doyumununu 

oluşturduğunu(Ehrenfeld, 1991:43), Irvine ve Evans’ın yapmış olduğu çalışmalarında mesleğini 

isteyerek yapanların iş doyumlarının yüksek olduğu (Irvine ve Evans, 1995:251) saptanmıştır. 

Çalışmamızda çalışma süresi tanıtıcı özelliklerine göre çalışma süresi 11 yıl ve üzeri olanların iş 

doyumu puanları çalışma süresi 0-10 yıl arasında olanların iş doyumu puanlarına göre daha düşük 

olduğu belirlenmiştir. Çalışmamıza literatür ile paralel olarak Cimete’nin çalışmasında toplam çalışma 

süresi arttıkça, iş doyumunun arttığını (Cimete, 1996: 19), Kacel ve arkadaşlarının çalışmalarında ise 

çalışma yıllarının ilk yıllarında iş doyumunun yüksek olduğu, çalışma yılları arttıkça iş doyumunun 

azaldığı (Kacel vd., 2005:30) saptanmıştır. Çalışmamıza literatürde paralel olmayan Durmuş ve 

Günay’ın çalışmalarında toplam çalışma süresinin iş doyumu puanına önemli etkisinin bulunmadığı 

(Durmuş ve Günay, 2007:145), Blegen’in araştırmasında çalışma süresinin iş doyumu üzerine bir 

etkisinin olmadığı (Blegen, 1993:39), saptanmıştır.  

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi’nde çalışmakta olan servis hemşirelerinin iş doyumu ve etki 

eden faktörlerin incelenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen bu araştırmada hemşirelerin tanıtıcı 

özelliklerine göre yaş, cinsiyet, algılanan gelir düzeyi, eğitim düzeyi, çalıştığı yer ve çalışma biçiminin 

puan ortalamalarında gruplar arasında istatistiksel düzeyde anlamlı bir ilişki olmadığı saptandı. Bu 

konu ile ilgili yapılan çalışmalarda: Yıldız ve arkadaşlarının yaptıkları araştırmalarında çeşitli yaş 

gruplarıyla iş doyumları arasında anlamlı bir ilişki olmadığını (Yıldız vd., 2003:37) Sünter ve 

arkadaşlarının yapmış olduğu aratırmalarında yaş grupları arasında iş doyumu ölçek puanları açısından 

fark bulunamamıştır(Sünter vd., 2006:10). Bu çalışmalar çalışmamız ile literatürde paralel olarak 

benzerlik göstermektedir. Yine Piyal ve arkadaşlarının yapmış olduğu araştırmada sosyodemografik 

özelliklerden yaş, cinsiyet, eğitim durumu, hizmet süresi ile iş doyumu arasında istatistiksel anlamda 

önemli ilişki olduğunu (Piyal vd., 2000:247) Kavlu ve Pınar’ın yapmış oldukları çalışmalarında yaş 

arttıkça duyarsızlaşmanın azaldığı, duyarsızlaşma azaldıkça ise iş doyumu ve kalitesinin arttığı sonucu 

ile yaş ile iş doyumu arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu (Kavlu ve Pınar, 2009:1554) bulunmuştur. 

Bu çalışmalar ise çalışmamız ile literatürde paralel olarak benzerlik göstermemektedir.  

Çalışmamızda medeni durum ve çocuk sayısı tanıtıcı özelliklere göre iş doyumu ölçeği puan 

durumuna göre puan ortalamalarında gruplar arasında istatistiksel düzeyde anlamlı bir ilişki olmadığı 

saptandı. Durmuş ve Günay’ın yapmış oldukları çalışmalarında evlilik durumu ve çocuk sahibi 

olmanın iş doyumu puanına önemli bir etkisinin olmadığı (Durmuş ve Günay, 2007:145), Cimete’nin 

çalışmasında işdoyumu çalışmasında evlilik durumunun ve çocuk sahibi olmanın iş doyumunu 

etkilemediğini (Cimete, 1996:19). 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi’nde çalışmakta olan servis hemşirelerinin iş doyumu ve etki 

eden faktörlerin incelenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen bu araştırmanın sonucunda farklı 

sonuçlar göze çarpmıştır. 

Araştırma sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda; 

 Bu çalışmada mesleğini kendi isteğiyle seçenlerin iş doyumunun daha yüksek olduğu, 

 Çalışma süresi 11 yıl ve üzeri olanlarda iş doyumunun çalışma süresi 0-10 yıl olanlara göre 

dahadüşük olduğu 

 Hemşirelerin meslek seçimini %44.3 oranla kendi isteği ile seçtiği, 

 İkili karşılaştırmada kendi isteği ile ailenin isteği puan durumu ortalamalarında gruplar 

arasında istatistiksel düzeyde anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır. 

 

Bu sonuçlar doğrultusunda; 

 Meslek seçiminde ailelerin çocuklarının isteklerini göz önünde bulundurup baskılayıcı bir 

tutum sergilememeleri yönünde eğitilmeleri, 

 Meslek seçimi öncesi öğrencilere meslekler hakkında yeterli bilgiye sahip olmalarının 

sağlanması için etkin bir danışmanlık hizmeti verilmesi, 

 Kurumların çalışanların iş doyumunu arttıracak motive edici faaliyetlerde 

bulunmaları(başarıların ödüllendirilmesi, aidiyet duygusunu pekiştirici geziler, eğlenceler 

düzenleme vb.) önerilir. 
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ÖZET 

 

Günümüz ekonomisinin odak noktasını oluşturan “müşteri” ve “onun farklılaşan istek ve 

ihtiyaçları”, sürecin daha fazla katma değerle yürütülmesi gerekliliğine dair sorunsalını gözler önüne 

sermektedir. Bu durum lojistiğin belkemiği olan 3PL firmalar açısından irdelendiğinde, çoğunlukla 

spesifik çözümler üretme anlamında taşımacılık, depolama gibi faaliyetlere odaklanmış olunduğu ve 

müşterilerin giderek artan kapsayıcı çözümler beklentisini karşılama noktasında zayıf kalınabildiği 

gözlemlenmektedir. Bu bağlamda 3PL firmaların ve sunulan hizmetlerin, tedarik zinciri kapsamında 

gün geçtikçe karmaşıklaşan faaliyetlere entegre çözümler sağlayacak şekilde dönüşümüne olan 

gereklilik kaçınılmaz bir hale gelmektedir. Tüm tedarik zincirinde “değer yaratan” çözümler üreten ve 

3PL’ i bir adım daha ileri götürerek müşterisi olan organizasyonların kapsamlı istek ve ihtiyaçlarını 

karşılayabilme yetisine sahip bir konsept olan 4PL, yeni piyasa düzeninde tutunabilmenin yani müşteri 

talebini kendi firmanın yörüngesine çevirmenin en önemli yolu olarak ortaya konmaktadır.  

Bu çalışmada, 3PL firmaların temel yapısı sunduğu hizmetlerle beraber incelenecek ve 4PL 

konseptinin iç dinamizminden bahsedilecektir. Çalışma, Türkiye’de lojistik sektöründe beliren 

trendlerin incelenmesi ile ilerleyecek ve piyasada konuyla alakalı var olan fırsatlardan bahsedilecektir. 

Çalışma sonucunun,  artan müşteri istek ve beklentilerini doyuma ulaştırma paralelinde 4PL 

firmalarına olan ihtiyacın sektör tarafından anlaşılmasında yol gösterici olması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: 3PL, Tedarik Zinciri, 4PL, Entegrasyon, Lojistik Sektörü 

 

The Process In 3pl Companies Through Transforming Into 4pl: Sector 

Analysis And Opportunuties 

 
ABSTRACT 

The "customer" and "its differentiated desires and needs" form the focus point of today's economy. 

This reveals the problem that the process must be carried out with more value added activities. 

Throughout the perspective of 3PL companies, it is mainly observed that these companies pay more 

attention to activities such as transportation and warehousing when compared to satisfying customer 

expectations through providing inclusive solutions. Nowadays it emerges inevitable necessity of 

transformation by 3PL companies and provided superficial services for the purpose of providing 

integrated solutions along day-to-day complexity within the supply chain. In this manner, 4PL as a 

concept that generates "value-creating" solutions in the entire supply chain and has the ability to meet 

the needs and desires of its customers by taking the 3PL a step further, is the most important way to 

catching trends of market in order to translate customer demand into its own company's orbit. 

In this study, the main structure of the 3PL companies will be examined along with the services 

provided and the internal dynamics of the 4PL concept will be discussed. The study will proceed with 

a review of companies operating in the logistics sector in Turkey as 3PL firms and adding activities 

focused on transformation to 4PL firm and will discuss relevant opportunities on the market. It is 

expected that the outcome of the study will guide companies in logistics sector through understanding 

of the need for 4PL companies in parallel with meeting increased customer demand and expectation. 

Keywords: 3PL, Supply Chain, 4PL, Integration, Logistics Sector 
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GİRİŞ 

 

Günümüzün değişen dengeleri, piyasada yer alan firmaların iş süreçleriyle ilgili verdiği 

kararlara daha da önem verme gerekliliğini doğurmaktadır. Mamul üretip müşteriye sunan işletmeler, 

rakipleriyle mücadele edebilmek için sadece ürünleri üretip piyasaya satma odağında olmak yerine, 

üretim öncesi maliyetlere ve satış sonrası müşteri maliyetlerine daha çok önem vererek zorlu piyasa 

koşullarında kar oranlarını korumaya çalışmaktadır. Artan müşteri beklenti ve ihtiyaçları paralelinde 

ürün ve hizmetlerini rakiplerinden çok daha hızlı bir şekilde hedef pazarlara ulaştırmaya ve bunu 

yaparken de maliyet kalemleri içinde önemli bir yere sahip olan lojistik maliyetlerini en aza indirmeye 

ihtiyaç doğan firmaların, gün geçtikçe daha fazla oranla dış kaynak kullanıma yöneldikleri 

görülmektedir. Dış kaynak kullanımı yoluyla işletmelerin temel yeteneklerine odaklanabilecekleri ve 

özellikle maliyet açısından daha düşük maliyetlerle çalışabileceği ortadadır (Sevim, vd. 2008). 

Bu noktada lojistik hizmet sağlayıcılar, hizmeti satın alan firmalar adına lojistik süreçleri etkin 

ve verimli bir şekilde yönetmekten sorumlu dış kaynak rolü oynayan işletme rolü oynamaktadır. 

İşletmeler açısından lojistik süreçlerle ilgili gereksinimlerin karşılanması ve işletmelerin performansını 

doğrudan etkilemeleri açısından özellikle lojistik sektörünün belkemiğini oluşturan 3. Parti lojistik 

(3PL) hizmetlerinin önemi de bu anlamda hayli arttırmıştır. Sektörde 3PL olarak faaliyet gösteren 

firmaların sayıları gitgide artmakta ve bu da yoğun rekabet ortamının vuku olmasına neden 

olmaktadır. Benzerlerinden sıyrılmaya çalışan işletmeler, rekabet üstünlüğünü ele geçirebilme ve 

sürdürebilme mücadelesinde sunmuş oldukları hizmetleri, müşterilerin değişen ihtiyaçlarını 

karşılayabilme ve bu bağlamda farklılık yaratabilme olgusunu değerlendirerek var olma yoluna 

gitmektedirler. 

Çoğunlukla spesifik çözümler üretme anlamında taşımacılık, depolama gibi faaliyetlere 

odaklanmış olan ve müşterilerin giderek artan kapsayıcı çözümler beklentisini karşılama noktasında 

zayıf kalabilen 3PL işletmeler, tedarik zinciri kapsamında gün geçtikçe karmaşıklaşan faaliyetlere 

entegre çözümler sağlayacak şekilde konumlanmaya ve kendilerini bu dönüşüme uydurmaya 

kaçınılmaz bir şekilde gereklilik duymaya başlamıştır. Tüm tedarik zincirinde “değer yaratan” 

çözümler üreten ve 3PL’ i bir adım daha ileri götürerek müşterisi olan organizasyonların kapsamlı 

istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilme yetisine sahip bir konsept olan Dördüncü Parti Lojistik (4PL), 

yeni piyasa düzeninde tutunabilmenin yani müşteri talebini kendi firmanın yörüngesine çevirmenin en 

önemli yolu olarak ortaya konmaktadır. 4PL servis sağlayıcı olarak ortaya çıkan kavramın farklılaşma 

ve 3PL lojistik hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan hizmetlerin evrimleşmesi sürecinin doğal bir 

sonucu olduğu fikri savunulmaktadır(Maternowska,2002;Zukerman,2009). 

Yapılmış olan bu çalışmada, bir dış kaynak sağlayıcı rolü oynayan 3PL firmaların temel yapısı 

sunduğu hizmetlerle beraber incelenecek ve 4PL konseptinin iç dinamizminden bahsedilecektir. 

Çalışma, Türkiye’de lojistik sektöründe beliren trendlerin incelenmesi ile ilerleyecek ve piyasada 

konuyla alakalı var olan fırsatlardan bahsedilecektir. Çalışma sonucunun,  artan müşteri istek ve 

beklentilerini doyuma ulaştırma paralelinde 4PL firmalarına olan ihtiyacın sektör tarafından 

anlaşılmasında yol gösterici olması beklenmektedir. 

 

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

 

2.1 DIŞ KAYNAK KULLANIMI  

 

Günümüzde küreselleşen ekonomi ve gelişen teknoloji ile sınırlar ötesine açılan ticari 

işletmeler, maliyet avantajını yakalayabilmek ve böylece kar marjını arttırabilmek adına işletme 

yönetiminde yaşanan yeni gelişmeleri de süreçlerine katarak daha verimli bir iş yapış biçimi 

oluşturmak zorundadır. Bir kuruluşun ikincil faaliyetlerini ve bu faaliyetler üzerindeki karar haklarını, 

dış tedarikçilere transfer etmesi olarak tanımlanan dış kaynak kullanımı; alanında uzmanlaşmış diğer 

işletmeler aracılığı ile yüksek kalitede düşük maliyetlerle uygun biçimde hizmet temin edilmesini 

sağlayan bir yönetim stratejisidir(Çam,2016). Dış kaynak kullanımı ile işletmeler hizmet sağlayıcı 

tarafın sahip olduğu uzmanlaşma derecesi ve ölçek ekonomisi kullanabilme kabiliyeti sayesinde 

devrettikleri işi kendi yaptıklarından daha kaliteli ve ucuza elde edebilmektedirler (Usher, 2003). 

İşletmeler açısından yapılan faaliyetlerin içeride mi yoksa dışarıda mı daha az maliyet oluşturacağı ve 

hangi şekilde işletme için daha çok verimlilik yaratacağı belirlenerek dış kaynak kullanım kararına 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

331 

 

gidilir. Esasında bu yöntemin temelinde işletmeler kendi ana faaliyetlerine odaklanması yatmaktadır 

(Karahan, 2009). Dış kaynak kullanımı işletmelere birçok konuda fayda sağlamaktadır. Bunlar 

(Keskin, 2011):  

 Piyasada rekabet üstünlüğü istikrarı  

 Teknolojideki ilerlemeler nedeniyle danışmanlık gereksinimi  

 Donanım, kuruluş maliyetlerine katlanmak zorunda olmamak 

  Enformasyon ve otomasyon ihtiyaçları  

 Piyasadaki belirsizlik, talep değişimi gibi durumlarda zarar görmemek  

 Ölçek ekonomisi sayesinde birim maliyetleri düşürmek  

 Yasal veya daha başka durumlar nedeniyle oluşabilecek prestij zararının önüne geçmek  

 Temel faaliyet konularının dışında kalan konularda idari problemlerden kurtulmak 

 

Dış kaynak kullanımına yönelik ilginin son yıllarda iyice belirginleşen rekabet ortamıyla beraber ciddi 

artış gösterdiği ve bu artışın devam edileceği gözlemlenmektedir. Başlangıçta daha çok yemek, 

temizlik, personel taşıma alanlarında yaygın olan dış kaynak kullanımı artık işletmelerin her türlü 

faaliyetlerinde kullandıkları bir yönetim aracına dönüşmüş ve özellikle faaliyetlerde en büyük maliyet 

ayağını oluşturan lojistik faaliyetlerde kullanımı da araştırmamıza konu olması nedeniyle önem arz 

etmektedir. 

  

2.2 LOJİSTİK HİZMET SAĞLAYICI 

 

Günümüzün dünya düzeninde yürütülen ticari aktivitelerin küresel bir kimlik kazanmasıyla 

beraber, ekonomik faaliyetlere konu olan iş süreçleri rekabetten yoğun bir şekilde etkilenmekte ve bu 

durum da işletmeleri yeni rekabet avantajı arama yoluna itmektedir. Bu nedenle işletmeler daha hızlı 

üretim yapabilme, bu üretimleri destekleyecek şekilde hızlı tedarik edebilme ve müşterilere mümkün 

olan en kısa sürede ulaşabilme gibi hedeflerle, kendilerini tercih edilebilir kılmak istemektedir. İşte 

tam bu noktada, lojistik faaliyetlerin kattığı değerler sonucunda var olan süreci etkin yürütmede çok 

önemli bir rol oynadığı görülebilmektedir. Özellikle son yıllarda lojistik kavramı, işletme yönetiminin 

içinde en önemli öğelerden birisi olmuştur. Bunun nedenleri aşağıdaki gibi belirtilebilir (Johnson 

vd.,1999): 
 

 Ürün çeşitliliğinin azami noktasına ulaşması  

 Müşteri odaklı pazarlama anlayışı  

 Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler  

 Bilgisayar kullanımının yaygınlaşması  

 Geri dönüşüm faaliyetlerinin ortaya çıkması  

 Küresel firmaların ve bu firmaların hacimlerinin artması 

 

Bu bağlamda lojistik hizmetlerini bir bütün olarak yönetmek için gerekli bilgiye ve kaynağa kendi 

bünyesinde sahip olmayan pek çok şirketin artan gereksinimlerini karşılamak amacıyla; nakliye, 

depolama, stok kontrol, ambalaj gibi katma değerli hizmet gerektiren faaliyetleri bünyede toplayarak 

optimum sürelerde, rekabet edebilir maliyetlerle ve kalitede çözüm üretmeyi hedefleyen lojistik 

hizmet sağlayıcılar doğmuştur (Çakırlar, 2009). 

Gerçek anlamda lojistik kavramı taşımacılık faaliyeti haricinde genel faaliyetleriyle bir bütün olarak 

düşünüldüğünde, ülkemiz için çok yeni ve gelişmeye daha çok ihtiyaç duyan bir yapı sergilemektedir. 

Geçmişte nakliyecilik alanında faaliyet gösteren küçük veya orta ölçekli işletmelerin, son zamanlarda 

Türkiye’de trend olan “Lojistik” kelimesinin yaygınlaşmasıyla beraber kendilerini Lojistik hizmet 

sağlayıcı olarak yansıtmaları bu konuda önemli bir örnek olarak gösterilebilir. Bu tarz işletmelerin, 

lojistik konusuyla ilgili verdikleri hizmetin boyutu sığ bir kuyu olan taşımacılık fonksiyonuyla sınırlı 

kalmakta ve profesyonel lojistik hizmetler ile alakası bulunmamakta ya da amatörce 

gerçekleşmektedir.  
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Tüm bunlara rağmen son yıllarda sektörde etkin olarak yer alan firmalar, bünyelerine gelişmiş 

hizmetler çeşidi kazandırma ve sürdürebilirlik gibi konulara verdikleri artan önemle dikkat çekerken, 

yeni ortaklıklar ve gelişme gayretleriyle rekabet avantajlarını arttırarak piyasadaki yerlerini 

sağlamlaştırmaya çalışmaktadır. Hizmet sağlayıcıların belli konularda uzmanlaşmaları ve müşterilere 

verilecek hizmet kalitesini şirket önceliği sıralamasında yükseltmesi, sektör açısından umut vaat edici 

olmaktadır. 

 

Lojistiğe konu olan tüm taraflar incelendiğinde aşağıdaki gibi bir listeleme yapılabilir: 

 

 Birinci parti: Üretici, toptancı, perakendeci veya gönderici, 

 

 İkinci parti: Birinci partinin doğrudan müşterisi pozisyonundaki işletme, 

 

 Üçüncü parti: Lojistik aracılar; sevkiyatçı, hizmet sağlayıcı, taşıyıcı, antrepo işletmecisi vb., 

 

 Dördüncü parti: Lojistik ürün ve bilgi akış süreçlerini entegre eden işletme. 

 

Özellikle 3PL (Üçüncü Parti Lojistik Hizmet Sağlayıcısı) ve 4PL (Dördüncü Parti Lojistik Hizmet 

Sağlayıcısı) şirketlerin uluslararası operasyonlarının hızlanmasıyla büyümesi beklenen gelişmeye açık 

alanları oluşturmaktadır. 

 

2.2.1 Üçüncü Parti Lojistik Hizmet Sağlayıcısı(3PL) 

 

Çabuk değişen ve sürekli gelişen ekonomik piyasada işletmelerce müşteri ihtiyaçlarının 

karşılanması sorunsalı, müşterilerden gelen üstün kaliteli ürün ve hizmet, süratli teslimat ve daha fazla 

katma değer gibi beklentiler paralelinde daha da sıkıtı yaratan bir unsur haline gelmiştir. İşte bu 

noktada, üretici, toptancı, perakendeci firmalar (birinci parti) ile bu kurumların müşterileri (ikinci 

parti) arasındaki ilişkiyi yürüten bir aracı rolündeki üçüncü parti lojistik hizmet sağlayıcıları devreye 

girmekte ve işletmelerin yükünü epeyce azaltmaktadır.  

 

3PL yani Üçüncü Parti Lojistik Hizmeti kavram olarak, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her 

türlü ürün, hizmet ve bilgi akışının, etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması ve kontrol 

altında tutulmasının dışarıdan bir hizmet sağlayıcı tarafından yürütülmesi olarak açıklanabilir. 

Günümüzde birçok firma lojistik ihtiyaçlarının tamamının veya bir bölümünün bir üçüncü parti lojistik 

firması tarafından yerine getirilmesini daha kaliteli ve ekonomik bulmakta ve bu süreçte üçüncü parti 

lojistik hizmet sağlayıcısı, müşterisi için değer yaratan bağımsız ekonomik bir varlık olarak hareket 

etmektedir(Aghazadeh, 2003, s.50).  

 

Nihai ürün stoklarının yönetilmesi, depolama, taşıma ve ambalajlama operasyonlarının yönetimi gibi 

hizmetlerin yanı sıra ürün geliştirilmesi, üretilen malzemelerin kullanım kitapçıklarının basılması gibi 

müşteriye özel katma değerli hizmetler de sunulmaktadır. Bu temel hizmet alanlarına ek olarak, ters 

lojistik, tehlikeli madde atık yönetimi operasyonları gibi satış sonrası faaliyetlere destek verilerek 

müşteri memnuniyeti ve imaj arttırıcı faaliyetlerin doğru yönetilmesi de 3PL hizmet sağlayıcılarla 

anlaşmalı olan işletmelere olumlu katkılar sağlamaktadır. 

 
 

2.2.2 Dördüncü Parti Lojistik Hizmet Sağlayıcısı(4PL) 

 

3. Parti Lojistik uygulamalarını sağlayan firmalar çoğunlukla taşımacılık ve depolama gibi 

spesifik faaliyetlere odaklandığından, müşterilerin tedarik zincirlerine yönelik entegre çözümler 

üretmekten veya buna yönelik isteklerini tam anlamıyla karşılamaktan uzak kalabilmektedir. İşte bu 

noktada 4. Parti Lojistik, 3PL’ i bir adım daha ileri götürerek iş süreçlerinin de dış kaynak yardımıyla 

organize edilmesi esasına dayanarak, müşterisi olan organizasyonların kapsamlı istek ve ihtiyaçlarını 

karşılayabilme ve detaylı bir tedarik zinciri yönetimi sağlanması mantığı ile ortaya konmuştur. 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

333 

 

Kavramın geliştiricisi olan Andersen Worldwide tarafından da kavram, birleştirici bir rol üstlenen 

işletmenin; kendi kaynaklarını, teknolojisini, bilgi ve becerisini kullanarak 3PL hizmet sağlayıcıları ile 

lojistik hizmeti alacak işletmeleri bir araya getirip, tüm tedarik zincirinde “değer yaratan” çözümler 

üretmesi şeklinde tanımlanmıştır(Bauknight ve Bade, 2001). 

 

4.Parti Lojistik hizmet sağlayıcı şirketler, müşterilerinin lojistik faaliyetlerini gerçekleştirmede 

optimizasyonu sağlamak adına; dağıtım, nakliye, depolama gibi farklı konularda uzmanlaşmış en 

başarılı 3PL şirketlerini seçmekte ve bu şirketler arasındaki koordinasyonu sağlayarak, her bir 

müşteriye sadece onu ilgilendiren, ona özgü çözümler üretmeyi amaçlar. Bu bağlamda dışarıdaki 

uzman firmanın(3PL); bilgi, deneyim ve teknolojisi de iş sürecine entegre edilerek işletme süreçlerinin 

en etkin şekilde yeniden tasarımı oldukça önem taşır. 4PL kavramının altında yatan asıl mantık ise, 

teknoloji, depolama ve dağıtım gibi önemli faaliyetlerin optimal bir şekilde bütünleştirilmesiyle 

birlikte, tedarik zincirinde ortaya çıkacak tasarruflar ve verimliliklerden maksimum seviyede 

faydalanmayı başarabilmek ve istikrarlı bir şekilde kişisel çözümler ile ilerleyebilmeyi sağlamaktır. 

 

Literatür araştırıldığında 4PL şirketlerin etkin bir tedarik zinciri yönetimi adına müşterilerine fırsatlar 

yaratabilmesi için, sahip olması gerekli olan bazı temel özellikler şu şekilde sıralanabilir: 

 

 Tedarik zinciri stratejileri organizasyonu, analizi ve yeniden tasarım kabiliyeti 

 Bilgi teknolojilerine yüksek seviyede yatırım ve entegrasyonun sağlanması 

 Lojistik optimizasyonlar gerçekleştirebilme ve yüksek değer yaratabilme 

 Etkin iş süreçleri yönetimi  

 Yüksek nitelikli insan gücü 

 Çoklu 3PL yönetebilme yeteneği  

 İleri planlama tekniklerine odaklılık  

 Süreç ve performans odaklı bir yönetim yaklaşımının izlenmesi gerekmektedir. 

 

3PL hizmet sağlayıcılar arasından en iyi karmayı oluşturarak en üst düzey müşteri memnuniyetini 

hedefleyen ve bu bağlamda tüm lojistik yönetiminin yürütülmesinden ve entegrasyonundan sorumlu 

olan 4. Parti lojistik hizmet sunucuları, fırsat yaratıcı ve maliyet azaltıcı çözümler sağlama konusunda 

sundukları avantajlar ile gün geçtikçe daha da çok ilgi çekmekte ve işletmeler tarafından tercih 

edilirliklerini arttırmaktadır. 

 

3. UYGULAMA 

 

Çalışma nitel yaklaşım kullanılarak araştırılmış ve yöntem olarak literatür incelemesi yapılmıştır. 

Araştırmanın gerçekleşebilmesine ilişkin özellikle; üçüncü parti lojistik, dördüncü parti lojistik ve 

lojistik hizmet sağlayıcıları kavramlarını içeren kaynaklar; temel olarak ulusal ve uluslararası hakemli 

dergilerdeki makaleler ile yerli ve yabancı yayınevleri tarafından basılan kitaplar ve konu hakkında 

bilgi içeren internet sitelerindeki bilgiler göz önünde bulundurularak incelenmiştir. Lojistik sektöründe 

3PL servis sağlayıcılığından 4PL servis sağlayıcılığına yönelmede benimsenen değerlerden yapılan 

çıkarımlarla desteklenerek derlenmiştir. 

 

3.1 TARTIŞMA 

Sektörden sektöre, üründen ürüne değişse de ortalama olarak bir ürünün satış fiyatının yüzde 4 ile 

20‘sini lojistik giderleri oluşturur. Forrester Research’un gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre Fortune 

500 şirketlerinin %78’i taşıma hizmetlerini, %54’ü dağıtım hizmetlerini, %46’sı ise üretimi outsource 

etmiş konumdadır. Bunun sonucunda üçüncü parti lojistik endüstrisi dünya genelinde 50 milyar $’lık 

büyüklüğe ulaşmış durumdadır(url1).Bu bağlamda sektörün git gide büyük bir ivmeyle büyüdüğü ve 

rekabetin de bu bağlamda arttığı gözler önüne serilmektedir. 

Babacan(2003)’e göre değişen ve artan müşteri talepleri paralelinde lojistik sektörünün yakın zamanda 

özellikle aşağıdaki hedeflere odaklanacağı öngörülmektedir:  
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 Doğru müşterinin seçimi ve ihtiyaç tespitlerinde isabet sağlamak  

 Müşteri hizmet düzeyini yükseltmek  

 Mevcut ürün yelpazesini geliştirmek  

  Kar hedeflerini ön plana almak  

 Müşteri tatmini - firma değeri dengesini sağlamak – 

 Müşteri ürününe özel taşımacılık  

 İnteraktif ve otomasyon destekli depolama  

  Proje taşımacılığı ve yönetimi,  

 Lojistik amaçlı bilgi üretimi ve insan kaynakları eğitiminde başarılı olmak 

Sektördeki dinamiklerin müşteri odaklılık ile birlikte değişkenlik gösterdiği ve daha çok yüksek katma 

değerli hizmet yaratma konusunda toplandığı dikkat çekicidir. Bir işletmenin doğal mantığında var 

olma amacı olarak yer alan kar unsuru, müşterinin firmayı tercih etmesine etki eden unsurları 

geliştirerek bünyede var etme şekliyle etkin kılınmaya çalışılmaktadır.  

Literatürden incelenen çalışmalar ve sektör dinamikleri bağlamında yapılan çıkarımlar aşağıdaki 

gibidir; 

 Şirketler müşterilerin artan ihtiyaçlarına karşılık verebilmek ve ayni zamanda 

düşük maliyetlerde çalışabilmek için genellikle öz faaliyetleri dışında kalan işleri outsource 

etme ve bu bağlamda üçüncü parti sağlayıcıların firmalara sağladığı avantajlardan yararlanma 

eğilimini göstermektedir. Ancak günümüz rekabet ortamında müşterilerine en iyi hizmeti 

vermeye zorlanan şirketler, bu süreçte uzmanlıkları farklı olan ayrı çözüm ortaklılıklarından 

ziyade tedarik zincirindeki birden çok halkaya eş zamanlı olarak çözüm sağlayacak stratejik 

ortaklarla çalışarak tedarik zincirinin performansını arttırma düşüncesini gitgide daha çok 

benimsemektedir. 

 4PL uygulayıcıları; 3PL sağlayıcıları, IT sağlayıcıları, call center gibi farklı servis hizmeti 

sağlayan tedarikçilerin uygulamalarını bünyesinde barındırarak firmalara farklı servis 

sağlayıcıları ile çalışma yapma zorluğu yerine tek bir ara yüz sağlamış olur. Teknoloji, 

depolama ve dağıtım gibi önemli lojistik faaliyetlerin optimal bir şekilde bütünleştirilmesiyle 

birlikte, tedarik zincirinde ortaya çıkacak tasarruflar ve verimliliklerden maksimum seviyede 

şirketlerin faydalanmasını sağlar. 3PL özellikle operasyon maliyetlerini azaltma 

üzerine odaklanırken, 4PL yaklaşımı gelir artısı, operasyon maliyetleri azaltma, çalışma 

sermayesi azaltma ve sabit değer azaltma gibi faydalar sağlamaktadır. Özellikle 4PL 

sağlayıcının tüm arz zincirine odaklanmasıyla müşteri hizmetlerinde önemli ölçüde gelişme 

sağlanabilir. Operasyonların senkronize bir şekilde yönetilmesi operasyonel 

maliyetlerde azalma sağlar. 

 4PL’nin olumlu yönlerine rağmen firmalar, 4PL şirketlerle çalışma hususunda çekingen 

davranabilmektedirler. Bunun temel nedenlerinden birisi firmaların verilerini ayrıntılı ölçüde 

paylaşma konusunda gösterdikleri isteksizlik ve özellikle perakendecilerin bu yaklaşımı 

maliyet yükseltici olarak görmeleri sayılabilmektedir. Bu durum, artan bilinç ve yenilikçi 

düşünceyle çözülmesi kolaylaşan bir eğilim göstermektedir. 

 Lojistik firmaları açısından katma değerli hizmet yaratmaya odaklı olarak dördüncü 

parti lojistik servis sağlayıcılarına dönüşümleri zor olabilmektedir. Fakat rekabetin 

getirdiği gerekliliklere uyum sağlama konusunda da firmalar kendilerini motive 

etmektedir. Lojistik firmaları bu ölçüde müşteri isteklerini karşılamak ve gerçek 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

335 

 

zamanlı arz zincirini yönetebilmek için büyük bir IT yatırımı yapmak zorundadırlar. 

Bu nedenle dördüncü parti servis sağlayıcılarına dönüşen firmalar, müşterileri ile uzun 

vadeli kontratlar gerçekleştirerek özellikle IT yatırımlarını amorti etmeye 

çalışmaktadır. 

 

SONUÇ 

 

Tüm tedarik zincirinde “değer yaratan” çözümler üreten ve 3PL’ i bir adım daha ileri 

götürerek gelişmiş faaliyetleri üstün uzmanlık deneyimiyle tek bir bünye altında hizmete 

sunan 4PL,günümüz piyasasının odak noktasını oluşturan müşterinin gittikçe artan ve farklılaşan 

taleplerini karşılama anlamında en önemli konseptlerden biri olarak yer almaktadır. Dördüncü parti 

lojistik kavramı göreceli olarak yeni sayılsa da firmalara arz zincirlerini yönetmek için etkin bir yol 

önermektedir. Bu alanda yakın gelecekte daha hızlı gelişmeler ve daha yaygın kullanım görülmesi 

beklenmektedir.3. Parti olarak konumlanan firmaların da, sektördeki rekabetin etkisiyle pazarın 

kaymağını alma stratejilerine yönelerek 4. Parti lojistik hizmet sağlayıcılarına dönüşmelerinde 

hızlanacakları tahminlenmektedir. Bu bağlamda 4PL, yeni piyasa düzeninde tutunabilmenin yani 

müşteri talebini kendi firmanın yörüngesine çevirmenin en önemli yolu olarak ortaya konmaktadır.  
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ÖZET 

 
        Günümüzde ara personel ihtiyacını karşılamak için meslek eğitimin önemi gittikçe artmaktadır. 

Farklı iş alanlarında kalifiye personel ihtiyacına olan talep, Meslek Yüksekokullarının bünyesinde 

birden fazla programın açılmasına ihtiyaç doğurmuştur. Meslek Yüksekokullarının bünyesinde yer 

alan bu programlara her yıl çok sayıda öğrenci farklı beklentilerle eğitim almaya gelmektedir. Bu 

beklentilerin arasında tercih ettikleri programın bulunduğu bölgedeki sosyal imkânları ve mezuniyet 

sonrası iş olanakları ortaya çıkan faktörlerdir.    

Öğrencilerin bir programı tercih etmesindeki faktörleri belirlemek amacıyla Muğla İlinde 

eğitim veren bir Meslek Yüksekokulunda dört farklı programda öğrenim gören ikinci sınıf 

öğrencilerine 5’ li likert ölçekli anket uygulanmıştır. Ayrıca öğrencilerin öğrenim gördükleri programı, 

tercih etmeden önceki ve tercih ettikten sonraki düşüncelerini içeren sorular sorularak beklentilerinin 

karşılanma düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Uygulanan anketler SPSS 21.0 programında 

güvenilirlik analizi yapılarak değerlendirilmiştir.   

 

 

A Study on The Determination and Evaluation of Educational Program of Vocational 

School Students: The Case of Mugla City 

 
Nowadays, the importance of vocational training in order to meet the needs of the staff to 

search for is increasing. The demand for qualified personnel in different business areas necessitated 

the opening of more than one program in the Vocational Schools. Every year many students come to 

these programs which are in the vocational colleges. Among these expectations are the social 

opportunities in the region where the program of choice is located and the post-graduate employment 

opportunities.  

In order to determine the factors for students to choose a program, a 5-point Likert-scale 

questionnaire was applied to second-year students in four different programs at a Vocational School in 

Muğla. In addition, students were asked to ask questions about the program they were studying, their 

preferences before and after their preference, and tried to determine their level of satisfaction. The 

questionnaires were evaluated by performing reliability analysis in SPSS 21.0 program. 
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GİRİŞ 

 

Öğrencilerin gelecekte sahip olacakları meslek için aldıkları yüksek eğitim hizmeti büyük önem 

taşımaktadır. Bunun için öğrencilerin öğrenim programı seçimini yaparken belirli faktörleri göz 

önünde bulundurmaları gerekmektedir. Bir yükseköğretim programı tercih edildikten sonra bu 

faktörler, hem öğrencilik sürecini hem de mezun olduktan sonraki süreci etkilemektedir. Bu 

doğrultuda çalışmanın amacı, meslek yüksekokullarını tercih eden öğrencilerin öğrenim programını 

belirlemesini incelemektir. Buna bağlı olarak çalışma da öğrenim gören öğrencilerin, belirlenen 

faktörlere bağlı olarak program seçimine etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 

yönelik sorular ise, meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin öğrenim programı 

tercihlerinde programın özellikleri, fiziki imkânları ve ekonomik imkânların etkisi anlamlı mıdır? 

Öğrenim programlarının tercihinde programlar arasında programın özellikleri, fiziki imkânları ve 

ekonomik imkânları arasında anlamlı farklılıklar var mıdır? Olarak ifade edilebilir. 

 
ARAŞTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

Sarıkaya ve Khorsid (2009) üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörleri 

incelemek amacıyla, Ege Üniversitesine yeni kayıt yaptıran ve rastgele tabakalama örnekleme tekniği 

ile seçilen 1000 öğrenci ile öğrencilerin tercih faktörlerini incelemiştir. Analiz sonuçlarına göre, 

öğrencilerin %41,6’ sının meslekle ilgili olumlu görüşleri nedeniyle, %34,4’ü çeşitli nedenlerle 

çaresizlik yaşadığı ve açıkta kalmamak için, %39,6’sı meslekle ilgili avantajları olduğunu düşündüğü 

için, %33,5’i ise başkalarının önerileri ile bu mesleği seçtiğini belirtmiştir. Öğrencilerin büyük 

çoğunluğunun meslekle ilgili olumlu görüşlerinden dolayı okuduğu bölümü tercih ettiği tespit 

edilmiştir. Umutsuzluk ve başkalarının önerileriyle mesleğini seçme oranının, mesleğini en son 

sıralarda tercih edip kazanan öğrencilerde, diğerlerine oranla daha yüksek olduğunu çalışmasında 

belirtmiştir. 

Çiftçi vd. (2011) öğrencilerin meslek ve üniversite tercihlerini etkileyen etmenleri saptamak 

amacıyla yaptığı çalışmada, öğrencilerin %70.32’sinin kendi isteği ile tercih yaptığı, %45.05’inin İç 

Anadolu Bölgesi’nden geldiği ve %57,4’unun ailesinin ekonomik durumunu orta olarak 

değerlendirdiğini tespit etmiştir. Öğrencilerin büyük kısmının tercih ettiği bölümle ilgili genel bilgiye 

sahip olduğu sonucuna varmıştır. Ayrıca, üniversite tercihini etkileyen faktörler arasında; üniversitenin 

şehre olan mesafesinin daha etkili olduğu, şehrin sosyoekonomik düzeyinin, yurt ve barınma 

olanaklarının etkisinin düşük olduğu, öğretim elemanları ve akademik yapının etkisinin olmadığı 

sonuçlarına ulaşmıştır. 

 Çelik ve Üzmez (2014) Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu Çağrı Merkezi 

Hizmetleri ön lisans programı öğrencilerinin, bu mesleği tercih etme nedenlerini tespit etmek ve bilinç 

düzeylerini ölçmek amacıyla çalışma yapmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, genel olarak öğrencilerin 

kendi tercihleriyle veya başkalarının tavsiyelerini alarak; yeteneklerine uygun, iş avantajları yüksek ve 

ilgi duydukları bir meslek olan çağrı merkezi hizmetlerini seçtikleri ve bilinçli tercih yaptıkları 

sonuçlarına varmıştır. 

Çay vd. (2015) meslek yüksekokullarında öğrencilerin kariyer hedeflerini etkileyen etmenleri 

tespit etmek amacıyla üç ayrı meslek yüksekokuluna ait Bahçe Tarımı, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Gıda 

Teknolojisi, Şarap Üretim Teknolojisi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ve Bitki Koruma programlarında 

öğrenim gören öğrenciler üzerinde araştırma yapmıştır. Bulgulara göre Gıda Teknolojisi programı 

öğrencilerinin kendi mesleklerini yapmak konusunda daha kararlı olduklarını göstermektedir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin mezun olduktan sonra eğitim aldığı mesleği yapmayı düşünenlerin 

oranının %88,2 olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin kişisel özellikleri, yetenekleri ve 

ilgi alanları bu mesleği tercih etmelerinde önemli bir rol oynadığı sonuçlarına değinmiştir. 
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1. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

 

1.1. Örneklem 

Bu çalışma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulunda 

Aşçılık, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Marina İşletmeciliği 

Programlarında öğrenim gören öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Araştırmaya toplam 123 öğrenci 

katılmıştır.    

 

1.2. Verilerin Toplanması  

Çalışmadaki veriler tabakalı örnekleme tekniği ile toplanmıştır (Altunışık, Coşkun, Bayraktaroğlu, 

& Yıldırım , 2012, s. 140). Öğrencilere üç tane demografik bilgi ve on dört tane araştırmanın amacına 

yönelik olmak üzere 5’ li likert ölçeği ile oluşturulmuş anket formları uygulanmıştır. Toplanan verilere 

uygulanan güvenilirlik analizi sonucunda, 5 tane soru çalışmanın değerlendirilmesi açısından yetersiz 

olduğu gerekçesiyle çıkarılmıştır. Değerlendirme 9 adet soru ile yapılmıştır.   

 
2. BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Örneklemimizi oluşturan öğrencilerin,  % 24,4’ ünü Aşçılık Programı, % 35’ ini Muhasebe ve 

Vergi Uygulamaları Programı, % 26’ sını Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı ile % 14,6’ sını 

Marina İşletmeciliği Programı öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan bay ve bayan 

öğrencilerin oranları ise bayanların çoğunluğunu oluşturduğu % 44,7 ve % 55,3’ dir. Ayrıca % 63,4’ 

ünü 17-20 ve % 34,1’ ini 21-24 yaş arası öğrenciler oluşturmaktadır.  

 
Tablo 1:Öğrenim Programı Frekans Tablosu 

 Frekans Oran 

% 

Toplam Oran 

% 

Aşçılık 30 24,4 24,4 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 43 35,0 59,3 

Turizm ve Otel İşletmeciliği 32 26,0 85,4 

Marina İşletmeciliği 18 14,6 100,0 

Toplam 123 100,0  

 
Bağımsız değişkenlerin faktör analizi yapılarak, düşük ortak varyansa (<0,50) sahip olan beş 

bağımsız değişken veri setinden çıkarılmıştır. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve açıklanan varyans 

değerleri tekrar yapılarak, Tablo 2 ve tablo 3’ deki sonuçlar elde edilmiştir (Kalaycı, 2010, s. 329) 

 
Tablo 2: Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett Testi 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,756 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 319,718 

df 36 

Sig. ,000 

 
Tablo 2’ de yapılan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett Testlerine göre bulunan sonuçlara 

bağlı olarak (KMO:0,756; p:000<0,01)  yapılacak olan faktör analizine uygunluğu belirlenmiştir 

(Kalaycı, 2010, s. 327). Yapılan faktör analizine göre tablo 2’ deki gibi üç faktör oluşmaktadır. 

Faktörleri oluşturabilmek için varimax eksen döndürme tekniği kullanılmıştır.   
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Tablo 3: Bağımsız Değişkenlerin Faktör Analizi 

 

Faktör 
Faktör Bileşenleri 

1 2 3 

Meslek eğitiminin sektöre katkısı ,829   

Derslerin iş hayatına katkısı ,806   

Meslek ile ilgili alanda çalışmak ,804   

Aday öğrencilere programı tavsiye etmek ,695   

Stajların sektöre uyumu kolaylaştırması ,608   

Okulun coğrafi konumu  ,869  

Bölgedeki sosyal imkânlar  ,849  

Maddi kazanç   ,896 

İş olanakları   ,725 

Açıklanan varyans %33,369 %18,151 %16,153 

Toplam varyans %33,369 %51,525 %67,678 

 
Bu faktörler toplam varyansın %67,678’ ini açıklamaktadır. Birinci faktör öğrencilerin 

öğrenim gördükleri programın müfredatına bağlı olarak mezun olduktan sonraki düşüncelerini içerdiği 

için birinci faktörü “Program Özellikleri”, ikinci faktör tercih edilen öğrenim programının konumu ve 

sosyal olanaklarını içerdiği için “ Fiziksel İmkânlar” ve üçüncü faktör tercih edilen öğrenim 

programının maddi kazanç ve iş olanakları bilgilerini içerdiği için “Ekonomik İmkânlar” olarak 

adlandırılmıştır. Ayrıca birinci faktör toplam varyansın % 33,369’ unu, ikinci faktör % 18,151’ ini ve 

üçüncü faktör %16,153’ ünü açıklamaktadır.    

Değişkenler faktör analizinden sonra verilerin güvenirlik analizi uygulanmıştır ve bulunan 

Cronbach Alfha değerleri tablo 4’ de görülmektedir. Değişkenlere ait Cronbach Alfha sayılarının 

0,5’den büyük olması ölçeğin güvenilir olduğu anlamına gelmektedir (Altunışık, Coşkun, 

Bayraktaroğlu, & Yıldırım , 2012, s. 126).  

 

Tablo 4: Değişkenlerin Alpha Katsayıları 

Değişkenler Cronbach Alpha İfade sayısı 

Program Özellikleri 0,816 5 

Fiziksel İmkânlar 0,692 2 

Ekonomik İmkânlar 0,582 2 

 
t-Testi ve varyans analizlerinin uygulanabilmesi için verilerin normal dağılım gösterip 

göstermediğini belirlenmesinde basıklık ve çarpıklık katsayılarının incelenmesi gerekmektedir. Tablo 

5’ de bu katsayılarının aralığı ise -3 ve +3 arasında olması durumunda verilerin normal dağılım 

sergilediğini göstermektedir (Kalaycı, 2010, s. 6).   

Tablo 5: Değişkenlerin Çarpıklık-Basıklık Katsayıları 

Değişkenler Çarpıklık Basıklık 

Program Özellikleri -0,743 0,331 

Fiziksel İmkânlar -1,115 1,178 

Ekonomik İmkânlar -0,357 -0,525 
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 Tablo 6’ da gösterilen grup istatistiklerine göre programın fiziksel imkânları bayan 

öğrencilerin (X=4,0182) tercihlerini açık bir şekilde etkileyeceğini gösterirken, bay öğrencilerin 

(X=3,9779) tercihlerini etkileyebileceğini göstermektedir. Programın özelliklerinin olumlu olduğu 

düşüncesiyle bu faktöründe hem bayan hem de bay öğrencilerin tercihlerini etkileyebileceği 

görülmektedir. Buna ek olarak ankete katılan öğrenciler, öğrenim gördükleri programın ekonomik 

imkânları nedeniyle tercihte bulunduklarına kısmen katılmaktadır. 

Tablo 6: Grup İstatistikleri 

 Cinsiyet N Ortalama Standart Sapma 

Program Özellikleri 
Bayan 55 3,8909 ,79612 

Bay 68 3,6000 ,94758 

Fiziksel İmkânlar 
Bayan 55 4,0182 ,93276 

Bay 68 3,9779 1,02736 

Ekonomik İmkânlar 
Bayan 55 3,2818 1,09614 

Bay 68 3,3824 1,15938 

 
t-Testi sonuçlarına göre programın fiziksel imkanları nedeniyle bay ve bayan öğrencilerin 

tercihleri arasındaki oluşan farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı anlaşılmıştır.      

Tablo 7: t-Testi Sonuçları 

 
Levene's Test  T-test  

F Sig. t df Sig.  Ort. Farkı 

Program 

Özellikler

i 

Varyanslar eşit 1,438 ,233 1,816 121 ,072 0,29091 

Varyanslar eşit değil 
  1,850 120,810 ,067 

0,29091 

Fiziksel  

İmkânlar 

Varyanslar eşit ,022 ,883 ,225 121 ,822 0,4024 

Varyanslar eşit değil 
  ,227 119,349 ,821 0,4024 

Ekonomi

k 

İmkânlar 

Varyanslar eşit ,339 ,562 -,490 121 ,625 -0,1005 

Varyanslar eşit değil 
  -,493 118,042 ,623 

-0,1005 

 
 Öğrencilerin okudukları programlar açısından, öğrenim gördükleri programın tercihinde, 

programın özelliklerinin, fiziksel imkânlarının ve ekonomik imkânlarının etkileri yönünden anlamlı 

farklılıklar olup olmadığını belirlemek için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. 

Tablo 8’ de Anova testi sonuçları gösterilmiştir. Program özellikleri ve fiziksel imkânlar 

yönünden gruplar arasında anlamlılık (Sig.) sütunundaki değerlerin [α(0,05) < p] olmasından dolayı 

anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir.  Ekonomik imkânlar bakımından ise gruplar arası 

anlamlılık değerinin 0,05’ den küçük olması ise öğrencilerin okudukları programlar arasında anlamlı 

farklılıklar olduğu göstermektedir.  
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Tablo 8: ANOVA Testi Sonuçları 

 Kareler 

Toplamı 

df Kareler 

Ortalaması 

F Sig. 

Program Özellikleri 

Gruplar arasında 5,937 3 1,979 2,587 ,056 

Gruplar içi 91,022 119 ,765   

Toplam 96,959 122    

Fiziksel İmkanlar 

Gruplar arasında 7,325 3 2,442 2,631 ,053 

Gruplar içi 110,423 119 ,928   

Toplam 117,748 122    

Ekonomik İmkanlar 

Gruplar arasında 23,676 3 7,892 7,138 ,000 

Gruplar içi 131,572 119 1,106   

Toplam 155,248 122    

 
Çoklu karşılaştırma tablosunda yapılan Tukey HSD testinin sonuçları incelendiğinde Marina 

İşletmeciliği programında öğrenim gören öğrencilerin, programlarını tercih ederken ekonomik 

imkânların etkisinin, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı ile Turizm ve Otel İşletmeciliği 

Programı öğrencilerine göre daha fazla olduğu söylenebilir.   

Tablo 9: Çoklu Karşılaştırma Tablosu 

 
(I) Öğrenim 

Programı 

(J) Öğrenim Programı Ortalama 

Farkları (I-J) 

Standart 

Hata 

Sig. 

T
u
k
ey

 H
S

D
 

Aşçılık 

Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları 

,51667 ,25013 ,170 

Turizm ve Otel İşletmeciliği ,42292 ,26722 ,392 

Marina İşletmeciliği -,76111 ,31350 ,077 

Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları 

Aşçılık -,51667 ,25013 ,170 

Turizm ve Otel İşletmeciliği -,09375 ,24549 ,981 

Marina İşletmeciliği -1,27778* ,29519 ,000 

Turizm ve Otel  

İşletmeciliği 

Aşçılık -,42292 ,26722 ,392 

Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları 

,09375 ,24549 ,981 

Marina İşletmeciliği -1,18403* ,30980 ,001 

Marina 

İşletmeciliği 

Aşçılık ,76111 ,31350 ,077 

Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları 

1,27778* ,29519 ,000 

Turizm ve Otel İşletmeciliği 1,18403* ,30980 ,001 

*Ortalama farkı 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 
  

 Marina İşletmeciliği Programında öğrenim gören öğrenciler ile Aşçılık Programında öğrenim 

gören öğrenciler arasında ise ekonomik imkânların tercihlerini etkilemesi arasında anlamlı 

farklılıkların olmadığı tespit edilmiştir.  
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SONUÇ 

 

 Meslek yüksekokulu öğrencilerinin öğrenim gördükleri programları tercih etmesinde elbette 

birçok faktör bulunmaktadır. Bu çalışmada yalnızca öğrenim programının özellikleri, fiziki imkânları 

ve ekonomik imkânlarına bağlı olarak öğrencilerin öğrenim programı tercihlerini nasıl etkilediği 

açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre meslek yüksekokulunda eğitim almakta olan 

bayan öğrencilerin, öğrenim gördükleri programı tercih ederken fiziki imkânların, tercihlerini açık bir 

şekilde etkileyeceği, bay öğrencilerin tercihlerini ise kısmen etkileyeceği görülmüştür. Öğrenim 

programının özellikleri ise bayan öğrencilerin tercihlerini erkeklere göre daha fazla etkileyeceği ve 

ekonomik imkânların ise bay öğrencilerde bayan öğrencilere kıyasla daha etkili olacağı tespit 

edilmiştir.Aşçılık, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Turizm ve Otelcilik ile Marina İşletmeciliği 

Programlarında öğrenim gören öğrencilerin, program tercihlerinde programın özellikleri, fiziki 

imkânlar ve ekonomik imkânlar faktörlerine bağlı olarak anlamlı farklılıkların olduğu ortaya 

koyulmuştur. Marina İşletmeciliği Programında öğrenim gören öğrencilerin, Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları ile Turizm ve Otelcilik Programı öğrencilerine nazaran öğrenim programı tercihlerinde 

ekonomik imkânları daha fazla önemsedikleri tespit edilmiştir. Ekonomik imkânların öğrenim 

programı tercihinde, Marina İşletmeciliği ve Aşçılık Programı öğrencileri arasında anlamlı bir fark 

olmadığı da görülmüştür. Fakat programın özellikleri ve fiziki imkânlarının öğrenim gördükleri 

programı tercihlerini etkilemesi bakımından dört program öğrencileri arasında anlamlı farklılık 

olmadığı belirlenmiştir.Meslek yüksekokullarının bulunduğu coğrafi konuma bağlı olarak sosyal 

imkânlarını arttırabilmek amacıyla şehir merkezine yakın konumlandırılması, etkili bir eğitim 

müfredatı, staj ve programın sektör ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılanması meslek eğitimi 

almak isteyen öğrencileri cezbedeceği eğitim noktası olacağını söyleyebiliriz. Bu doğrultuda, 

öğrencilerin mezun olduktan sonra iş olanakları ve sektördeki ücret politikaları hakkında bilgi 

verilmesinin önem arz ettiğini de belirtebiliriz.   
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ÖZET 

 
Günümüzde lojistik, ulusal ve uluslararası ticarette her geçen gün artan bir şekilde yarattığı 

katma değer ve yenilik temelli uygulama alanları yanında, farklı disiplinlerin ilgisini odakladığı 

akademik bir araştırma alanı olarak yol alımını sürdürmektedir. Firmalar için stratejik önem taşıyan ve 

pazarda kilit bir rekabet unsuru haline gelen lojistik faaliyetlerde artık “nitelikli insan kaynağını 

istihdam etme” ve “lojistik profesyonellerini yetiştirme” hayati bir işletme fonksiyonu görüntüsü 

vermektedir. Bu insan kaynağını yetiştiren birincil organizasyonlar olan üniversitelerin, son yıllarda 

ülkemizde lojistik eğitimleri bakımından olabildiğince yatay bir büyüme göstermesine rağmen, yüksek 

öğretimde lojistik eğitiminin iyileştirmeye açık yönleri gittikçe belirginleşmektedir. Diğer taraftan 

lojistik eğitimlerinde temel derslere isimlerini veren lojistik ve Tedarik Zinciri  kavramlarının bile 

halen; hem sektör hem de akademisyenler arasında yerleşik bir algılama ve tanım birliği göstermediği 

anlaşılmaktadır. Temel terimlere ilişkin bu farklılığın lojistik eğitimini alan üniversite öğrencileri 

tarafından nasıl algılandığı merak uyandırmaktadır. Bu çalışmada lojistik eğitimi alan üniversite son 

sınıf öğrencilerinin ve bu bölümlerden yeni mezun olanların lojistik ile ilgili temel kavramlar ve bir 

bilim alanı olarak lojistiğin kapsama alanına ilişkin algılamalarını tespit etmek amaçlanmıştır. 

Sonuçlar; öğrencilerin lojistiği kavramsallaştırma ve lojistiğin bilimsel ve uygulama alanı olarak 

sınırlarını çizme bakımından farklı ve çarpıcı algılamalara sahip olduğunu göstermektedir. Bunlardan 

bazılarının lojistik eğitimlerini planlama ve geliştirme açısından önem taşıdığı değerlendirilmiştir.   
 

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik Eğitimi, Üniversite, Öğrenci 

Tutumları. 

 

 

GİRİŞ 

 
1950’li yıllarda genel olarak dışa yönelik taşıma faaliyetlerini kapsayan bir sistem şeklinde 

nitelendirilen lojistiğin, 1960’larda örgüt içerisindeki boyutu dikkate alınarak araştırmaya açık bir alan 

olduğu ifade edilmiştir (Erturgut, 2016: 21). Lojistik, 1970’li yıllarda örgütsel bir strateji şeklinde 

adlandırılmış (Heskett, 1977: 89),  1980’li yıllara gelindiğinde ise aslında lojistik faaliyetlerin birer 

yönetim faaliyeti olduğu vurgulanmıştır (Coyle vd., 2008: 39). 1990’lı yıllar ise Lojistik Yönetim 

Konseyinin, lojistiği yeni bir tema olarak değerlendirdiği yıllar olurken aynı zamanda bu dönem 

lojistik yönetiminin, alanında yetkin bir örgüt tarafından ayrımlaştırılarak ifade edildiği ilk dönem 

olmuştur (McGinnis vd., 2010: 217). 2000’li yıllarda ise bilgi teknolojilerindeki hızlı artışa paralel 

olarak birçok lojistik faaliyet, internet ve bilgi-iletişim temelli ağ yapılanmalar aracılığıyla 

gerçekleştirilmiştir (Güleş vd., 2012: 6).         

Bugünün iş dünyasında küresel ticaretin hızla artması, küresel üretimin daha fazla 

paylaşılması, ürünlerin raf ömürlerinin kısalması ve küresel rekabetin daha yoğun yaşanması 

sonucunda lojistik faaliyetler, “stratejik rekabet üstünlüğü” elde etmenin önemli bir aracı olmuştur. Bu 

durum, neredeyse bütün sektörlerle doğrudan ilişkisi olan lojistik sektörünün önemini daha da 

artırmıştır (Kara vd., 2009: 70). Her geçen gün önemi daha da artan lojistik sektörü, ülkemizde 

geleceğin en önemli sektörlerinden biri olarak nitelendirilmektedir. Ancak sektöre ilişkin faaliyetler 

yürüten kamu kurumları ve özel sektör firmaları, nitelikli işgücü özellikle de ara eleman ve yönetici 

istihdam etme konusunda güçlük yaşamaktadır. Bu zorlukları ortadan kaldırmak ve lojistik konusunda 
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ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü istihdamını artırmak amacıyla özellikle son yıllarda sayıları 

hızlı bir şekilde artan lojistik ön lisans ve lisans programlarının yanı sıra lojistik lisansüstü programları 

da açılmaktadır. Lisans ve ön lisans programlarının sayısındaki hızlı artış eğilimi, bir yandan da söz 

konusu bu eğitimlerin niteliğinin sorgulanmasına neden olmaktadır (Erturgut, 2016: 215). Verilen 

lojistik eğitiminin niteliği sorgulanmasına rağmen literatürde, ülkemizde verilen lojistik eğitiminin 

değerlendirilmesine veya öğrencilerin lojistik algılamalarına ilişkin yapılan araştırma sayısı oldukça 

azdır. Bu nedenle bu çalışmada; lojistik eğitimi alarak eğitimini tamamlayan bireyler ile lojistik 

eğitimine devam eden öğrencilerin aldıkları eğitimi değerlendirmek ve aynı zamanda bu bireylerin 

lojistiğe ilişkin algılamalarına değinmek amaçlanmıştır. 
 

2. YÖNTEM 

 
Bu başlık altında çalışmanın problem ifadelerine, evren ve örneklemine, veri toplarken kullanılan 

araçlara ve verilerin analizi için yararlanılan istatistiklere değinilmiştir. 

 

2.1. Araştırmanın Problem İfadeleri 

 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik programlarında veya bölümlerinde öğrenimine devam eden 

öğrenciler ile bu program veya bölümlerden mezun olanların lojistik algılamaları ile ilgili 

aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

1. Katılımcıların, Lojistik-İşletme Disiplinleri İlişkisine ilişkin algılamaları hangi düzeydedir? 

2. Katılımcıların, Lojistik-İşletme Dışı Disiplinler İlişkisine ilişkin algılamaları hangi 

düzeydedir? 

3. Katılımcıların, “Lojistik denilince çağrışım yaptıkları ilk kavram hangisidir?” 

4. Katılımcılar, Uluslararası Ticaret ve Lojistiğin daha çok hangi konu başlıkları ile ilişkili 

olduğunu düşünmektedirler? 

5. Lojistik eğitimini tamamlayan bireyler ile lojistik eğitimine devam eden öğrencilere göre 

Tedarik Zinciri Yönetimi mi Lojistiği kapsar yoksa Lojistik mi Tedarik Zinciri Yönetimi’ni 

kapsar? 

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Türkiye’deki üniversitelerin Uluslararası Ticaret ve Lojistik 

Bölümlerinde öğrenim gören veya aynı bölümden yeni mezun olanlar oluşturmaktadır. Bu 

bağlamda Ekim 2016-Ocak 2017 ayları içerisinde toplam 94 öğrenciye dağıtılan anketten 75 

adedi geçerli sayılmış ve araştırmaya değer bulunmuştur.    

 

2.3. Veri Toplama Araçları 

 

Araştırmada katılımcılara ilişkin demografik değişkenlerin tespit edilmesi için bir adet Kişisel 

Bilgi Anketinden yararlanılmıştır. Araştırmanın esas konusu olan katılımcıların lojistik 

algılamalarını ölçmek için ise Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi yazını dikkatli bir şekilde 

incelenmiş ve Lojistiğin ilişkili olduğu işletme içi ve işletme dışı disiplinler ile daha çok 

ilişkili olduğu konu başlıkları ile ilgili ifadelere yer verilmiştir. Ayrıca katılımcılardan 

kendilerine yöneltilen ifadelere “evet” veya “hayır” şeklinde cevap vermeleri istenmiştir. 

 

2.4. Kullanılan İstatistik 

Anket yoluyla elde edilen veriler “SPSS 17” İstatistik Programı ile analiz edilmiştir. 

Çalışmada demografik analizler yapılmış, betimsel istatistiklerden yararlanılmış ve çapraz 

tablolar kullanılmıştır.    
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3. BULGULAR 

 

Bu bölümde, katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bulgulara ve lojistik 

algılamalarına ilişkin bulgulara değinilmiştir. 

 

3.1. Demografik Değişkenlere İlişkin Bulgular 

 

Katılımcıların cinsiyetlerine, istihdam ve eğitim durumlarına ilişkin özelliklerinin tespiti 

amacıyla betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır.  

 

Tablo 3.1. Cinsiyet Değişkenine İlişkin Bulgular 
 

Katılım Oran % 

Geçerli Oran 

% 

Kümülatif Oran 

% 

Kadın 39 52 52            52 

Erkek 36 48 48           100 

Toplam 75 100           100   

 

Ankete katılanların cinsiyetlerine ilişkin veriler Tablo 3.1.’de verilmiştir. Tablo 

incelendiğinde, katılımcıların %52’sinin kadın ve %48’inin erkek olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 3.2. İstihdam Durumuna İlişkin Bulgular 
 

Katılım Oran % 

Geçerli Oran 

% 

Kümülatif Oran 

% 

Çalışıyor 30 40 40             40 

Çalışmıyor 45 60 60            100 

Toplam 75 100           100   

 

 Katılımcıların istihdam durumları ile ilgili veriler tabloda verilmiştir. Tablo 3.2. 

incelendiğinde cevaplayıcıların %60’ının şu an herhangi bir işyerinde çalışmadığı ve %40’ının ise şu 

an herhangi bir işyerinde çalıştığı belirlenmiştir. 

Tablo 3.3. Eğitim Durumuna ilişkin Bulgular 

Eğitim Durumunuz? 

Eğitim Durumu 

Katılım Oran % 

Geçerli Oran 

% 

Kümülatif Oran 

% 

Lisans Öğrencisi 37 49,3 49,3            49,3 

Lisans Mezunu 38 50,7 50,7           100,0 

Toplam 75 100,0         100,0   

 

 Katılımcıların eğitim durumları ile ilgili veriler Tablo 3.3.’de gösterilmiştir. Tablo 3.3. 

incelendiğinde cevaplayıcıların %49,3’ünün lisans öğrencisi olduğu yani lisans eğitimine devam ettiği, 

%50,7’sinin ise lisans mezunu olduğu tespit edilmiştir.  

 

3.2. Lojistik Algılamalarına İlişkin Bulgular 

 
Bu bölümde, araştırmanın problem ifadelerine çözüm bulmak amacıyla yapılan analizlere, bu 

analizlerin sonuçlarına ve sonuçların yorumlanmasına değinilmiştir. 
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Tablo 3.4. Lojistik-İşletme Disiplinleri İlişkisi 

İşletme Disiplinleri         Daha Çok İlgili         Daha Az İlgili 

Üretim Yönetimi 

Yönetim ve Organizasyon 

Pazarlama  

Finans 

Bankacılık ve Sigortacılık 

                   51 

                   58 

                   36 

                   18 

                   10 

              7 

              7 

             18 

             38 

             48 

 

 Ankete katılan cevaplayıcıların, lojistiğin işletme içi disiplinlerle ilişkisine ilişkin görüşleri 

Tablo 3.4.’teki gibidir. Söz konusu tablo incelendiğinde 58 katılımcı, lojistik işletme disiplinlerinden 

daha çok “Yönetim Organizasyon” ile ilgilidir, şeklinde görüş belirtmiştir. Aynı zamanda 51 katılımcı 

da lojistiğin daha çok “Üretim Yönetimi” ile ilgili olduğunu belirtmiştir. Lojistiğin hem “Yönetim ve 

Organizasyon” hem de “Üretim Yönetimi” ile daha az ilgili olduğunu belirten cevaplayıcı sayısı ise 

7’dir. Ayrıca katılımcılar “Bankacılık ve Sigortacılık” disiplininin lojistikle daha az ilgili olduğunu 

düşünmektedirler. Sadece 10 katılımcı söz konusu disiplinin, lojistikle daha çok ilgili olduğu 

görüşündeyken, 48 katılımcı bu disiplinin lojistikle daha az ilgili olduğu yönünde görüş belirtmiştir. 

Bazı katılımcıların ise lojistikle işletme içi disiplinler arasındaki ilişkiye ilişkin kararsız olduklarına 

dair cevaplar verdikleri tespit edilmiştir. 

 

Tablo 3.5. Lojistik-İşletme Dışı Disiplinler İlişkisi 

İşletme Dışı Disiplinler         Daha Çok İlgili         Daha Az İlgili 

Makine Mühendisliği 

Endüstri Mühendisliği 

Bilgisayar Mühendisliği 

İktisat 

Hukuk 

Uluslararası İlişkiler 

                   59 

                   26 

                   45 

                   35 

                   36 

     27 

              14 

              47 

              29 

              40 

              34 

              48 

    
 Tablo 3.5.’te katılımcıların, lojistik ve işletme dışı disiplinler arasındaki ilişki ile ilgili 

görüşleri görülmektedir. Bu tablo dikkate alındığında; 59 cevaplayıcı lojistiğin, işletme dışı 

disiplinlerden daha çok “Makine Mühendisliği” ile ilgili olduğunu, 14 katılımcı ise söz konusu 

disiplinin lojistikle daha az ilgili olduğunu belirtmiştir. Katılımcılara göre; hem “Endüstri 

Mühendisliği” hem de “Uluslararası İlişkiler” disiplinleri lojistikle daha az ilgilidir. 48 katılımcı 

“Uluslararası İlişkiler” disiplininin, 47 katılımcı ise “Endüstri Mühendisliği” disiplininin lojistikle 

daha az ilgili olduğu yönünde fikir beyan etmişlerdir. Bu iki disiplinin lojistikle daha çok ilgili 

olduğuna ilişkin görüşlerin de birbirine çok yakın değerler aldığı tespit edilmiştir. 27 katılımcı 

“Uluslararası İlişkiler” disiplininin, 26 katılımcı da “Endüstri Mühendisliği” disiplininin lojistikle daha 

çok ilgili olduğunu düşünmektedir. Bazı cevaplayıcıların lojistikle işletme dışı disiplinler arasındaki 

ilişkiye dair kararsız olduklarına ilişkin cevaplar verdikleri anlaşılmıştır.  

 

Tablo 3.6. Katılımcıların Lojistik Kavramının İçeriğine İlişkin Algıları 

Lojistik Denilince Aklıma İlk Gelen Kavram                  Evet               Hayır 

Ulaştırmacılık 

Nakliyecilik 

Depoculuk 

Kargoculuk 

Uluslararası Ticaret 

Stok Yönetimi 

                   62 

                   32 

                   21 

                   12 

                   47 

     54 

             13 

             42 

             54 

             62 

             28 

             21 

 Ankete katılanların lojistik algılamalarına ilişkin veriler Tablo 3.6.’daki gibidir. 

Cevaplayıcıların 62’si lojistik denilince akıllarına ilk olarak “Ulaştırmacılık”, 54 katılımcı ise lojistik 

denilince akıllarına ilk olarak “Stok Yönetimi” kavramının geldiğini belirtmiştir. Sadece 12 katılımcı 
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lojistik denilince akıllarına “Kargoculuk” kavramının geldiğini ifade etmiştir. Dolayısıyla 

katılımcıların, lojistik denilince çağrışım yaptıkları ilk kavramın “Ulaştırmacılık”, son kavramın ise 
“Kargoculuk” olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bazı katılımcılar, yukarıdaki kavramların bazılarına 

ilişkin kararsız olduklarını belirtmişlerdir.    

    

Tablo 3.7. Katılımcıların Lojistiğin İlişkili Olduğu Konulara İlişkin Algıları 

Konu Başlıkları      Daha Çok İlişkili             Daha Az İlişkili 

Gümrükleme 

E-Ticaret 

Lojistik Merkezler  

Uluslararası Taşımacılık 

 

                   33 

                   15 

                   39 

                   62 

                    41 

                    59 

                    35 

                    13    

 
 Tablo 3.7.’de Lojistiğin ilişkili olduğu konu başlıkları yer almaktadır. Söz konusu tablo 

incelendiğinde; cevaplayıcıların 62’si “Uluslararası Taşımacılık” konu başlığının Uluslararası Ticaret 

ve Lojistik ile daha çok ilişkili olduğunu belirtmiştir. 13 katılımcı ise söz konusu konu başlığının 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik ile daha az ilişkili olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca tablodaki veriler 

dikkate alındığında; sadece 15 cevaplayıcı, “E-Ticaret” konu başlığının Uluslararası Ticaret ve 

Lojistik ile daha çok ilişkili olduğu şeklinde görüş bildirmiştir. Bu konu başlığının Uluslararası Ticaret 

ve Lojistik ile daha az ilişkili olduğunu ifade eden katılımcı sayısı ise 59’dur. Bazı cevaplayıcılar, 

yukarıdaki konu başlıklarının bazılarına ilişkin kararsız olduklarını ifade etmişlerdir.  

 

 

Tablo 3.8. Katılımcıların Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi  

Algılamalarına İlişkin Çapraz Tablo 

Lojistik ve TZY konularına 

ilişkin olarak: 

Lisans Mezunu 

(%) 

   Lisans Öğrencisi 

(%)  
Toplam (%) 

Lojistik, TZY’yi kapsar. 17 (23) 9 (12,2)  26 (35,1) 

TZY, Lojistiği kapsar. 20 (27) 28 (37,8)  48 (64,9) 

Toplam (%) 37 (50) 37 (50)          74 (100) 

 
Ankete katılanların Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi’ne ilişkin algılamaları Tablo 

3.8.’deki gibidir. Tablo incelendiğinde; 48 katılımcının Tedarik Zinciri Yönetimi’nin, Lojistiği 

kapsadığı, 26 katılımcının ise Lojistiğin, Tedarik Zinciri Yönetimi’ni kapsadığı yönünde görüş 

belirttiği anlaşılmıştır. Katılımcıların yaklaşık olarak %65’i Tedarik Zinciri Yönetimi’nin, Lojistiği 

kapsadığını; %35’i ise Lojistiğin, Tedarik Zinciri Yönetimi’ni kapsadığını düşünmektedir. Lisans 

eğitimine devam edenlerin yaklaşık olarak %76’sı Tedarik Zinciri Yönetimi’nin, Lojistiği kapsadığını 

ifade ederken, Lojistiğin, Tedarik Zinciri Yönetimi’ni kapsadığını düşünenlerin oranı ise %24’tür. 

Ayrıca lisans mezunu katılımcıların %54’üne göre Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistiği kapsamakta 

iken %46’sına göre ise Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetimi’ni kapsamaktadır.     

           Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi yazını incelendiğinde; Öğrencilerin bu algılamalarının 

literatürde yer bulan temel tanımlar ile örtüştüğü anlaşılmaktadır. Tedarik Zinciri Yönetimi 

Profesyonelleri Birliği (CSCMP, 2011), Keskin (2014), Bowersox ve arkadaşları (1985), Dwyer ve 

arkadaşları (1987), Iannetta ve arkadaşları (2014), Gibson ve arkadaşları (1998) ve Erturgut (2016)’un 

çalışmaları bunlardan birkaçıdır.  
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SONUÇ 

 

         Lojistik bölümünde okuyan üniversite son öğrencilerinin ve bu bölümden yeni mezun olanların, 

lojistik ve tedarik zincirine ilişkin algılamalarının tespit edilmesine yönelik bu araştırmanın 

sonuçlarına göre öğrencilerin başlıca; lojistiği bir bilim alanı olarak en çok Yönetim ve Organizasyon 

disiplinine yakın gördüğü, Lojistiği işletme dışı disiplinlerden en çok Makine Mühendisliği ve 

Bilgisayar Mühendisliği ile ilişkili gördüğü, lojistik kavramının içeriğini en çok ulaştırma ve stok 

yönetimi faaliyetlerinin doldurduğu fikrine sahip oldukları, lojistiği en çok Uluslararası Taşımacılık 

konusu en az depolama konuları ile ilişkili gördükleri ve Tedarik Zinciri Yönetimi Lojistik Yönetimini 

kapsadığına inandıkları anlaşılmaktadır.  

           Bu çalışmanın sonuçları uygulamalı bilimler fakültelerinde okuyan/mezun öğrencilerin 

algılamaları ile sınırlılılık arz etmektedir. Gelecekteki araştırmacılar mühendislik ve fen bilimleri 

fakülteleri öğrencilerinin lojistik algılamalarını incelemeye değer görebilirler. Daha genişletilmiş bir 

kavramsal içerik kullanılarak, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin lojistik algılamaları ve bunların 

farklılıkları ölçülebilir. Yurt içinde ve dışındaki farklı coğrafyalarda öğrenim göre üniversite 

öğrencilerinin lojistik eğitimlerine ilişkin tutumları farklı değişkenlere göre korelasyon ve regrasyon 

analizine tabi tutulabilir.  Bu ve benzeri araştırmaların her düzeyde lojistik eğitimlerinin 

planlanmasında ve yeniden yapılandırılmasında fikir verici nitelikte olacağı değerlendirilmektedir.   
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ÖZET 

 

Kaygı, bireyin her hangi bir konuda başarısız olması korkusuyla endişeye kapılması sonucu 

motivasyonunun bozulması ve yapması gereken işlevi istenilen düzeyde yerine getirememesidir. 

Yabancı dil öğrenemeyen öğrencilerin de birçoğu az ya da çok bu kaygıyı taşımaktadır. Bu 

araştırmanın amacı;  meslek yüksekokulunda okuyan öğrencilerin yabancı dil öğrenme konusundaki 

kaygılarını bazı demografik değişkenleri de göz önünde bulundurarak belirlemeye çalışmaktır. 

Araştırmanın örneklemini, 2016-2017 öğretim yılında Hakkari Üniversitesine bağlı meslek 

yüksekokullarında okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan ve 27 maddeden oluşan 

Yabancı Dil Kaygı Ölçeği’nin Cronbach’s Alpha iç güvenirlik katsayısı 0.92’dir. Araştırma sonucunda 

kız öğrenciler ile erkek öğrenciler arasında kaygı düzeyi bakımından anlamlı bir farklılığın olmadığı 

ve öğrencilerin yabancı dil öğrenme konusunda beklenen seviyenin üzerinde kaygılı oldukları 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Yabancı dil kaygısı, Dil öğrenme korkusu, Motivasyon, Meslek yüksekokulu 

 

GİRİŞ 

Öğrencilerin bilmediği bir konuyu öğrenmeleri veya öğrenmeye çalışmaları öğrenciler 

üzerinde çoğunlukla stres etkisi yaratmaktadır. Bu nedenle öğrenciler bilmedikleri bir konuyu 

öğrenirken çoğunlukla sıkıntıya düşerler veya kaygılanırlar. Öğrenciler öğrenme konusunda 

zorlandıklarında bedensel veya zihinsel olarak bir uyarılmışlık durumuna geçerler (Bolat, 2016). Bu 

uyarılmışlık durumuna ise kaygı denmektedir.  

Kaygı kavramını Aydın & Zengin, (2008) sezilen bir tehlikeye hazırlanma sırasında algılanan 

güçsüzlük duygusunun yaşandığı duygusal bir durum olarak tanımlamaktadır. Türk Dil Kurumu 

(TDK) Sözlüğü, (2005)’nde ise kaygı, üzüntü, endişe duyulan düşünce veya tasa olarak 

tanımlanmaktadır. Taş, (2006) ise kaygıyı kişinin bir uyaranla karşı karşıya kaldığında yaşadığı, 

bedensel, duygusal ve zihinsel değişimlerle kendini gösteren bir uyarılmışlık durumu, Enç, (1990) ise 

Ruhbilim özlüğünde kaygıyı, güçlü bir istek ya da dürtünün amacına ulaşamayacak gibi gözüktüğü 

durumlarda beliren tedirgin edici bir duygu olarak tanımlamaktadır.  

Gardner & MacIntyre, (1993) çalışmalarında kaygının özellikle dil öğreniminde oldukça 

olumsuz bir etkisi olduğunu bulmuştur. Benzer şekilde Horwitz, Horwitz & Cope, (1986) 

çalışmasında, bireylerin sınıf içerisinde diğer derslere yönelik motivasyonları daha yüksek olmasına 

karşın yabancı dil öğrenmelerinde motivasyonlarının düştüğüne ve dil öğrenmeyi çok daha stresli 

bulduklarını ve bu durumun yabancı dil öğrenimini olumsuz etkilediğini gözlemlemiştir. Bu çerçevede 

ülkemizde ve yurtdışında yapılan birçok çalışma ile kaygının özellikle yabancı dil öğretiminde 

olumsuz anlamda çok etkili olduğunu göstermiştir (Öner & Gedikoğlu, 2007). Salim, (2004) yaptığı 

çalışmada ise yabancı dil eğitiminde kaygı ile başarı arasında negatif korelasyon olduğunu bulmuştur. 

Oxford, (1999)’a göre yabancı dil sınıflarında konuşmak zorunda kaldıklarında öğrenciler kaygı 

yaşamaktadırlar. Bu kaygı dil becerisi geliştikçe kaybolmaktadır ancak bazı öğrencilerde ise kaygı 

durumundan kurtulamadıkları ise sürekli hale gelmektedir bu da yabancı dilde performans ve başarıyı 

olumsuz etkilemektedir. 

   Yabancı dil kaygısı iletişim ve eğitim ile ilgili olduğundan üç farklı kaygı türü ile ilişkili 

olabilir. Bunlar ‘iletişim korkusu’, ‘sınav kaygısı’ ve ‘olumsuz değerlendirilme korkusu”dur. İletişim 

korkusu ya da kaygısı, insanlarla iletişim esnasında bireyler tarafından yaşanılan kaygı yada korku ile 

ilişkili utanma duygusudur. Olumsuz değerlendirme korkusu, kişilerin başkaları tarafından olumsuz 

değerlendirileceğini düşünmesi ve bundan dolayı değerlendirme olabilecek ortamlardan kaçınmasıdır 
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(Horwitz, Horwitz & Cope, 1991). Sınav kaygısı ise bir sınav ortamında kişinin gerçek bilgisini ortaya 

koymasını engelleyen, gerginlik yaratan bir duygu durumudur (Spielberger & Vagg, 1995). 

Akademik performansı etkileyen kaygının belirlenip nedenleri ile birlikte ortaya konulması 

önemlidir. Bundan dolayı biz bu çalışmamızda Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin 

yabancı dil öğrenme konusundaki kaygı düzeylerini belirlemeye çalıştık.   

  

YÖNTEM 

Problem Cümlesi  
Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin yabancı dil öğrenme konusundaki kaygıları 

hangi düzeydedir? 

Araştırmanın Amacı  
Bu araştırmanın amacı; Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin yabancı dil öğrenme 

hakkındaki kaygılarını cinsiyet, sınıf düzeyi, öğrenim görülen bölüm ve öğrenim görülen MYO 

demografik değişkenlerini de göz önünde bulundurarak belirlemeye çalışmaktır.  

Evren ve Örneklem  
Bu araştırmanın evrenini, Hakkari Üniversitesine bağlı Meslek yüksekokullarında okuyan tüm 

öğrenciler, örneklemini ise yine Hakkari Üniversitesi, Çölemerik Meslek Yüksekokulu Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Yüksekova Meslek Yüksekokullarına bağlı; Bankacılık ve 

Sigortacılık, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, İlk ve Acil Yardım, 

Lojistik ile Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümlerinde okuyan toplam 467 öğrenci oluşturmaktadır.   

Araştırma Modeli  
Bu araştırma; meslek yüksekokulunda okuyan öğrencilerin yabancı dil öğrenme hakkındaki 

kaygılarını cinsiyet, sınıf düzeyi, öğrenim görülen bölüm ve öğrenim görülen Meslek Yüksekokulu 

demografik değişkenlerini de göz önünde bulundurarak belirleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda Doğan, (2008) tarafından geliştirilmiş olan Yabancı Dil Kaygı Ölçeği araştırmada 

kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ‘Yabancı Dil Kaygı Ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik 

çalışmaları tekrardan hesaplanmış ve 27 maddeden oluşan ölçeğin Cronbach Alpha iç güvenirlik 

katsayısı 0.92 olarak hesaplanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik değişkenlere bağlı 

olarak ölçek maddelerine verdikleri cevaplar SPSS 20 istatistik paket programı yardımıyla F testi, t- 

testi ve tek yönlü varyans analizi olan Anova testi kullanılarak hesaplanmıştır. Araştırmada kullanılan 

ölçek beşli likert türünde (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (4) 

Katılıyorum ve (5) Kesinlikle Katılıyorum şeklinde 20 maddeden oluşmaktadır. Araştırmada 

kullanılan ölçek maddelerinin seçenek aralıkları ve genel değerlendirmesi hesaplanarak aşağıdaki gibi 

belirlenmiştir (Sarıgöz & Özdinç, 2014; Özkartal, 2016a-2016b): 

 
 

SA: Seçenek Aralığı 

EYD: En Yüksek Değer    

EDD: En Düşük Değer  

SS: Seçenek Sayısı 

 

 

1.00 - 1.80: Kesinlikle Katılmıyorum 

1.81 - 2.60: Katılmıyorum 

2.61 - 3.40: Kararsızım 

3.41 - 4.20: Katılıyorum 

4.21 - 5.00: Kesinlikle Katılıyorum 

8.0
5

15

SS

EDD  - EYD
SA 
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Ölçek, meslek yüksekokulunda okuyan 467 öğrenciye uygulanmış ve bazı demografik değişkenlere 

bağlı olarak öğrencilerin, yabancı dilin gerekliliği hakkındaki görüş ve düşünceleri belirlenmeye 

çalışılmıştır. Araştırmada, betimsel tarama yöntemlerinden birisi olan ‘genel tarama modeli’ 

kullanılmıştır. Genel tarama modeli, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında bir 

yargıya varmak amacıyla, evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek veya örneklem üzerinde 

yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2010: 79). Genel tarama modeli, insanların tutumları, 

inanışları, değerleri, alışkanlıkları ve düşünceleri gibi bilgi türlerini belirlemede kullanılan bir 

araştırma modelidir (Mcmillan & Schumacher, 2001).  

 

BULGULAR  

Bu bölümde Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin yabancı dil öğrenme 

konusundaki kaygılarına yönelik görüşlerine ve yorumlara yer verilmiştir. Araştırmanın amacına 

yönelik olarak öğrencilere Yabancı Dil Kaygı Ölçeği uygulanmış ve öğrencilerin ölçek maddelerine 

verdikleri yanıtlar tablolaştırılarak yorumlanmıştır.  

Tablo. 1 Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin Yabancı Dil Kaygı Ölçeğine verdikleri 

cevapların cinsiyet değişkenine göre t- testi analiz sonuçları 

Cinsiyet  N x  Ss Sd t p 

1.Bayan  236 46.165 7.295 465 .621 .535 

2.Erkek  231 45.727 7.933    

     p>0.05 

Tablo 1’deki veriler incelendiğinde Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin yabancı 

dil öğrenme hakkındaki kaygılarına yönelik görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre bayan öğrenciler ile 

erkek öğrenciler arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı (p>.05) belirlenmiştir. 

Araştırma verilerinden hareketle Meslek Yüksekokullarında okuyan bayan öğrenciler ile erkek 

öğrencilerin yabancı dil öğrenme hakkındaki kaygılarının birbirine denk veya yakın olduğu 

söylenebilir.  

Tablo. 2 Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin Yabancı Dil Kaygı Ölçeğine verdikleri 

cevapların sınıf düzeyi değişkenine göre t- testi analiz sonuçları 

Sınıf Düzeyi  N x  Ss Sd t p 

1.Sınıf  227 46.181 7.966 465 .640 .522 

2.Sınıf  240 45.729 7.272    

     p>0.05 

Tablo 2’deki veriler incelendiğinde Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin yabancı 

dil öğrenme hakkındaki görüşlerinin sınıf düzeyi değişkenine bağlı olarak 1. sınıfta okuyan öğrenciler 

ile 2. sınıfta okuyan öğrenciler arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı (p>.05) 

belirlenmiştir. Araştırma verilerinden hareketle 1. sınıfta okuyan öğrenciler ile 2. sınıfta okuyan 

öğrencilerin yabancı dil öğrenme konusundaki görüşlerinin yine birbirine denk veya yakın olduğu 

söylenebilir. 
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Tablo. 3 Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin Yabancı Dil Kaygı Ölçeğine verdikleri 

cevapların bölüm türü değişkenine göre Anova testi analiz sonuçları 

Öğrenim 

Görülen 

Bölüm 

N x  Ss 
Var. 

Kay. 

Kar. 

Top. 
Sd 

Kar. 

Ort. 
F p 

Anlamlı 

Fark 

(Anova) 

1)BS 107 45.92 7.83 G.içi 646.05 5 129.21 2.26 .048 3-6 

2)MVU 71 45.32 9.21 G.ara 26356.72 461 57.17   

3)SKİ 76 48.46 8.05 Toplam 27002.77 466    

4)İAY 72 45.56 5.49       
 

5)Lojistik 63 45.68 7.22       
 

6)BYS 78 44.69 6.92       
 

Toplam 467 45.95 7.61       
 

     p< 0.05  
 

Tablo 3’deki veriler incelendiğinde farklı bölümlerde okuyan öğrencilerin öğrenim gördükleri 

bölüm değişkenine bağlı olarak; Sağlık Kurumları İşletmeciliği (SKİ) ile Büro Yönetimi ve Sekreterlik 

(BYS) bölümleri arasında Sağlık Kurumları İşletmeciliği (SKİ) bölümünde okuyan öğrenciler lehine 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Tablo. 4 Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin Yabancı Dil Kaygı Ölçeğine verdikleri 

cevapların öğrenim görülen Meslek Yüksekokulu değişkenine göre Anova testi analiz sonuçları 

Öğrenim Görülen 

MYO 
N x  Ss 

Var. 

Kay. 

Kar. 

Top. 
Sd 

Kar. 

Ort. 
F p 

Anlamlı 

Fark 

(Anova) 

1)Çölemerik.MYO  
178 45.68 8.39 G.içi 284.91 2 142.46 2.474 .085  

2)Sağ.Hiz.MYO  148 47.05 7.05 G.ara 26717.86 464 57.58   
 

3)Yüksekova.MYO  141 45.14 7.05 Toplam 27002.77 466    
 

Toplam  467 45.95 7.61       
 

     p> 0.05  
 

Tablo 4’deki veriler incelendiğinde araştırmaya katılan ve farklı meslek yüksekokullarında 

okuyan öğrencilerin öğrenim gördükleri meslek yüksekokulu değişkenine bağlı olarak; Çölemerik 

Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Yüksekova Meslek Yüksekokulları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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Tablo. 5 Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin Yabancı Dil Kaygı Ölçeğine verdikleri 

cevapların aritmetik ortalamaları ile beceri düzeyleri  

 

YABANCI DİL KAYGISI ÖLÇEK MADDELERİ 
x  

Beceri 

Düzeyi 

1.İngilizce dersinde konuşma sırası bana geldiğinde elim ayağım titrer.  1.74  K.Katılmıyorum  

2.İngilizce dersinde hazırlıksız konuşmak zorunda kaldığım zaman telaşa kapılırım.  2.05  Katılmıyorum  

3.Kendi anadili İngilizce olan biriyle konuşmak beni huzursuz eder.  2.65  Kararsızım  

4.İngilizceyi diğer öğrencilerin önünde konuşmak konusunda çok çekingenim.  2.28  Katılmıyorum  

5.İngilizce derslerinde bana söz verildiğinde kalbimin çarptığını hissederim.  2.02  Katılmıyorum  

6.Her zaman diğer öğrencilerin İngilizceyi benden daha iyi konuştukları duygusuna 

kapılırım.  

1.91  Katılmıyorum  

7.İngilizce derslerinde bir soruya gönüllü olarak cevap vermekten çekinirim.  2.27  Katılmıyorum  

8.İngilizce derslerinde konuşurken düşüncelerimi iyi organize edemediğimden 

kafam karışır.  

1.92  Katılmıyorum  

9.İngilizce konuşmak için gereken kuralları öğrenmekte zorlanırım.  2.03  Katılmıyorum  

10.İngilizce konuştuğum zaman diğer öğrencilerin bana güleceklerinden korkarım.  1.79  K.Katılmıyorum  

11.İngilizce telaffuzum konuşmam için yeterli seviyede değildir.  1.98  Katılmıyorum  

12.Öğretmenimin İngilizce dersinde konuşurken yaptığım hataları düzeltmesi 

durumunda üzülürüm.  

2.02  Katılmıyorum  

13.İngilizce öğretmenimin yaptığım her hatayı düzeltmek için hazır beklediği 

düşüncesi beni korkutur.  

1.72  K.Katılmıyorum  

14.İngilizce derslerinde iyi hazırlanmış olsam bile, yine kaygı duyarım.  2.13  Katılmıyorum  

15.İngilizce derslerine iyi hazırlanmak için üzerimde baskı hissederim.  3.68  Katılıyorum  

16.İngilizce dersleri hızlı ilerledikçe geride kalmaktan korkarım.  1.92  Katılmıyorum  

17.İngilizce dersinde dinlediğimiz kaset ve CD’leri anlayamazsam endişelenirim.  2.20  Katılmıyorum  

18.İngilizce öğretmenim hazırlıklı olmadığım konularda sorular sorduğunda kendimi 

huzursuz hissederim.  

2.00  Katılmıyorum  

19.İngilizce soru sormam istendiğinde cümle kuramam diye endişelenirim.  2.21  Katılmıyorum  

20.İngilizce sınavına ne kadar fazla çalışırsam kafam o kadar fazla karışır.  2.07  Katılmıyorum  

21.İngilizce dersleri sırasında, sık sık kendimi dersle ilgili olmayan şeyler 

düşünürken bulurum.  

1.93  Katılmıyorum  

22.İngilizce derslerinde başarısız olmam durumunda karşılaşabileceğim sorunlar 

beni endişelendirir.  

2.38  Katılmıyorum  

23.İngilizce sınavlarında kendimi rahatsız hissederim.  3.27  Kararsızım  

24.Sürekli olarak diğer öğrencilerin İngilizce düzeylerinin benden daha iyi olduğunu 

düşünürüm.  

2.40  Katılmıyorum  

25.İngilizce ders saatlerinin arttırılması beni rahatsız eder.  1.96  Katılmıyorum  

26.Öğretmenimin İngilizce dersinde söylediği şeyleri anlayamamak beni korkutur.  1.76  K.Katılmıyorum  

27.Çoğu zaman İngilizce derslerine gitmekten çekinirim.  1.99  Katılmıyorum  

                                               Genel aritmetik ortalama:  1.70  (Kesinlikle Katılıyorum)  

 

Tablo 5’de Meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilerin yabancı dil kaygı ölçeğine 

verdikleri cevapların aritmetik ortalamaları ve beceri düzeyleri hesaplanmıştır. Öğrencilerin 

yabancı dil kaygı ölçeğine verdikleri yanıtların aritmetik ortalamalarından, 15. maddenin 

‘İngilizce derslerine iyi hazırlanmak için üzerimde baskı hissederim.’ ( x =3.68), 23. 

maddenin ‘İngilizce sınavlarında kendimi rahatsız hissederim.’ ( x =3.27) ve 3. maddenin 

‘Kendi anadili İngilizce olan biriyle konuşmak beni huzursuz eder.’ ( x =2.65) ölçekteki en 
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yüksek aritmetik ortalamaya sahip maddeler olduğu tespit edilmiştir. Ölçek maddelerine 

verilen yanıtlardan hareketle öğrencilerin, İngilizce derslerine hazırlanırken stres içerisinde ve 

üzerinde baskı hissederek hazırlandıkları, İngilizce sınavlarına hazırlanırken tedirgin oldukları 

ve İngilizce konuşma konusunda da kaygılarının olduğu ölçek maddelerine verilen yanıtların 

aritmetik ortalamalarından hareketle söylenebilir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuçlar 

Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin yabancı dil konusundaki kaygılarının 

cinsiyet değişkenine bağlı olarak bayan öğrenciler ile erkek öğrenciler arasında, istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir. Araştırma verilerinden hareketle Meslek 

Yüksekokullarında okuyan bayan öğrenciler ile erkek öğrencilerin yabancı dil konusundaki 

kaygı düzeylerinin birbirine denk veya yakın olduğu söylenebilir. 

 Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin yabancı konusundaki kaygılarının 

sınıf düzeyi değişkenine bağlı olarak 1. sınıfta okuyan öğrenciler ile 2. sınıfta okuyan 

öğrenciler arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir. 

Araştırma verilerinden hareketle 1. sınıfta okuyan öğrenciler ile 2. sınıfta okuyan öğrencilerin 

yabancı dil hakkındaki kaygı düzeylerinin birbirine denk veya yakın olduğu söylenebilir. 

Meslek yüksekokulundaki farklı bölümlerde okuyan öğrencilerin öğrenim gördükleri 

bölüm değişkenine bağlı olarak; Sağlık Kurumları İşletmeciliği ile Büro Yönetimi ve 

Sekreterlik bölümleri arasında Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümünde okuyan öğrenciler 

lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan 

hareketle Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümünde okuyan öğrencilerin kaygı düzeylerinin 

daha düşük olduğu söylenebilir. 

 Ölçek maddelerine verilen yanıtlardan hareketle öğrencilerin, İngilizce derslerine 

hazırlanırken stres içerisinde ve üzerinde baskı hissederek hazırlandıkları, İngilizce 

sınavlarına hazırlanırken tedirgin oldukları ve İngilizce konuşma konusunda da kaygılarının 

olduğu ölçek maddelerine verilen yanıtların aritmetik ortalamalarından hareketle söylenebilir. 

 

Öneriler 

Öğrenme ve öğretme konusunda başarı nasıl artırılabilir veya öğrenci başarısını nasıl 

yükseltebiliriz gibi konularda gerekli kurum ve kuruluşlar devamlı araştırmalar yapmaktadır. 

Ancak yabancı dil öğrenme konusunda ilk yapılması gereken öğrencilere herkesin yabancı bir 

dil öğrenebileceği konusunda bilinçlendirmek ve öğrencilerdeki ön yargıyı yıkmaktır. Bunun 

için öğrencilere alanda uzmanlaşmış kişilerce destek verilmeli ve tüm öğrencilerdeki ön yargı 

yıkılmalıdır. 

Öğrencilere yabancı dil öğretiminde verilecek olan kaynaklar öğrenci seviyeleri iyice 

belirlendikten sonra öğrenci seviyesine göre seçilmelidir. Eğer sınıftaki öğrencilerin seviyesi 

beklenenden düşük ise öğrencilere hazır bulunuşluk seviyesinden başlanılarak yabancı dil 

eğitimi verilmelidir. 

Yabancı dil eğitiminde CD, İnternet, Bilgisayar gibi hem görsel hem de işitsel 

materyallerin önemi çok büyüktür. Bu nedenle her kurumda mutlaka yabancı dil laboratuarları 

olmalı ve bu laboratuarlar derslerde etkin olarak kullanılmalıdır. 

Yabancı dil öğrenmede karşılıklı iletişim de çok önemlidir. Bu nedenle öğrencilere 

gerek kendi aralarında gerekse de İngilizce konuşmalarını geliştirebilmeleri için yurt dışından 

ve güvenilir sitelerden arkadaş edinmeleri önerilmeli ve böylelikle iletişim konusunda 

öğrencilerin seviyeleri beklenen düzeyin üzerine çıkarılmalıdır.  
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ÖZET 

 

Yeni milenyumda işletmelere ivme kazandıran sermaye, fiziksel sermayeden entelektüel 

sermayeye doğru evrilirken, yenilik, yaratıcılık kapasitesi ve iç girişimcilik potansiyeli yüksek insan 

kaynağına sahip örgütler, rekabet üstünlüğünü daha çabuk elde etmektedir. Günümüzde ayrıca; spor, 

sanat, sivil toplum örgütü ve sosyal medya alanında yaşanan gelişmeler ve bunların bir meslek alanı 

olarak yarattıkları değerler sistemi, bilinen kariyer yaklaşımlarında dönüşümsel nitelikte kırılmalar 

yaratmaktadır. Bu dinamikler ile sürekli boyut ve sınırları farklılaşan “İyi iş” ve “iyi kariyer” 

kavramlarının üniversite öğrencileri tarafından anlamlandırılma düzeyi de kuşkusuz önem 

taşımaktadır. Bu çalışmanın birincil ilgisi, üniversite öğrencilerinin “iyi iş” ve “iyi kariyer” 

konularındaki algılamalarının düzeyini belirli değişkenlere göre tespit etmektir. Üniversite son sınıf 

öğrencileri üzerinde “Betimsel İstatistik” ve “T Testi” kullanılarak elde edilen ampirik bulguların özü,  

öğrencilerin iyi iş ve iyi kariyer kavramlarına ilişkin, bilinen ve klasik tutumların yanında, yeni ve 

çarpıcı tutumlara sahip olduklarını göstermektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: İyi İş, İyi Kariyer, Öğrenci, Üniversite, Türkiye    

 

 

GİRİŞ 

 

Üniversitelerin farklı bölümlerinde öğrenimlerine devam eden bireylerin, meslek seçimleri ve 

kariyer planları büyük ölçüde üniversite yaşamları esnasında şekillenmekte veya değişime 

uğramaktadır. Özellikle öğrenim gördükleri bölümlerin son sınıfında olan öğrenciler, iyi bir iş ve iyi 

bir kariyere ilişkin beklentilerini netleştiren ve bu doğrultuda öncelikler belirleyen bireylerdir.  

Üniversite son sınıf öğrencileri, iyi bir iş ve iyi bir kariyer ile ilgili beklentilerini büyük oranda 

netleştiren bireyler olmalarına rağmen literatürde, bu bireylerin iyi iş ve iyi kariyer konuları ile ilgili 

algılamalarına ilişkin yapılan araştırma sayısı oldukça azdır. Bu nedenle bu çalışmada; üniversite son 

sınıf öğrencilerinin iyi iş ve iyi kariyer konularına ilişkin olarak algılamalarını tespit etmek 

amaçlanmıştır. 

 

2. LİTERATÜR VE KURAMSAL ÇERÇEVE 

 

Bir topluma kabul edilmeyi ve topluma girmeyi sağlayan belli başlı unsurlardan biri  olan iş 

kavramı hem toplumsal hem de sosyal bir bağdır. Kişinin toplumdaki pozisyonunu ve rolünü 

açıklayarak statüsünü belirler. Sosyolojik açıdan iş kavramı insanlar için yararlı bir şey üreten bir 

faaliyetken, psikolojik açıdan iş amaca en etkin ve etkili bir şekilde ulaşmak için iç ve dış çevrenin 

örgütlenmesi, değiştirilmesi ve kontrolü olarak tanımlanmaktadır (Aytaç,1997:15). 

Literatürdeki iş tanımları incelendiğinde çalışma ve iş kavramlarının birbirlerinin yerine 

kullanıldığı ve iç içe geçtiği görülür. Bu nedenle iş kavramını çalışma kavramı ile birlikte açıklamak 

isabetli olacaktır. Çalışma kavramı insanın belli bir hedefe ulaşmak üzere ya da belirli bir üretimi 

gerçekleştirmek üzere zihinsel veya bedensel gücünün  sistemli bir şekilde kullanabilmesidir. 

Sosyolojik açıdan çalışma ise hiyerarşik bir düzen içerisinde belli bir statüye ulaşarak insanın diğer 

bireylerle olan etkileşimi ve bir iş ortaya koyabilmesidir.           İş ve çalışma kavramı tanımlarında 

kısmen kesişen başlıca yönler şu şekildedir (Aytaç,1997:15-16): 

 

 Bir faaliyeti içerirler, toplumsal boyutları vardır, 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

357 

 

 Kişinin zihinsel, bedensel ve ruhsal gücünün sürekli kullanımını sağlayarak planlı bir şekilde 

belirli bir amaca hizmet ederler. 

 Mal veya hizmet üretimi sağlayarak insanların ihtiyaçlarını giderirler. 

 Maddi ve manevi karşılığı ile sadece bir zahmet olarak değil aynı zamanda sevinç ve mutluluk 

kaynağı olarak algılanabilirler  

 

Belirtilenler bağlamında iş ve çalışma kavramlarının boyutları değerlendirildiğinde, kariyer 

kavramının tüm bu boyutlarla ilişkili olduğu ve çalışma yaşamından soyutlanamayacağı 

öngörülmektedir. Kariyer kavramı günlük yaşam ve iş ortamında oldukça sık kullanılan bir kavramdır. 

Türkçe’ye ‘’carriere’’sözcüğünden geçen kariyer kavramı, Fransa’nın güneyinde konuşulan Roman 

kökenli Provencal dilinde ‘’carriera’’(araba yolu) anlamında kabul görmüştür. Kariyer Fransızca’da 

meslek, diplomatik kariyer, aşılması gereken mesleki bir pozisyon, yaşamda izlenen bir yol, araba 

yarışı için ayrılmış etrafı çevrili alan gibi anlamlarda da kullanılmaktadır (Çelik,2004:10). Hangi 

anlamda kullanılırsa kullanılsın, kariyer kelimesinin bir ölçüde "başarı derecesini" çağrıştırdığı dikkati 

çekmekte olup ,bir kimseye bir şeyi  başarma duygusu vererek  kişinin kendini gerçekleştirmesine 

yardımcı olmaktadır (Ünver,2005:3). 

Kariyer edinme arzusunu Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi pramidinin tepesindeki son iki 

kademe ile ilişkilendirerek anlamak daha açıklayıcı olabilecektir. Birey benlik ve kendini 

gerçeklestirme ihtiyacı içinde kariyer edinmeye, arkasından da bunu yükseltmeye çalışmaktadır 

(Eryiğit,2000:2).  

 

Şekil, 1 Kariyer ve İhtiyaçlar Hiyararşisi 

 

 
 

        Kariyer kavramı değişik kişiler için değişik anlamlar taşıdığı için (Çelik,2004:14) farklı açılardan 

tanımlanmış olup, literatürde bir tanım birliği gözlemlemek zordur. Değişik şekillerde tanımlanmış 

olan kariyer tanımları şu şekildedir. Kariyer bireyin kamu ya da özel çalışma yaşamında ilerleme 

sağlayacağı bir başarı elde etmek amacıyla izlediği ve çalıştığı alandır. Bir insanın çalışabileceği yıllar 

boyunca herhangi bir iş alanında  adım adım ve sürekli olarak ilerlemesi, deneyim ve beceri 

kazanmasıdır. Kişinin yaşamı süresi içinde çalıştığı pozisyonların tümüdür. Cenzo’ya göre kariyer bir 

kişinin hayatı boyunca edindiği işle ilgili tecrübelerinin basamaklarıdır. Casio ise kariyeri kişinin 

yaşamı boyunca edindiği mesleki pozisyonlarının sırasıdır diye tanımlamıştır (Aytaç,1997:16). 

Globalleşme ve bilgi toplumundaki hızlı değişimlerle birlikte kariyer anlayışı da değişmiştir. Bu 

anlayışa göre kariyer, sadece bir örgütle sınırlı değildir. Örgüt ötesinde de pek çok kariyer fırsatları 

bulunmaktadır. Bunun yanında, artık işletmeler kadar bireyler de kendi kariyerlerinden sorumludur ve 

kariyerleriyle ilgili söz sahibidirler (Kale ve Özer,2012:174).  

        Kariyerin çok değişik kullanımlarını birkaç madde ile sınırlandırmak mümkündür (Şimşek ve 

Çelik,2004:13); 
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 İlerleme ,gelişme : Bu ifade kariyeri hiyerarşide hep yukarı doğru hareket eden bir olgu olarak 

ele alır. Bu ifadede kariyer başarısı terfi ve maaşla ölçülmektedir. 

 

 Yaşam süresince birbiri ardına girişilen işler : Bu ifade de kariyerin nesnel olarak bir iş 

tarihçesi ele alınır. 

 

 Meslek iş : Bu ifadeye  göre belirli bir uzmanlık taşıyan meslekler kariyer olarak görülmekte 

iken (tıp, hukuk, askeri personel vs.),bazıları (garsonluk, işçilik, terzilik vs.) iş olarak 

algılanmaktadır. 

 

 Kişisel olarak elde edilen işle ilgili davranış ve tutumlar : Bu ifade kariyeri kişinin işle 

ilgili deneyimlerinden elde ettiklerinden hareketle kişisel olarak elde edilmiş davranış ve 

tutumlar dizisi olarak tanımlar. Bireyin yaşam süresince elde ettiği işler gibi objektif 

özellikleri hem de değerler, tutumlar gibi sübjektif özellikleri de içine almaktadır. 

Çağımız yaşam koşullarına baktığımızda ise, bireylerin bilgi birikiminin artması, telekomünikasyon 

mucizeleri, kariyer kavramını yaşamımızın doğal bir parçası haline getirmiştir. Kariyer anlayışı 

bireyleri yenilik ve ilerlemeye iten bir güç konumuna gelmiştir. Kariyer düşüncesinin ilerlemesini 

sağlayan faktör ve yönelimler sosyal, kamusal, bireysel ve örgütsel olarak dört grupta incelenmiştir 

(Burack,1988:14’den akt Aydın, 2007:7-8).  

 

Sosyal Faktörler 

• İş etiğinin karakteristik değişimi, 

• Yaşam süresinin uzaması, 

• Çeşitli yaş gruplarının oranındaki değişiklik, 

• Eğitim başarısının artması, 

• “Planlı düşünce”nin evrenselleşmesi, 

• İş alternatiflerinin ve iş uzmanlığının artması, 

• İstihdamın yönlendirilmesi, 

 

Kamusal Faktörler 

• “Eşitlikçi İş Yasaları” ve bu kapsamda yapılan davranış biçimlerinin desteklenmesi, 

• Artan kamusal istihdam ve kariyer tekniklerinin kullanılması, 

• Girişimcilerin devlet tarafından teşvik edilmesi, 

• Çalışan kadın oranının artması-kadın bağımsızlığı, 

• Personel araştırmaya yapılan yatırım ve metotlar, 

 

Örgütsel Faktörler 

• İşgücü planlamasında ve daha iyi işgücü temininin sağlanmasına duyulan ihtiyaç, 

• Bireysel memnuniyetin gelişiminin sağlanması, 

• Gelişmiş enstrüman ve bilgisayarlarla erişim, 

• Görüşme, gelişim ve terfi sisteminde gönüllülük esasına dayalı ilerleme, 

 

Bireysel Faktörler 

• Bireysel memnuniyeti maksimum düzeyde tutma arzusu, 

• Çok yönlü kariyer düşüncesinin ortaya çıkması, 

• Yüksek düzen ihtiyacı öneminin artması, 

• Çift kariyer düşüncesi, 

• Artan benlik araştırması, 

• Gelecek için iş planlamasının zorlaşmasıdır. 
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3. YÖNTEM 

 

Bu başlık altında çalışmanın problem ifadelerine, evren ve örneklemine, veri toplarken kullanılan 

araçlara ve verilerin analizi için yararlanılan istatistiklere değinilmiştir. 

 

3.1. Araştırmanın Problem İfadeleri 

 

Şu an lisans eğitimine devam eden öğrencilerin iyi işin özelliğine ilişkin algıları ile ilgili aşağıdaki 

sorulara cevap aranmıştır. 

 

6. Şu an lisans eğitimine devam eden öğrenciler için iyi işin en önemli özelliği nedir? 

7. Şu an lisans eğitimine devam eden erkek öğrenciler ile kadın öğrencilerin, iyi işin en önemli 

özelliğine ilişkin algılamalarında bir farklılık var mıdır? 

8. Şu an lisans eğitimine devam eden ve çalışan öğrenciler ile çalışmayan öğrencilerin, iyi işin en 

önemli özelliğine ilişkin algılamalarında bir farklılık var mıdır?  

 

3.2. Evren ve Örneklem 

 

Araştırmanın evrenini Türkiye’deki üniversitelerin Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümlerinde 

öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Bu bağlamda Kasım 2016-Ocak 2017 ayları içerisinde 

toplam 97 öğrenciye dağıtılan anketten 75 adedi geçerli sayılmış ve araştırmaya değer bulunmuştur.    

 

3.3. Veri Toplama Araçları 

 

Araştırmada katılımcılara ilişkin demografik değişkenlerin tespit edilmesi için bir adet Kişisel Bilgi 

Anketinden yararlanılmıştır. Araştırmanın esas konusu olan katılımcıların iyi işe ilişkin algılamalarını 

tespit etmek amacıyla kapsamlı bir literatür taraması yapılmış ve anket formunda iyi işin en önemli 

özellikleri ile ilgili ifadelere yer verilmiştir. Ayrıca katılımcılardan kendilerine yöneltilen ifadelere 

“evet” veya “hayır” şeklinde cevap vermeleri ve bazı ifadelere ilişkin olarak ise katılımcılardan önem 

sıralaması yapmaları istenmiştir.  

 

3.4. Kullanılan İstatistik 

 

Anket yoluyla elde edilen veriler “SPSS 17” İstatistik Programı ile analiz edilmiştir. Çalışmada 

demografik analizler yapılmış, betimsel istatistiklerden ve T testi gibi analizlerden yararlanılmıştır.  

 

4. BULGULAR 

 

Bu bölümde, katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bulgulara ve iyi iş ile ilgili algılamalarına 

ilişkin bulgulara değinilmiştir. 

 

4.1. Demografik Değişkenlere İlişkin Bulgular 

 

Katılımcıların cinsiyetlerine ve istihdam durumlarına ilişkin özelliklerinin tespiti amacıyla betimsel 

istatistiklerden yararlanılmıştır.  

 

            Tablo 4.1. Araştırmaya Katılanların Demografik ÖzellikleriCinsiyetiniz? 
 Katılım Oran % Geçerli Oran % Kümülatif Oran % 

Kadın 39 52 52            52 

Erkek 36 48 48           100 

Toplam 75 100           100   

 
Ankete katılanların cinsiyetlerine ilişkin veriler Tablo 3.1.’de verilmiştir. Tablo 

incelendiğinde, katılımcıların %52’sinin kadın ve %48’inin erkek olduğu tespit edilmiştir.  
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           Tablo 4.2. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleriİstihdam Durumunuz? 
 Katılım Oran % Geçerli Oran % Kümülatif Oran % 

Çalışıyor 30 40 40             40 

Çalışmıyor 45 60 60            100 

Toplam 75 100           100   

 

 Katılımcıların istihdam durumları ile ilgili veriler tabloda verilmiştir. Tablo 3.2. 

incelendiğinde cevaplayıcıların %60’ının şu an herhangi bir işyerinde çalışmadığı ve %40’ının ise şu 

an herhangi bir işyerinde çalıştığı belirlenmiştir.   

 

3.2. İyi İş İle İlgili Algılamalara İlişkin Bulgular 

 

Bu bölümde, araştırmanın problem ifadelerine çözüm bulmak amacıyla yapılan analizlere, bu 

analizlerin sonuçlarına ve sonuçların yorumlanmasına değinilmiştir. 

Katılımcılara yöneltilen “Sizin için iyi işin en önemli özelliği nedir?” sorusuna verilen 

cevaplar neticesinde önermelere ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 3.3.’deki 

gibidir.  

Tablo 4.3. İyi İşin En Önemli Özelliği 

İyi işin en önemli özelliği                             AO                SS 

İyi kariyer sunması 

İyi kazanç getirmesi 

Saygınlığı olması  

Kendimi gerçekleştirmeme imkan vermesi 

Bilgi ve yeteneklerime en uygun iş olması 

                           2,59 

                           2,88 

                           2,57 

                           2,17 

                           2,40 

             1,471 

             1,345 

             1,444 

             1,427 

             1,395 

 Tablo 3.3. incelendiğinde katılımcılar için iyi işin en önemli özelliğinin “iyi kazanç getiren iş” 

olduğu (AO: 2,88) anlaşılmaktadır. “İyi kariyer sunan” ve “saygınlığı olan” işlerin ise sırasıyla ikinci 

ve üçüncü olduğu ve birbirlerine çok yakın değerler aldıkları görülmektedir. Aynı zamanda 

“kendilerini gerçekleştirmelerine imkan veren işin” (AO: 2,17) cevaplayıcılar için diğer faktörlere 

göre iyi bir iş için daha önemsiz bir faktör olduğu tespit edilmiştir.    

 

Tablo 4.4. İyi İşin En Önemli Özelliğine İlişkin Önermelerin  

Önem Sıralaması  

İyi işin en önemli özelliği                 En 

Önemli     

   En Önemsiz 

İyi kariyer sunması 

İyi kazanç getirmesi 

Saygınlığı olması  

Kendimi gerçekleştirmeme imkan vermesi 

Bilgi ve yeteneklerime en uygun iş olması 

                       23 

                       29 

                       21 

                       16 

                       18 

           39 

           21 

           42 

           54 

           44 

 

 Katılımcıların iyi işin en önemli özelliği ile ilgili yukarıdaki önermelere ilişkin cevapları Tablo 

3.4.’de görülmektedir. Tablo incelendiğinde 29 katılımcının “iyi kazanç getirmesi” önermesini en 

önemli olarak gördüğü ve 21 katılımcının ise bu önermeyi en önemsiz olarak gördüğü anlaşılmıştır. 

“İyi kariyer sunması” önermesine ilişkin olarak cevaplayıcılardan 23’ünün bu önermeyi en önemli ve 

39’unun ise söz konusu önermeyi en önemsiz olarak nitelendirdiği belirlenmiştir. Ayrıca “kendimi 

gerçekleştirmeme imkan vermesi” önermesini 16 katılımcı en önemli ve 54 katılımcı en önemsiz 

olarak nitelendirdiğini ifade etmiştir. Bazı cevaplayıcılar ise yukarıdaki önermelere ilişkin kararsız 

olduklarını belirtmişlerdir. Hem Tablo 3.3. hem de Tablo 3.4. katılımcıların, iyi bir işi maddi açıdan 

kendilerini tatmin eden iş olarak gördükleri ayrıca cevaplayıcıların kendilerine gelişimleri açısından 

katkıda bulunacak işi ise önemsemedikleri anlaşılmıştır.  

Birbirinden bağımsız iki grup arasındaki farklılıkların incelenmesinde kullanılan Independent 

Sample T testi, istatistiksel olarak gruplar arası anlamlı bir farklılık olup olmadığını ifade eden 
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parametrik bir testtir. Bu test sonuçlarına göre sig. (2-tailed) değeri 0,05’ten büyük olduğunda gruplar 

arasında anlamlı bir farklılık olmadığı, söz konusu bu değer 0,05’ten küçük olduğunda ise gruplar 

arasında anlamlı bir farklılık olduğu varsayılmaktadır (Altunışık vd., 2010: 189-192). 

 

Tablo 4.5. Cinsiyet Değişkenine Göre İyi İşin En Önemli Özelliği  

 

Ankete katılan kadın ve erkekler arasında iyi işin en önemli özelliğine ilişkin anlamlı bir 

farklılığın olup olmadığını araştırmak amacıyla T testi yapılmış ve elde edilen bulgular Tablo 3.5.’de 

verilmiştir. Tablo değerleri incelendiğinde; iyi işin en önemli özelliğiyle ilgili tüm değişkenlerde kadın 

ve erkeklerin birbirlerine yakın düşüncelere sahip oldukları gözlemlenmiştir. Yapılan T testi 

sonucunda kadın ve erkekler arasında istatistiksel (İyi kariyer sunması Sig.= 0,425; İyi kazanç 

getirmesi Sig.= 0,956; Saygınlığı olması Sig.= 0,919; Kendimi gerçekleştirmeme imkan vermesi Sig.= 

0,161; Bilgi ve yeteneklerime en uygun iş olması Sig.= 0,792) olarak anlamlı (p<0,05) bir farklılığa 

rastlanmamıştır. Değişkenlere ilişkin anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen erkeklerin kadınlara 

oranla “Kendini gerçekleştirmelerine imkan veren” işleri daha çok tercih ettikleri görülmektedir. Aynı 

zamanda hem kadınlar hem de erkekler için iyi işin en önemli özelliği olarak nitelendirilen “İyi kazanç 

getirmesi” özelliğinin her iki grup için birbirine çok yakın değerler aldığı tespit edilmiştir. 

Tablo 4.6. İstihdam Değişkenine Göre İyi İşin En Önemli Özelliği 

İyi işin en önemli özelliği    Cinsiyet N SS AO t Sig. 

İyi kariyer sunması 
     Kadın  

    Erkek 

39 

36 

1,486 

1,463 

2,72 

2,44 

 

-0,803 

 

0,425 

İyi kazanç getirmesi 
     Kadın 

     Erkek 

39 

36 

1,418 

1,282 

2,87 

2,89 
0,055 0,956 

Saygınlığı olması 
     Kadın 

     Erkek 

39 

36 

1,464 

1,443 

2,59 

2,56 

 

-0,102 

 

0,919 

 

                                                      Kadın            39          1,276          1,95 1,417     0,161 

 Kendimi gerçekleştirmeme imkan vermesi             Erkek            36           1,556          2,42 

                                                                                 

 Bilgi ve yeteneklerime en uygun iş olması              Kadın            39          1,442           2,36 0,264     0,792 

                                                                              Erkek             36          1,362           2,44 

İyi işin en önemli özelliği İstihdam Durumu    N SS AO t Sig. 

İyi kariyer sunması 
     Çalışıyor  

    Çalışmıyor 

30 

45 

1,545 

1,438 

2,60 

2,58 

 

 0,063 

 

0,950 

İyi kazanç getirmesi 
     Çalışıyor 

     Çalışmıyor 

30 

45 

1,217 

1,428 

3,03 

2,78 
 0,830 0,409 

Saygınlığı olması 
     Çalışıyor 

     Çalışmıyor 

30 

45 

1,305 

1,545 

2,57 

2,58 

 

-0,034 

 

0,973 

 

                                                      Çalışıyor            30          1,520          2,37   0,937     0,353 

 Kendimi gerçekleştirmeme imkan vermesi         Çalışmıyor           45          1,364          2,04 

                                                                                 

 Bilgi ve yeteneklerime en uygun iş olması            Çalışıyor            30          1,479           2,47   0,330     0,743 

                                                                           Çalışmıyor          45          1,351           2,36 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

362 

 

Cevaplayıcılardan çalışanlar ile çalışmayanlar arasında iyi işin en önemli özelliğine ilişkin 

anlamlı bir farklılığın olup olmadığını belirlemek için T testi yapılmış ve elde edilen analiz sonuçları 

Tablo 3.6.’da gösterilmiştir. Tablo değerleri dikkate alındığında; iyi işin en önemli özelliğiyle ilgili 

tüm değişkenlerde çalışan ve çalışmayan katılımcıların birbirlerine yakın algılamalara sahip oldukları 

anlaşılmıştır. Yapılan T testi sonucunda çalışan ve çalışmayan katılımcılar arasında istatistiksel (İyi 

kariyer sunması Sig.= 0,950; İyi kazanç getirmesi Sig.= 0,409; Saygınlığı olması Sig.= 0,973; 

Kendimi gerçekleştirmeme imkan vermesi Sig.= 0,353; Bilgi ve yeteneklerime en uygun iş olması 

Sig.= 0,743) olarak anlamlı (p<0,05) bir farklılık yoktur. Değişkenlere ilişkin anlamlı bir farklılığa 

rastlanmamasına rağmen çalışan katılımcıların, çalışmayan katılımcılara oranla iyi işin en önemli 

özelliği olarak nitelendirilen ve maddi açıdan tatmin düzeyini ifade eden “İyi kazanç getirmesi” 

özelliğini kısmen daha önemli gördükleri tespit edilmiştir. Ayrıca hem “İyi kariyer sunması” hem de 

“Saygınlığı olması” özelliklerinin çalışan ve çalışmayan cevaplayıcılar için birbirlerine çok yakın 

değerler aldığı görülmektedir.   

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu çalışmada üniversite son sınıf öğrencilerinin iyi iş ve iyi kariyer konularına ilişkin 

algılamaları tespit edilmeye çalışılmıştır. Katılımcıların büyük bir kısmına göre; iyi işin en önemli 

özelliği “iyi kazanç getiren iş” olmasıdır. Son sınıf öğrencilerinin kendilerini maddi açıdan tatmin 

edebilecek bir işi tercih etme eğiliminde oldukları anlaşılmıştır. Bu tutumu ağırlıklı olarak “iyi kariyer 

edinebilecek bir işe sahip olma” tutumu izlemektedir. “Saygın bir işe sahip olma” algılamasının ise 

neredeyse bütün değişkenlerde ilk üçte yer almadığı görülmüştür. Ayrıca cinsiyet ve istihdam durumu 

değişkenleri açısından katılımcılar arasında iyi işin en önemli özelliği ile ilgili ifadelere ilişkin olarak 

anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır.  

Bundan sonra konuya ilgi duyan araştırmacılar, öğrencilerinin iyi iş ve iyi kariyer konularına 

ilişkin algılamaları ile ilgili olarak yapılacak çalışmalarında, öğrencilerin bölümlerini, öğrenim 

performanslarını ve yaşlarını dikkate alarak bu değişkenleri analizlerinde kullanabilirler. Yine benzer 

çalışmalar, farklı coğrafyalardaki öğrencilerin iyi iş ve iyi kariyer konularına ilişkin algılamalarının 

belirlenmesine yönelik olarak geliştirilebilir.      
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Yat Turizm Sektöründe Çalışanların Duygusal Bağlılık Düzeylerinin 

Belirlenmesi 
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Karamürsel MYO, Kocaeli-Türkiye 
 

 

ÖZET 

 

       Yat turizm işletmeleri Türkiye’de turizmin çok önemli bir alanını oluşturmaktadır. Bu 

araştırmanın amacı yat turizm sektöründe çalışanların örgütsel bağlılığın bir alt fonksiyonu olan 

duygusal bağlılık düzeylerinin belirlenmesinin yanı sıra yönetici düzeyinde çalışan yat kaptanları ile 

mavi yakalı olarak görev yapan personel arasında duygusal bağlılık düzeyi açısından istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılığın olup olmadığının belirlenmesidir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere 

Bodrum Bölgesi’nde faaliyet göstermekte olan yat turizm işletmelerinde yönetici ve mavi yakalı 

personel olarak çalışan 101 tekne çalışanına anket uygulanmış ve anket sonuçları SPSS paket 

programı ile değerlendirilmiştir. Anket sonuçlarına göre teknelerde yönetici düzeyinde çalışanlarla 

mavi yakalı personel arasında duygusal bağlılık anlayışı açısından istatistiksel açıdan bir farklılığın 

olduğu belirlenmiştir.  

 Anahtar Kelimeler: deniz turizmi, duygusal bağlılık, yat turizmi 

 

 

Determination Of Emotional Commitment Levels For Employees In Yacht 

Tourism Sector 

 
ABSTRACT 

 

        Yacht tourism enterprises create a very important field of tourism in Turkey. The aim of this 

research is to determine the level of emotional commitment, which is a subfunction of organizational 

commitment of employees in yacht tourism sector, and to determine whether there is a statistically 

significant difference in level of emotional commitment between the yacht captains working at the 

manager level and the staff working as blue collar. In order to realize this aim, a questionnaire was 

applied to 101 boat workers working as managers and blue-collar personnel in the yacht tourism 

enterprises operating in Bodrum Region and the results of the survey were evaluated with SPSS 

package program. According to the result of the survey, it was determined that there is a statistical 

difference in the sense of emotional commitment between the employees at the executive level and 

blue-collar employees in the boats. 
Keywords: Emotional commitment, maritime tourism,  yacht tourism 

 

GİRİŞ 

“Çalışanların işletmeye olan bağlılık düzeylerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar uzun 

yıllardan beri yapılmaktadır. 1960’lı yıllarda çalışanların işletmeye bağlılıklarının maddi nedenlere 

bağlı olduğu ifade edilmekteydi”(Öztürk, 2013). “Bu dönemde bağlılık maddi gereksinimlerden 

kaynaklanan bir faktör olarak düşünülmekteydi”(Öztürk, 2013). “1970’li yıllardan sonra birçok 

sektöre yönelik olarak yapılan çalışmalarda işletmeye bağlılığın sadece maddi değil duygusal anlamda 

da ele alınmaya başladığı görülmektedir”(Öztürk, 2013). Bu sektörlerden biri de turizm sektörüdür.  

Diğer sektörlerde olduğu gibi çalışanların, büyük önem taşıdığı turizm sektöründe de, çalışanlara 

gereken önemin verilmesi ve onların işletmeye olan bağlılıklarının artırılmaya çalışılması 

gerekmektedir (Çolakoğlu ve diğerleri, 2009).  Yat turizmi de hızla gelişen ve büyümekte olan turizm 
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alanlarından biri olarak yerini almaktadır. Özellikle mavi yolculuk olarak adlandırılan haftalık yat 

turları çok rağbet gören sektörlerden biri olmaktadır. Bu bağlamda yat işletmeciliği sektöründe çalışan 

kaptanların, gemicilerin, aşçıların, kamara ve servis personelinin işletmelerine olan bağlılıkları, o işi 

kendi işiymiş gibi benimsemeleri işletmeye önemli katkılar sağlayabilecektir. Bu açıdan bakıldığında 

yat işletmesinde çalışan personelin sadece parasal anlamda bağlılığın yeterli olmayacağı duygusal 

bağlılığın da çok önemli bir faktör olacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada da bir yat işletmesinde 

yönetici düzeyinde çalışan yat kaptanlarının ve mavi yakalı personelin duygusal bağlılık düzeyi 

belirlenmeye çalışılmış ve iki grup arasında istatistiksel açıdan bir farklılık olup olmadığı tespit 

edilmeye çalışılmıştır.  

 

DUYGUSAL BAĞLILIK KAVRAMI 
 

Çalışanların işletmeye bağlılığı 1960’lardan beri araştırmacılar için en önemli konulardan biri 

olmaya devam etmektedir (Suliman ve Iles, 2000). “Çalışan bağlılığı kavramı, geçtiğimiz 20 yıl içinde 

endüstriyel ve psikoloji literatüründe önem kazanmıştır”(Gürkan, 2006). “Örgütsel bağlılık, işletmenin 

hedef ve amaçlarına uygun olarak ve bunlara ulaşmak için içselleştirilmiş normatif baskıların bütünü 

olarak görülür” (Wiener, 1982; Gürkan, 2006). “Örgütsel bağlılık genel olarak işe katılma, sadakat ve 

işletme değerlerine olan inanç da dahil olmak üzere bireyin işletmeye olan psikolojik bağlılığını ifade 

eder” (Ölçüm Çetin, 2004). Elbette ki bu bağlılık sadece parasal anlamdaki bağlılık olmamalıdır. 

Bunun yanı sıra duygusal olarak bağlılık da işletmenin hedef ve amaçlarına ulaşmayı etkileyecek 

bağlılık unsurlarından biri olmalıdır. Zaten literatüre bakıldığında örgütsel bağlılık çeşitlerinden 

birinin de duygusal bağlılık olduğu görülmektedir”(Meyer ve Allen, 1990’den aktaran Güçlü,2006 ve 

Öztürk, 2013; Gürkan 2006;).  Meyer ve Allen’ a (Güçlü ve Öztürk’den alıntı) göre duygusal bağlılık 

bağlı bulundukları işletme de çalışmaya devam etme ve kalma istek ve arzusunu ifade etmektedir. 

Zaten, güçlü duygusal bağlarla işletmeye bağlı olanlar bunu içten hissetleri için işletmede kalırlar 

(Demircan, 2003). Burada ki başlıca neden çalışanların, kalma istek ve arzusunda olmalarıdır 

(Uygur,2004). Örneğin sezonluk olarak çalışan bir yat kaptanının bir sonraki sezonda da o teknede 

çalışmayı tercih etmesi veya çalışmaya devam etmesi duygusal bağlılığın bir göstergesi olarak ifade 

edilebilir. Duygusal bağlılıkta çalışan kendini işletmenin bir parçasıymış gibi benimser ve kendi 

işiymiş gibi hareket eder (İlsev, 1997).  Bir yat kaptanının da bir sonraki sezonda tekrar işletmesine 

dönmesi duygusal bağlılığın bir çıktısı olarak açıklanabilir. “Bu tür çalışanlar, özel hayatından feragat 

ederek, ailesinden uzakta olmayı bile göze alarak, gece-gündüz demeden çalışan sorumluluklarını 

işletmeyi bir yerlere taşımak amacıyla gerçekleştiren insanlardan oluşmaktadır” (Öztürk, 2013).  

 

H1: Yat kaptanlarının duygusal bağlılık düzeyi ile teknede çalışan mavi yakalı çalışanların duygusal 

bağlılık düzeyi arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

 

ARAŞTIRMANIN AMACI  

 

Bu araştırmanın amacı yat turizm sektöründe yönetici düzeyinde çalışan yat kaptanları ile 

mavi yakalı olarak görev yapan gemici, aşçı, kamara ve servis elemanlarının işletmelerine olan 

duygusal bağlılık düzeylerinin belirlemenin yanı sıra yönetici düzeyindeki yat kaptanları ve mavi 

yakalılar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olup olmadığının belirlenmesidir. 

 

YÖNTEM 

 

Bu araştırmanın ana kütlesini Bodrum Bölgesi’nde haftalık tekne turu olarak adlandırılan mavi 

yolculuk teknelerinde görev yapan yat kaptanları, gemici, aşçı, kamara ve servis elemanları 

oluşturmaktadır. Bu araştırmanın Bodrum Bölgesi’nde tercih edilmesinin başlıca nedeni Bodrum’un 

Türkiye’de yapılan haftalık tekne turlarının başladığı destinasyonların en önemlilerinden biri olmuş 

olmasıdır.  Araştırma pilot bir çalışma olarak gerçekleştirilmiştir.  Araştırmada zaman ve maliyet 

kısıtları, iş yoğunluğu sebebiyle tesadüfî olmayan örnekleme yöntemi uygulanmış ve cevaplayıcılar 

kolayda örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Toplam 47 yat kaptanı ve 54 mavi yakalı tekne çalışanına 

anket uygulanmıştır. 
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Araştırmada veri toplamada yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Anket iki bölümden 

oluşmakta olup, birinci bölüm cevaplayıcıların demografik özelliklerine ilişkin soruları kapsamaktadır. 

Anketin ikinci bölümü ise duygusal bağlılık düzeyinin belirlenmesine yönelik sorulardan 

oluşmaktadır. Bu bölümdeki sorularda 1: Kesinlikle Katılmıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum ölçeği 

kullanılmıştır. Bu bölümde Meyer ve Allen’in (1991) geliştirmiş olduğu duygusal bağlılık ölçeği ve 

Öztürk’ün (2013) çalışmasında kullandığı ölçekten yararlanılmıştır. Veri toplama işlemi 17 Nisan - 30 

Haziran 2016 ve 24 Ağustos-22 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırma sürecinde 

toplanmış olan veriler SPSS 15.0 paket programı ile değerlendirmeye tabi tutulmuş anlaşılması güç 

soru bulunup bulunmadığını test etmek üzere 19 yat çalışanına ön test uygulanmış ve gerekli 

düzeltmeler yapılmıştır. Araştırma hipotezi Mann-Whitney U testi ile test edilmiştir. 

 

BULGULAR 

 

Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri 

 

Anketi cevaplayan yat kaptanlarının demografik özellikleri şöyledir; 

Cevaplayıcıların tümü erkektir. 14 ‘ü (%29,8) bekâr, 33’ü(%70,2) evlidir. 10’u (%21,3) ortaokul, 21’i 

(%44,7) lise, sekizi (%17) önlisans ve sekizi (%17) lisans mezunudur. Dördü (%8,5)18-25 yaş 

aralığında, dokuzu (%19,1) 26-35 yaş aralığında, 17’si (%36,2) 36-45 yaş aralığında, 14’ü (%29,8) 46-

55 yaş aralığında ve üçü (%6,4) 56 yaş ve üstüdür. 

 

Anketi cevaplayan mavi yakalı personelin demografik özellikleri şöyledir; 

Cevaplayıcıların 19’u (%35,2) kadın, 35’i(%64,8) erkektir. 18’i (%33,3) bekâr, 36’sı (%66,7) evlidir. 

11’i  (%20,4) ilkokul, 16’sı (%29,6) ortaokul, 18’i (%33,3) lise, altısı (%11,1) önlisans ve üçü (%5,6) 

lisans mezunudur. 13’ü (%24,1)18-25 yaş aralığında, 18’i (%33,3) 26-35 yaş aralığında, 11’i (%20,4) 

36-45 yaş aralığında, beşi (%9,3) 46-55 yaş aralığında ve yedisi (%13) 56 yaş ve üstüdür. 

 
  

Cevaplayıcıların Teknedeki Görevi 

 

Anketin ilk bölümünü oluşturan yat görevlilerinin çalışma alanı iki grup olarak ele alınmıştır. Buna 

göre teknelerin sevk ve idaresinden sorumlu olan ve teknenin yönetici konumundaki yat kaptanları ilk 

grubu, teknede gemici, aşçı, kamara ve servis elamanı olarak çalışan mavi yakalı personel ikinci grubu 

oluşturmaktadır. 

 

 

Tablo 1: Cevaplayıcıların Teknedeki Görevi 

Teknedeki Görev Kişi Sayısı % 

Yat Kaptanı 47 46,5 

Mavi Yakalı 54 53,5 

Toplam 101 100 

  

Tablo 1’ e göre; anketi cevaplayan yat çalışanlarının %46,5’i yönetici düzeyinde çalışan yat kaptanları 

ve %53,5’i mavi yakalı çalışanlardan oluşmaktadır. 101 tekne çalışanı üzerine yapılan çalışmada 

anketi cevaplamak isteyen 47 yat kaptanına ve 54 mavi yakalı çalışana ulaşılmıştır. 

 

Duygusal Bağlılığa Yönelik İfadelere Verilen Cevaplar 

 

Anketi cevaplayan 101 yat çalışanının duygusal bağlılık düzeylerini ve yat kaptanları ile mavi yakalı 

çalışanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek üzere Tablo 

2’deki sorular sorulmuş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

 

 

 

 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

366 

 

Tablo 2: Duygusal Bağlılığa Yönelik İfadelere Verilen Cevaplar 
 

 

Duygusal Bağlılığa Yönelik İfadeler 

 

Y
a

t 

K
a

p
ta

n
ı 

M
a

v
i 

Y
a

k
a

lı
 

P
er

so
n

el
      

  Mann-Whitney U Testi 

  Yat Kapt. Mavi 

Yakalı 

 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) Ort. Std. 

Sapma 

Ort. Std. 

Sapma 

Mean 

Rank 

Mean 

Rank 

Duygusal olarak kendimi bu kuruma ait 

hissediyorum. 

4,212 ,9073 3,388 1,2349 61,43 41,93 ,001 

Bu kurumun problemlerini kendi problemlerim 

gibi hissediyorum. 

4,191 ,7700 3,259 1,2912 62,38 41,09 ,000 

Bu kuruma karşı güçlü bir bağ hissediyorum. 4,148 ,6908 3,425 1,1911 60,69 42,56 ,001 

Bu kurumun benim için kişisel anlamı 

büyüktür. 

4,170 ,8161 3,592 1,1577 58,59 44,40 ,011 

Kariyerimin kalan kısmını bu kurumda 

geçirmekten mutlu olurum. 

4,468 ,7178 3,851 1,1227 59,00 44,04 006 

Bu kurumda kendimi “ailenin bir parçası” gibi 

hissediyorum. 

4,319 ,6628 3,370 1,1863 63,32 40,28 ,000 

Bu kurumdan söz etmekten çok hoşlanıyorum. 3,936 ,7634 3,333 1,1816 59,76 43,38 ,004 

Bu kurumdan başka bir kuruma 

bağlanabileceğimi sanmıyorum. 

4,021 ,8966 3,425 ,96352 60,33 42,88 ,002 

Croanbach’s Alpha:0,8265 

 

Tablo 2 incelendiğinde; anketi cevaplayan yat kaptanlarının, mavi yakalı çalışanlara kıyasla 

kendilerini çalıştıkları yat işlemesine daha bağlı hissettikleri, yat işletmesinde meydana gelen 

problemleri kendi problemiymiş gibi algıladıkları, daha güçlü bağlılık içinde oldukları anlaşılmaktadır. 

Yine elde edilen sonuçlara göre yat kaptanlarının mavi yakalı çalışanlara kıyasla kariyerlerinin geri 

kalan kısmını o kurumda geçirmek istedikleri, kendilerini ailenin bir parçası olarak hissettikleri ve 

çalıştıkları kurumdan söz etmekten hoşlandıkları görülmektedir. Hipotez testi sonucuna bakıldığında 

yönetici düzeyinde çalışan yat kaptanları ile mavi yakalılar arasında duygusal bağlılık ölçeğine 

verdikleri ifadeler arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. Bu sonuca 

göre çalışmanın hipotezi kabul edilmiştir. 

 

SONUÇ 

 

Çalışanların işletmeye olan bağlılıklarının ölçülmesi literatürde sıkça çalışılan konulardan biri 

olmaktadır. Özellikle de yönetici düzeyinde çalışanlarla mavi yakalı çalışanlarının bağlılık 

düzeylerinin derecesini ve aralarında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını ortaya koymak, 

işletmelere çalışanlar konusunda ipuçları verebilir ve buna bağlı politika ve stratejiler belirlemelerinde 

ışık tutabilir. Bu çalışmada da deniz turizminin önemli bir alt dalını oluşturan yat işletmelerin de 

yönetici düzeyinde çalışan yat kaptanları ile mavi yakalı olarak görev yapan gemici, yağcı, aşçı, 

kamara ve servis elemanları arasında duygusal bağlılık düzeyi açısından bir farklılığın olup olmadığı 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre yat kaptanlarının duygusal 

bağlılık düzeylerinin mavi yakalı olarak çalışanlara göre daha yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

Sonuçlara göre, yönetici pozisyonundaki yat kaptanlarının mavi yakalı çalışanlara kıyasla kendilerini 

çalıştıkları kuruma duygusal olarak daha ait hissettikleri, bağlılık düzeylerinin daha güçlü olduğu, 

kendilerini ailenin bir parçası olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Yat kaptanlarının duygusal bağlılık 

düzeylerinin mavi yakalılara kıyasla daha yüksek oluşu aldıkları sorumluluğun yüksek olmasından 

kaynaklandığı söylenebilir. Çünkü yat kaptanı teknenin yegâne sorumlusudur. Meydana gelebilecek 

her türlü kaza ve problemden sorumlu olan yat kaptanıdır.  Dolayısıyla kendini işletmeye daha bağımlı 

ve ailenin bir parçasıymış gibi hissetmesi, tekneyi kendi teknesiymiş gibi sevk ve idare etmesi içinde 

bulunduğu sorumluluğun kaçınılmaz bir parçasıdır. Bu bağlamda ankete katılan yat kaptanlarının 

sorumluluklarının bilincinde oldukları ve sorumluluk bilincinin de onları işletmeye bağladığı 

söylenebilir. Ayrıca araştırmadan elde edilen diğer bir önemli nokta anketi cevaplayan mavi yakalı 

çalışanların duygusal bağlılık düzeylerinin düşük oluşudur. Bu durumun tekne sahipleri tarafından 

dikkate alınması ve bunun nedenlerinin araştırılarak onları daha memnun edici tedbir ve önlemlerinin 
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de alınması gereklidir. Çünkü sadece kaptanların bağlılığı değil diğer çalışanların da duygusal 

bağlılıklarının yüksek olması onların daha mutlu çalışmalarına sebep olacak ve bir dahaki sezonda da 

yine o tekne de çalışmayı tercih etmelerine sebep olacaktır. Bu durum yat sahibine de önemli 

avantajlar sağlayacaktır. Böylelikle her sezon yeni eleman arayışına girmeyecek, bildiği ve tanıdığı 

kişilerle çalışma imkânı bulacaktır. Ayrıca bağlılığı yüksek ve mutlu olan bir aşçı, kamarot, gemici, 

yağcı ve servis elemanı işine dört elle sarılacak ve bu durum hem müşteri memnuniyetini hem de 

hizmet kalitesinin artmasını sağlayabilecektir. 

Sonuç olarak araştırmadan elde edilen bulgulara göre yönetici düzeyinde çalışanların duygusal bağlılık 

düzeylerinin diğer çalışanlara kıyasla daha yüksek olduğu ve bunun sebebinin de içinde bulundukları 

ve yüklenmek zorunda oldukları sorumluluk düzeyinden kaynakladığı söylenebilir. Dolayısıyla 

yöneticilerin sorumluluk bilincinin bağlılığı etkilediği ifade edilebilir. 
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Yat Turizm Işletmelerinin Denizin Korunmasına Yönelik Yaklaşımlarının 

Değerlendirilmesi 
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ÖZET 

 

       Bu araştırmanın amacı Bodrum Bölgesi’nde faaliyet göstermekte olan yat turizm işletmelerinin 

denizin korunmasına yönelik yaklaşımlarının değerlendirilmesidir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere 

101 yat kaptanına anket uygulanmış ve anket sonuçları SPSS paket programı ile değerlendirilmiştir.  

Anket sonuçlarına göre yat turizm alanında faaliyet göstermekte olan ve yönetici pozisyonundaki yat 

kaptanlarının özellikle denizin korunmasına yönelik bilinç düzeylerinin yüksek olduğu, denizin 

korunması için titiz hareket ettikleri ve faaliyetlerini programlarken denizin korunmasına yönelik 

tedbirler aldıkları anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: denizin korunması, yat kaptanları, yat turizmi 

 

Evaluation of Yacht Tourism Enterprises’ Approach Towards the 

Protection of the Sea 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this research is to evaluate the approach of yacht tourism enterprises operating in 

the Bodrum Region towards the protection of the sea. In order to achieve this aim, a questionnaire was 

applied to 101 yacht captains and the results of the survey were evaluated with the SPSS package 

program. According to the results of the survey, it is understood that the yacht captains in the 

management position who are operating in the yacht tourism area have high consciousness level about 

the protection of the sea and they act precisely to protect the sea while programming their activities. 
 

Keywords: protection of the sea, yacht captains, yacht tourism 

 

GİRİŞ 

 

“İşletmelerin yalnızca şirketlerine fayda sağlayan bir kurum olmaktan ziyade topluma faydalı çevreye, 

doğaya ve tüm canlılara duyarlı kuruluşlar olmaları gerektiği yaklaşımı son dönemde öne çıkmaktadır” 

(Kardeş, 2011). “Bu kapsamda ele alınacak birçok faaliyet içerisinde işletmelerin çevre dostu 

uygulamaları artmaktadır” (Kardeş, 2011). Çünkü denizlerin, koyların, limanların, plajların ve doğanın 

korunması gerek mal üreten işletmeler için gerekse hizmet üreten işletmelerin sosyal sorumluluk 

bilinci yaklaşımı içerisinde yer alması gereken en önemli faktörlerdir. “Bu alanda yapılan çalışmalara 

bakıldığında çevre dostu uygulamaların, yeşil pazarlama başlığı altında ele alındığı görülmektedir” 

(Kardeş, 2011). “Yeşil pazarlama, bir işletmenin mal ve hizmetlerini, markasını çevrenin, canlıların ve 

doğanın korunması ve temiz çevrenin sürdürülmesi ekseninde şekillendirmesidir” (Do Paço ve 

Raposo, 2010). “Mal ve hizmetlerin özellikleri yoluyla çevreye, topluma, canlılara ve doğaya 

duyarlılık üretimle bağlantılıdır” (Yücel ve Ekmekçiler 2008). “Denizleri kirletmeyen, karbondioksit 

salınımı yapmayan, atıkları doğaya bırakmayan, atıkları üretimin hammaddesi olarak kullanan, 

canlılara zarar vermeyen ve az enerji harcayarak üretim yapılmasını zorunlu kılar”(Yücel ve 
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Ekmekçiler 2008). Dolayısıyla “işletmelerin sosyal sorumluluk anlayışı kar elde etme kuralına 

indirgenememektedir” (Ersel, 2001).   

Yat turizm işletmeleri de deniz turizm alanında faaliyet gösteren hizmet işletmeleridir. Yat 

turizm işletmelerinin de üzerinde özenle durması gereken faktörlerden birisi denizin korunması 

olmalıdır. Özellikle koyları,  limanları ve sahil rotalarını ziyaret eden yatlar denizin, koyların ve 

marinaların kirlenmesini önleyecek tedbirlerin alınmasına bilhassa özen göstermelidirler. Ayrıca 

denizin korunmasına yönelik kurallar uluslararası sözleşme ile belirlenmiştir. Uluslararası bir 

sözleşme olan 1978 Protokolü ile Değişik, 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin 

Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78) ile tespit edilmiştir. (http:// imo.udhb. 

gov.tr/TR/ 19Marpol.aspx, Erişim: 18 Mart 2017). Ayrıca yatların mavi bayrak alma kriterleri 

belirlenmiştir. (Marinalar İçin Mavi Bayrak Kriterleri, Ek-B Yatlar İçin Mavi Bayrak Başvuru 

Dokümanı ve Sözleşmesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), 2010 ve http: //www. 

ktbyatirimisletmeler.gov.tr /TR,138229/yatlar-icin-mavi-bayrak-kriterleri.html, Erişim Tarihi: 29 Mart 

2017).  

 

DENİZLERİN KORUNMASI VE YAT İŞLETMELERİNİN SORUMLULUKLARI 

 

Denizlerin kirliliğinin önlenmesine yönelik olarak yapılan en önemli uygulamalardan biri 

Uluslararası MARPOL Sözleşmesi’dir. MARPOL Sözleşmesine göre teknelerin denizin kirlenmesinin 

önlenmesine ilişkin ne gibi tedbirler almaları gerektiği açık ve net olarak belirlenmiştir. “MARPOL 

73/78 Uluslararası Sözleşmesi sadece petrolle denizlerin kirletilmesinin önlenmesinin yanında dökme 

ve paketli kimyasal/zehirli maddeler, kirletilmiş su (foseptik suları), çöp ve hava kirliliği konularını da 

kapsamaktadır” (http://imo.udhb.gov.tr/TR/19Marpol.aspx, Erişim: 18 Mart 2017). “MARPOL73/78 

Sözleşmesi’nin mecburi eklerine 2013 yılı baz alındığında dünya deniz ticaret filosunun yaklaşık % 

98’ini içeren 138 ülke taraftır” (http: //imo.udhb.gov.tr/ TR/19Marpol. aspx, Erişim: 18 Mart 2017). 

MARPOL Sözleşmesi’nin Ek I’i petrol ile deniz kirliliğinin önlenmesine ilişkin hususları 

kapsamaktadır. “ Bu ekte petrol kirliliğinden önlenmesine yönelik olarak belirli deniz sahaları ifade 

edilmektedir. Tespit edilmiş olan bu deniz sahalarında denize petrol içeren atık su veya sintine 

boşaltılması katı kurallara bağlanmıştır” (http://imo.udhb.gov.tr/TR/19Marpol.aspx, Erişim: 18 Mart 

2017). Bu açıdan bakıldığında özellikle turizm hizmeti veren yat işletmeleri için denizin akaryakıt 

kirliliğinden korunmasının son derece önemli olduğu kaçınılmazdır. Çünkü denizin, koyların, 

limanların ve sahillerin temizliği turistleri o bölgeye çeken en önemli turizm etkenlerinden biridir. 

MARPOL Sözleşmesi’nin denizcilik işletmelerini çok yakından ilgilendiren dördüncü eki  

“pis suların denizlere boşaltılmasının önlenmesine yönelik kuralları kapsamaktadır. Pis su, gemilerin 

WC’lerinden revirlerden ve hayvanların taşındığı ambarlardaki atıkları kapsar” (http: 

//imo.udhb.gov.tr /TR/19 Marpol.aspx, Erişim: 18 Mart 2017). “Bu ekte gemilerden belirtilen pis 

suların denize boşaltılması yasaklanmış veya kıyıdan en az 12 mil açıkta boşaltılması gibi belirli 

kurallar ifade edilmiştir” (http: //imo.udhb.gov.tr /TR/19 Marpol.aspx, Erişim: 18 Mart 2017). Ek V 

ise; “gemilerin sebep olacağı çöp kirliliğinin önlenmesini hedefler. “Bu bölümde çöpler; plastikler, 

yemek ve ambalaj artıkları, cam ve metal malzemeler vb.gibi sınıflara ayrılmıştır”(http: 

//imo.udhb.gov.tr /TR/19 Marpol.aspx, Erişim: 18 Mart 2017).“Plastik ve plastik içeren bütün 

maddelerin denize atılması kesinlikle yasaklanmıştır”(http: //imo.udhb.gov.tr /TR/19 Marpol.aspx, 

Erişim: 18 Mart 2017). “Ancak esas amaç, bütün çöp ve yük artıklarının limanlara gelindiğinde 

buradaki atık tesislerine verilmesidir” (http://imo.udhb.gov.tr/TR/19Marpol.aspx, Erişim: 18 Mart 

2017). Diğer bir bölüm olan Ek VI ise “ozon tabakasına zarar verebilecek olan maddelerin ve 

emisyonların kısıtlandırılmasına yönelik yeni kuralları getirmektedir” 

(http://imo.udhb.gov.tr/TR/19Marpol.aspx). 

 

YÖNTEM 

 

Bu araştırmanın amacı yat işletmesinin yöneticisi konumunda olan, yatın sevk ve idaresinden sorumlu 

olan yat kaptanlarının sosyal sorumluluk bağlamında denizin korunmasına yönelik yaklaşımlarının 

değerlendirilmesidir. Bu araştırmanın ana kütlesini Bodrum Bölgesi’nde yatlarda görev yapmakta olan 

yat kaptanları oluşturmaktadır. Araştırmada zaman ve maliyet kısıtları, iş yoğunluğu sebebiyle 

tesadüfî olmayan örnekleme yöntemi uygulanmış ve cevaplayıcılar kolayda örnekleme yöntemiyle 
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seçilmiştir. Araştırma pilot bir çalışma olarak gerçekleştirilmiştir. Toplam 101 yat kaptanına anket 

uygulanmıştır. Araştırmada veri toplamada yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Ankette yat 

kaptanlarının denizin korunmasına yönelik yaklaşımlarını değerlendirmek üzere 1: Kesinlikle 

Katılmıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum ölçeğinden oluşan 16 adet soru kullanılmıştır. Bu bölümdeki 

sorular için, MARPOL Sözleşmesi ve Marinalar İçin Mavi Bayrak Kriterleri, Ek-B Yatlar İçin Mavi 

Bayrak Başvuru Dokümanı ve Sözleşmesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), 2010’ dan 

faydalanılmıştır.Veri toplama işlemi 11 Mayıs – 01Temmuz 2016 ve 30 Ağustos- 16 Ekim 2016 

tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırma sürecinde toplanmış olan veriler SPSS 15.0 paket 

programı ile değerlendirmeye alınmış ve anlaşılması güç soru bulunup bulunmadığını test etmek üzere 

22 yat kaptanına ön test uygulanmış ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 

 

BULGULAR 

 

Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri 

 

Cevaplayıcıların tümü erkektir. 31 ‘i (%30,7) bekâr, 70’i (%69,3) evlidir. 23’ü (%22,8) ortaokul, 47’si 

(%46,5) lise, 16’sı (%15,8) önlisans ve 15’i (%14,9) lisans mezunudur. Sekizi (%7,9)18-25 yaş 

aralığında, 18’i (%17,8) 26-35 yaş aralığında, 42’si (%41,6) 36-45 yaş aralığında, 27’si (%26,7) 46-55 

yaş aralığında ve altısı (%5,9) 56 yaş ve üstüdür. 

 
 

Yat Kaptanlarının Denizin Korunmasına Yönelik Yaklaşımları 

 

Anketi cevaplayan yat kaptanlarının denizin korunmasına yönelik yaklaşımlarını belirlemek üzere 

Tablo 1’deki önermeler sorulmuş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.  

 

Tablo 1: Yat Kaptanlarının Denizin Korunmasına Yönelik Yaklaşımları 

Yat Kaptanlarının Denizin Korunmasına Yönelik Yaklaşımları Ortalama Std.Sapma 

Yat işletmemiz sintine ve pis su tanklarını düzenli olarak her sefer 

sonunda marina veya başka bir toplama merkezinde çektirir.  

4,1584 ,70332 

Denizin korunmasına yönelik ulusal ve uluslararası mevzuatları takip 

ederim. 

3,9010 ,93279 

Marinalarda ve çevre eğitim kurumlarında MARPOL ve denizin 

korunmasına yönelik seminerler yapılırsa katılırım. 

3,9703 ,93226 

Yat personelimin marinalarda ve çevre eğitim kurumlarında 

MARPOL ve denizin korunmasına yönelik seminerlere iştirak 

etmelerini sağlarım. 

4,1980 ,58343 

Denizi kirletmeye ve MARPOL’ü ihlale yönelik girişimde bulunan 

turistleri uyarırım. 

3,7426 1,03589 

Denizi kirletmeye ve MARPOL’ü ihlale yönelik girişimde bulunan yat 

personelimi uyarırım. 

4,3267 ,63418 

Teknemde kuzinede, WC’lerde, güvertede vb.gibi yerlerde temizlik 

ürünlerin çevre dostu olanlarından satın alınması için tekne sahibini, 

gemicimi, yağcımı, aşçımı ve temizlik personelimi uyarırım. 

3,9307 1,02233 

Kirli bir denizin, kirli koyların ve kirli limanların beni ekmeğimden 

edeceğine inanırım. 

4,6040 ,49151 

Demirleme yaparken deniz dibine zarar vermeyecek şekilde 

demirleme yaparım. 

4,0099 1,01484 

Diğer yat kaptanları ve tekne sahiplerini de denizin korunması ve 

MARPOL’e özen göstermeleri konusunda teşvik ederim. 

4,2376 ,90718 

Denizi korunmasına yönelik MARPOL ve denizin kirletilmesinin 

önlenmesine yönelik ulusal kuralların herhangi birinin ihlali ile 

karşılaştığımda durumu hemen ilgili yerlere bildiririm. 

4,4752 ,86711 

Denizde yaşayan balıklar, nesli tükenmekte olan canlılar ve diğer 

canlıların korunması için titiz davranırım. 

4,2970 ,65642 

Koylarda hız limitine uyarım. 4,2079 ,88676 

Denizin korunması ve MARPOL bilinci konusunda turistlerin ve yat 

personelimin bilinçlenmesine katkıda bulunurum. 

4,3366 1,09797 
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Teknemde başta plastik olmak üzere kirlilik oluşturacak 

malzemelerin denize atılmasına kesinlikle müsaade etmem. 

4,1782 ,97361 

Tekne alabandaları ve güverte için boya, vernik ve sülyen gibi 

ürünleri alırken çevreci olanların alınması ve kullanılması konusunda 

gemicilerimi ve tekne sahibini uyarırım. 

4,3564 ,79478 

Croanbach’s Alpha:0,7064 

 

Tablo 1 incelendiğinde anketi cevaplayan yat kaptanlarının denizi kirletmeye ve MARPOL’ü ihlale 

yönelik girişimde bulunan personelini ve turistleri uyardıklarını, çevre dostu ürünler kullanmaya önem 

verdiklerini ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra anketi cevaplayan yat kaptanları; denizde yaşayan 

balıklar, nesli tükenmekte olan canlılar ve diğer canlıların korunması için titiz davrandıklarını 

belirtmişlerdir. 

 

SONUÇ 

 

Denizin korunması ve kirliliğin önlenmesi özellikle üç tarafı denizlerle çevrili olan ve deniz turizmi 

açısından son derece zengin bir içeriğe sahip Türkiye için çok önemlidir. Bu zengin içerik içerisinde 

yer alan işletmelerden biri de deniz turizm işletmeciliğinin bir alt dalını oluşturan yat işletmeleridir. 

Bu konuda yat işletmelerine büyük sorumluluk düşmektedir. Özellikle mavi yolculuk yapan ve farklı 

koylara, marinalara giriş çıkış yapan teknelerin denizin korunmasına özen göstermeleri ve bu 

bağlamda sosyal sorumluluk bilincine sahip olmaları son derece önemlidir. Bu bağlamda bu çalışmada 

mavi yolculuk yapan yat işletmelerinin yönetici konumunda olan yat kaptanlarının bu konudaki 

yaklaşımları ele alınmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre yat kaptanlarının genel itibarıyla 

sosyal sorumluluk bağlamında denizin korunmasına yönelik faaliyetlere önem verdikleri ve konuda 

gerekli tedbirleri aldıkları ve gerektiğinde turistleri dahi uyardıkları anlaşılmaktadır. Ayrıca “kirli bir 

denizin, kirli koyların ve kirli limanların beni ekmeğimden edeceğine inanırım” önermesinin 4,6 

ortalama ile “kesinlikle katılıyorum” düzeyinde çıkmış olması ve en yüksek ortalamaya sahip önerme 

olmuş olması anketi cevaplayan yat kaptanlarının denizin korunmasına yönelik sosyal sorumluluk 

bilinç düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ancak yat kaptanları görevleri icabı bu 

sorumluluğa sahip olabilirler, yalnız bu yeterli değildir. Çünkü özellikle tekne sahiplerinin de yat 

kaptanlarını desteklemeleri ve mavi bayraklı yat sayısının arttırılması konusunda faaliyetlerini 

arttırmaları gereklidir. Sonuç olarak; deniz turizmi ülkemiz için hem deniz-kum-güneş bağlamında 

hem de yat işletmeciliği, marina işletmeciliği, sualtı ve suüstü sporları açısından son derece önemli bir 

yere sahiptir. Bunların da temelinde yatan denizlerimizin korunması ve kirletilmesinin önlenmesinden 

geçmektedir.  
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 ÖZET  

 

       Yat kaptanları için seyir, gemicilik, gemi manevrası, motor bilgisi gibi dersler son derece 

önemlidir. Ancak özellikle de haftalık tekne turu olarak adlandırılan ve turistlerin bir hafta süre ile 

konakladıkları mavi yolculuğu bir otel işletmesi, yat kaptanını da bir otel müdürü gibi 

düşündüğümüzde bu derslerin yeterli olmadığı düşünülmektedir. Çünkü yat kaptanlığı turizm 

sektöründe faaliyet gösteren bir meslek alanıdır. Teknik içerikli mesleğe yönelik derslerin yanı sıra 

turizm alanına yönelik konuların da bilinmesi önemlidir. Bu araştırmanın amacı yat kaptanlığı eğitimi 

veren eğitim kurumlarında turizme yönelik derslerin verilmesinin ve mevzuata konulması gereken 

turizm derslerinin öneminin vurgulanmasıdır.  

Anahtar Kelimeler: deniz turizmi, yat kaptanlığı, yat kaptanlığı eğitimi  

 

The Importance of The Tourism Courses For The Profession of Yacht 

Captain’s Education 

 
ABSTRACT 

 

    Navigation, seamanship, ship maneuvering, motor knowledge etc. are very important courses for 

yacht captains. However, it is thought that these courses are not enough, especially when we think of a 

blue voyage named as a weekly boat tour which tourists accomodate for one week as a hotel 

management and a yacht captain as a hotel manager. Because the profession of yacht captain is a 

professional field operating in the tourism sector. It is important to know the topics related to tourism 

as well as technical courses for technical profession. The aim of this research is to emphasize the 

lecturing of courses related to tourism in the education centers providing the education of yacht 

captain profession as well as  the importance of the tourism courses that should be put into legislation. 
 

Keywords: maritime tourism, profession of yacht captain, profession of yacht captain’s education 

 

GİRİŞ 

 

“Denizde deniz araçları ile yapılan, turizm amaçlı meslek faaliyetleri ile onu doğrudan destekleyen 

diğer meslek faaliyetleri deniz turizmi olarak tanımlanmaktadır” (http: //www. denizticaretodasi.org.tr 

/sayfalar /DT CalismaGrubu.aspx, Erişim Tarihi: 23 Şubat 2017). Deniz turizm işletmeleri ise, “Türk 

veya yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerce, birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen deniz turizmi 

tesisleri ve deniz turizmi araçlarını işleten ticari işletmelerini 

kapsamaktadır”(http://teftis.kulturturizm.gov.tr /TR, 14610 /deniz-turizmi-yonetmeligi.html, Erişim 

Tarihi: 19 Şubat 2017). Bu işletmelerden biri de yat işletmeleridir. Yat işletmeleri ise günlük ve 

haftalık turlar düzenleyen ve turizme önemli katkılar sağlayan işletmelerdir. Son yıllarda mavi 

yolculuk olarak adlandırılan ve önemli bir turist potansiyeline hizmet veren ve ülkemize önemli gelir 

kazandıran yat turizm işletmeciliği önemli bir deniz turizm alanını oluşturmaktadır. Yerli ve yabancı 

turistlere yönelik olarak düzenlenen özellikle mavi yolculuklarda; yat kaptanının teknik bilgisinin yanı 

http://teftis.kulturturizm.gov.tr/
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sıra rehberliği, turizm bilgisi katılan turistlerim memnuniyetleri üzerinde önemli rol oynamaktadır. 

Çünkü yat kaptanı sadece teknik olarak gemiyi sevk ve idare eden kişi değildir. Aşçının, servis ve 

kamara elemanlarının yaptıkları işlerden de sorumludur. Bunun yanı sıra turistlerin sorunlarıyla ve 

sorularıyla da yakından ilgilenmelidir. Bütün bunlar yat kaptanlarının eğitimini önemli hale 

getirmektedir. Çünkü yat kaptanının yat içerindeki görev ve sorumluluğunun bir otel işletmesindeki 

otel müdürü ile benzer olduğu söylenebilir. Hatta yat kaptanını farklı kılan özellik haftalık tekne 

turunu temel aldığımızda bir hafta boyunda dar bir alanda hep turistlerle iç içe ve yüz yüze olmasıdır. 

Bu bakımdan yat kaptanın sadece teknik sorumluluğu değil, ülke turizmi açısından da sorumluluğu 

bulunmaktadır. 

 

YAT KAPTANLIĞI ŞARTLARI, EĞİTİMİ VE İÇERİĞİ 

 

Türkiye’deki eğitim kurumları incelendiğinde yat kaptanlığı eğitiminin genellikle önlisans ve 

kurslar düzeyinde verildiği görülmektedir. Gemiadamları Yönetmeliği ise yat kaptanının çalışma 

sınırlarını groston üzerinden üç sınıflamada ele almıştır. Bunlar yat kaptanı (499 groston), yat kaptanı 

(500-2999 groston) ve yat kaptanı 3000 ve üzeri grostondur (Mevzuat Kod=7.5.5668& MevzuatIliski= 

0&sourceXmlSearch=gemiadamları, Erişim Tarihi:14 Şubat 2017). Bunlardan 499 grosston yat 

kaptanı; en yakın karadan 200 milden daha fazla uzaklaşmadan 499 groston ve daha küçük özel ve 

ticari yatlarda görev yapan kişi olarak tanımlanmıştır. 500-2999 groston yat kaptanı ise 500-2999 GT 

arasındaki özel ve ticari yatlarda kaptan olarak görev yapan yat kaptanlarını ifade etmektedir. Yine 

Yönetmelik üçüncü bir sınıflama olan 3000 Groston ve üzeri yat kaptanını 3000 GT üzerindeki özel ve 

ticari yatlarda kaptan olarak çalışacak kişi şeklinde tanımlamıştır. 

Yat kaptanlığı eğitiminin nasıl ve ne şekilde verileceği, hangi derslerin olması gerektiği, 

eğitim süresi ve toplam saati Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular 

Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesi’nde 

belirtilmiştir. Bu Yönergeye göre Yat Kaptanlığı eğitimi 600 saat, günde 8 saati geçmemek üzere, 3,5 

aydan kısa, beş aydan uzun sürede verilemez (http:/ /denizmevzuat. udhb.gov.tr/ Turkce /um. aspx? 

Baslik =18, Erişim Tarihi: 23 Ocak 2017). Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesi incelendiğinde 

yat kaptanlığının farklı kategorilerde ele alındığı görülmektedir. Bunlar yat kaptanı (499 Groston ) ve 

yat kaptanı (2999 Groston)dur. Müfredat içeriği de buna göre sınıflandırılmıştır.  

Yat kaptanı 499 groston eğitim müfredatı ve yat kaptanı 500-2999 groston eğitim 

müfredatıdır. Her iki eğitim müfredatına da bakıldığında mesleki teknik derslerin ağırlıklı olarak yer 

aldığı görülmektedir.. Buna göre yat kaptanı 499 eğitim müfredatında yer alan dersler sırasıyla Seyir, 

Denizde Haberleşme, Gemicilik, Meteoroloji, Denizde Emniyet ve Güvenlik Eğitimleri, Deniz 

Hukuku, Motor Elektrik Teknik Bilgi ve Denizcilik İngilizcesidir. Yat Kaptanı 500-2999 groston 

müfredatında yer alan dersler ise; Seyir, Vardiya Standartları, Gemi İnşaatı, Uluslararası Denizcilik 

Sözleşmeleri, Gemi Makinaları, Teknik İşletmecilik, Denizde Emniyet, Denizcilik İngilizcesi, 

Elektronik Seyir Otomatik Radar Plotlama Aygıtlarını (Arpa) Kullanma, Meteoroloji ve Oşinografi, 

Deniz Hukuku, Deniz Sigortaları, Gemi Manevrası, Liderlik ve Ekip Çalışması Becerileri’dir. Ayrıca 

2999 groston yat kaptanlığı eğitiminin yalnızca Güverte İşletim düzeyi eğitimleri için yetkilendirilmiş 

eğitim kurumlarında verilebileceği ifade edilmektedir. Ayrıca Yönerge’de hem 499 groston yat 

kaptanı eğitimi için hem de 2999 groston yat kaptanı eğitimi için Güverte Sınırlı İşletim düzeyi 

eğitiminde belirtilen araç gereçler bulunması gerektiği ifade edilmektedir. Yönerge incelendiğinde 

özellikle 2999 groston yat kaptanı eğitiminin son derece detaylı ve teknik bilgi konusunda zengin bir 

müfredata sahip olduğu görülmektedir.  

Ayrıca yat kaptanı olabilmek için sadece gerekli eğitimi almış, stajını tamamlamış ve ilgili 

eğitim kurumundan mezun olmuş şartı yeterli değildir. Gemiadamları Sınav Merkezi’nin yapmış 

olduğu yat kaptanlığı sınavından da başarılı olmak şartı aranmaktadır. Yat kaptanı olmak için hangi 

derslerden başarılı olmak gerektiği de yine Gemiadamları Eğitim Sınav Yönergesi’nde açıklanmıştır.  

Buna göre Yat Kaptanı (499 Grosston) için; Seyir – Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları, Denizde 

Haberleşme, Denizde Güvenlik, Gemicilik, Tekne Kullanma, Deniz Hukuku ve Uluslararası 

Denizcilik Sözleşmeleri, Motor Bilgisi ve Denizcilik İngilizcesi derslerinden başarılı olma şartı 

aranmaktadır. Yat Kaptanı (2999 Groston) yeterliği için başarılı olunması gereken dersler ise; Seyir, 

Vardiya Standartları, Gemi Manevrası ve Gemi Makineleri, Meteoroloji ve Oşinografi, Deniz Hukuku, 
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Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri, Personel İdaresi, Deniz İşletmeciliği ve Denizcilik 

İngilizcesi’dir. 

Bütün bunlar incelendiğinde yat kaptanı olabilmek için teknenin emniyetli bir şekilde sevk ve 

idare edilebilmesi için Seyir, Vardiya Standartları, Denizde Haberleşme gibi denizcilik ve gemicilik 

derslerin bulunmasının zorunluluğu aşikârdır. Ayrıca Yönetmelik ve Yönergeler incelendiğinde teknik 

konuların yanı sıra Deniz Sigortaları, Liderlik ve Ekip Çalışması Becerileri, Uluslararası Denizcilik 

Sözleşmeleri ve Deniz Hukuku gibi sosyal bilimler konularının da bulunduğu görülmektedir. Ancak 

bir yat kaptanının sadece tekneyi teknik olarak sevk ve idare etmenin yanında turistlerin sorunlarını, 

istek ve ihtiyaçlarını da bilmesi gereklidir. Yönetimi altında bulunan aşçı, kamarot ve kamara 

elemanlarının yaptıkları iş konusunda bilgisinin bulunması hem hizmet kalitesinin şekillenmesinde 

hem de hem de müşteri memnuniyetinin şekillendirilmesi açısından son derece önemlidir. 

 

SONUÇ 

 

Yat kaptanlığı yeterliliği elde edebilmek için Yönetmelik ve Yönergeler incelendiğinde teknik 

dersler ve konular açısından müfredat ve içeriklerin yeterli olduğu görülmektedir. Seyir, Vardiya 

Standartları, Gemi İnşaatı, Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri, Gemi Makinaları, Teknik 

İşletmecilik, Denizde Emniyet, Denizcilik İngilizcesi, Elektronik Seyir Otomatik Radar Plotlama 

Aygıtlarını (Arpa) Kullanma, Meteoroloji ve Oşinografi, Deniz Hukuku, Deniz Sigortaları, Gemi 

Manevrası, Liderlik ve Ekip Çalışması Becerileri gibi derslerin içerik açısından bir yat kaptanının 

alması gereken konular olduğu aşikârdır. Ancak yat kaptanı bir turizm elçisidir. Bir turist rehberidir. 

Kılığıyla, kıyafetiyle, davranışlarıyla ve bilgisiyle ülkeyi temsil etmektedir. Ayrıca yat kaptanının yat 

içerindeki görev ve sorumluluğu bir otel işletmesindeki otel müdürü ile benzer olduğu söylenebilir. 

Çünkü yat kaptanının tek sorumluluğu teknik olarak gemiyi emniyetli bir şekilde koylar ve marinalar 

arasında seyrettirmek değildir. Yanında çalışan aşçının, servis ve kamara elemanlarının yaptıkları 

işlerden de sorumludur. Bu bağlamda bir yat kaptanının turizm işletme bilgisine sahip olması gerektiği 

düşünülmektedir. Bu durumda sadece mesleğe yönelik teknik konularda eğitim alması yeterli 

olmayacaktır. Bunun yanında turizm bilgisine de sahip olması gereklidir. Bu bağlamda Genel Turizm, 

Kamara Hizmetleri, Yiyecek ve İçecek Yönetimi, Turizm Pazarlaması, Tüketici Davranışları gibi 

turizm ve pazarlamaya yönelik bir eğitim de alması gerektiği düşünülmektedir. Bu çerçevede; Turizm 

Fakülteleri ile Denizcilik Fakülteleri, Denizcilik Meslek Yüksekokulları, Denizcilik eğitimi veren 

meslek yüksekokulları tarafından gerçekleştirilecek işbirliği ile bir yat kaptanının sahip olması 

gereken turizm bilgisi konuları ve içeriklerinin belirlenmesi ayrıca İdare tarafından Gemiadamları 

Eğitim ve Sınav Yönergesi’ne bu derslerin zorunlu okutulması gereken dersler olarak konulması ve 

Gemiadamları Sınavları’na girecek yat kaptanı adaylarının bu derslerden sorumlu tutulması 

önerilmektedir. 
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ABSTRACT 

 

Reflections of the Ottoman style is seen distinctively in the forms, methods and decorations of 

the works of jewellery as in the other branches of art works produced through the six hundred years of 

the Ottoman Empire. The Ottoman Jewellery, holding plenty of cultural richness in its body has built 

up a characteristic art value improved by the relationships constituted with both East and West 

countries. In this context, as the accumulation of the wide lands occupied is added to the rich historical 

and cultural heritage and as the empire has gained power, the jewellery craftsmanship has gained 

importance. 

In the 16th Century, followed by the enlargement and high-rise of the Ottoman Empire, the 

jewellery production especially in Istanbul has reached its peak and has become a favoured art. By 

also the increase in the use of gemstones in ornamentation of the gold or silver pieces of jewellery, 

Istanbul has become one of the most important jewellery centres of the world during the period of 

Kanunî Sultan Süleyman. In this century, The Ottoman World has gone through intensive art 

activities. Motives special to Ottoman Art Style which will be effective for centuries were born by 

internalization of the environmental inspirations and they have improved by new tastes and have found 

their own character. The common characteristic motives of Ottoman Style have reflected to jewellery 

in the finest way.  

The popular stones ruby and emerald of the 16th and 17th Centuries were placed on the jewellery 

pieces made by relief, engraving and marquetry methods and decorated by hatai, rumi motives, curled 

branches, nasturtium leaves and Chinese clouds. Flowers with ruby cores though symbolizing the love 

for colour, can also be defined as an indication of naturalism. Marvellous jewelleries designed in the 

18th Century represent the glory of “Tulip Era” which was the time of worldly pleasures and relations 

with Western countries. 19th Century’s taste of art of the Ottoman people was more open to Western 

influence. In spite of this influence jewellery works were produced by protecting the motives peculiar 

to the Ottoman Style.  

 Main objective: It is to study the continuously improving  Ottoman Art Style according to the 

periods of the empire and evaluate the influences of this improvement on jewellery design in case of 

colours, motives and methods and also point out the importance of inter-cultural interaction.  

Method: Ottoman Art has been examined by collecting data from various sources.  

Findings: It is been observed that the palace art concept has been formed  by the synthesis of 

geometric forms or stylized animal and plant forms since the time of Seljuk. It has been seen that 

besides Byzantium, Iranian,  Arabian, Indian styles Russian and European styles’ influences have been 

effective on the form, method and ornamentation of jewellery as well as all other art fields through the 

six hundred years of the Ottoman history.  

Conclusion: As the visual and written documents were examined in relation with jewellery history it 

has been observed that Ottoman jewellers preferred and cared about variety in jewellery and they did 

not use complementary or repetitive motives like their Western colleagues. The Ottoman taste of art 

that reveals the harmony of opposite colours in art, decoration or clothing is reflected in jewellery as 

using different pieces together.  
 

Keywords: Ottoman, style, jewellery 
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Osmanlı Kuyumculuğunun Sanat Karakteristiği Üzerine Bir İnceleme 
 

       

  

ÖZET 

 

  Osmanlı Devleti altı yüz yıl boyunca sanatın diğer dalları gibi kuyumculuğun biçim, teknik ve 

bezemelerinde de kendi üslubunu gösteren mücevherler üretmiştir. Bünyesinde, pek çok kültürün 

zenginliğini barındıran Osmanlı Kuyumculuğu; doğu ve batı devletleri ile kurduğu ilişkilerle gelişen, 

kendine has bir sanat karakteristiği oluşturmuştur. Bu bağlamda miras aldığı tarihi kültürel zenginlikle 

birlikte zaman içinde imparatorluğun yayıldığı geniş coğrafyanın birikimlerini de yansıtmış ve devlet 

giderek güçlenirken, kuyumculuk zanaatının önemi de giderek artmıştır.  

16. Yüzyıl’da Osmanlı İmparatorluğu'nun büyümesi ve yükselişi ile birlikte, İstanbul’da 

mücevherat üretimi doruk noktasına ulaşmış ve ayrıcalıklı bir sanat haline gelmiştir. Pek çok altın ve 

gümüş ürünü bezeyen renkli taşların kullanımının da artmasıyla Kanuni Sultan Süleyman zamanında 

İstanbul, dünyadaki en önemli mücevherat merkezlerinden birine dönüşmüştür. Bu Yüzyılda yoğun bir 

sanatsal etkinliğe sahne olan Osmanlı Dünyası’nda Yüzyıllar boyu egemenliğini sürdürecek olan sanat 

üslubuna özgü motifler, esinlenmelerin özümsenmesiyle doğmuş, yeni bir beğeniyle gelişmiş ve kendi 

karakterini bulmuştur. Osmanlı Üslubu‘nu sergileyen ortak karakteristik motifler kuyumculuğa da en 

ince biçimde yansımıştır. 

16. ve 17.Yüzyıl’ın renkleri olan yakut ve zümrüt, bu dönem mücevherinin kabartma, oyma ve 

kakma tekniklerinde işlenmiş hatayiler, rumiler, kıvrımlı dallar, hançer yaprakları ve çin bulutlarıyla 

bezeli yüzeylerine dağılmıştır. Yakut göbekli çiçekler genelde renk sevgisine işaret etmekle birlikte, 

natüralizmin göstergesi olarak da görülebilir. 18.Yüzyıl’da tasarlanan olağanüstü gösterişli 

mücevherler dünya zevklerinin giderek daha ön plana çıktığı, batı dünyasıyla daha yakın ilişkilerin 

kurulduğu ‘Lâle Devri’ yaşantısının görkemini sunmaktadır. 19.Yüzyıl Osmanlı beğenisi, Avrupa 

etkilerine daha açıktır. Batıya dönük yenilikler kendini hissettirirken üsluba özgü motifler de 

varlıklarını koruyarak işlenmiştir.  

 

Amaç: Osmanlı sanatının giderek gelişen özgün üslubunun dönem özellikleri açısından incelenerek, 

renk, motif, teknik olarak mücevher tasarımına ve kuyumculuğuna yansımalarının araştırılarak 

kültürler arası etkileşimin önemine değinmektir.  

 

Yöntem: Osmanlı dönem sanatı incelenerek değişik kaynaklardan veriler toplanmıştır.  

 

Bulgu: Geometrik yada stilize hayvan ve bitki formlarının Selçuklu döneminden gelen sentezi ile 

birlikte saray sanatı kavramının oluştuğu gözlemlenmiştir. Bizans, İran, Arap, Hint üsluplarının yanı 

sıra Rusya ve Avrupa etkileri, Osmanlı’nın yaklaşık altı Yüzyıllık tarihi boyunca sanatın diğer dalları 

gibi kuyumculuğun biçim, teknik ve bezemelerinde de kendini göstermiştir.  

 

Sonuç: Görsel ve yazılı belgeler mücevher tarihi açısından incelendiğinde, Osmanlı’nın Batı 

dünyasında olduğu gibi takılarda birbirini tamamlayan, aynı motifi tekrarlayan setler kullanmadığı, 

aksine mücevherde çeşitliliği tercih ettiği ve büyük önem verdiği sonucuna varılmıştır. Sanatta, 

dekorasyonda, giyimde karşıt renklerin uyumunu yansıtan Osmanlı beğenisi, kendi üslubu 

doğrultusunda, takılara da farklı karakterde parçaların birlikte kullanılmasıyla yansımıştır. 
 

Anahtar kelimeler: Osmanlı, üslup, mücevher 
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INTRODUCTION 

 

Ornaments which garnish the human body are produced in respect of the society’s socio-

cultural, psychological, economical and religious factors and turn into characteristics of that society in 

time. From the very first day of the human history, jewellery has been the symbol of power and glory. 

Jewelleries as a part of wordless relationships have formed a distinctive impressive language by being 

related to all branches of art through the historical period of jewellery. In this respect, stylization can 

be mentioned as jewellery art varies according to differences in cultures and also to forms, materials, 

workmanship and aesthetical approaches. There are similarities between societies which have lived in 

the same country at consecutive periods. These similarities have increased in time by the effect of 

factors like immigration, invasion or  commercial relations.  

Jewellery art has always contained social, anthropological and economical significances 

throughout history. Pieces of jewellery have had a significant role in the dispersion of the materials, 

techniques and on the synthesis of the cultural inheritance. The variations seen are due to the 

stylizations created. Even in the societies replaced far away from each other, it is possible to see the 

same forms, materials or workmanship source based on the natural human instincts. These instincts 

gather people in a common sight ignoring the different cultures, different religions or different races. 

A mixture of different beliefs, cultures and  life styles have caused a “collective character” and thus a 

“collective aesthetical vision”. “Aesthetic notions of a society alter parallel to the changing ethical 

and artistic values while transforming to a different life style due to the social and economical 

modifications. Art gains new appearances, new manners, new occasions and brand new aesthetical 

perceptions. with every new period. These may not necessarily be in accordance with the values of 

that period; on the contrary they may seem marginal but the artistic works produced belong 

completely to that era.”  (Özel, 2014: 29).  

Arts, especially visual arts make getting information possible of jewellery works which could 

not reach our time.  

 

 

Image 1: Egypt, wall painting, a jewellery atelier, Sobkhatpe Tomb, Thebes.  

New Kingdom, 1420 B.C. 
 (Akyay Meriçboyu, 2001: 27). 

 

Ottoman Jewellery as the subject of this study has a richness of various cultures. The Empire as 

developing by the relations built by east and west countries, is a production area having special 

characteristics enabling the jewellery artists work with the traditional equipments. During the 600 

years of The Ottoman Empire all the art works including jewellery, reflect the authentic character in 

form, technique and ornamentation. In this context, as the accumulation of the wide lands inhabited is 

added to the rich historical and cultural heritage and as the empire has gained power, the jewellery 

craftsmanship has gained importance. 
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 THE SOCIOLOGICAL STRUCTURE OF THE  OTTOMAN JEWELLERY, TRACES LEFT 

BY HISTORICAL PERIODS AND  THE INFLUENCES ON THE STYLE 

  

Ottoman World embraces many different cultures and has spread to a vast area. Istanbul, Cairo, 

Bursa, Jerusalem, Aleppo, Damascus and some cities of Bulgaria and the surroundings of these cities 

were centres of handicraft production, this is an important data in examining the art of Ottoman 

Empire. It is very well known that; throughout human history civilizations have been formed as a 

chain. Every civilization rises on its pioneers lived in the same region and with the synthesis of the 

influences of the contemporary cultures, reaches its characteristic stage and generates basis for the 

next civilizations (Kuban, 2015:128-142). 

  

   

Image 2: Breast garnish 

with Heraclius knot,  

3. Cent. B.C., l: 56 cm.,  

Izmit, Istanbul 

Archaeological Museum.  
(Akyay Meriçboyu, 2000: 21). 

Image 3: A pair of golden bracelet 

with hard hoop, Malatya- Darende,  

3. Cent. B.C., first half, 

IstanbulArchaeological Museum.  
(Akyay Meriçboyu, 2001:175). 

Image 4: Golden earring 

with lion head, Last years of  

4. Cent., B.C. d: 2.2 cm., 

IstanbulArchaeological 

Museum. 
     (Akyay Meriçboyu,  2000:21). 

 

Similarities in material, workmanship and aesthetics have continued through all periods is seen 

in these examples from the 3rd  and 4th Centuries B.C. 

Precious metals were processed by different techniques besides the capital Istanbul, in cities like 

Trabzon, Samsun, Sivas, Van, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bitlis, Kula, Eskişehir, Diyarbakır, 

Mardin, Midyat, Damascus, Aleppo, Cyprus, Prizren within the Ottoman Empire. Through this wide 

area all the heritage has been reflected to the jewellery art in processing gold, silver and gemstones.  

Turks have come to Anatolia in the 11th Century and have dominated the Anatolian seigniorial 

societies in 1299 and so built the basis of Ottoman Empire which in time has become a worldwide 

empire and within the borders of this empire masterpieces of art have been produced. After the 

transition to monotheistic religions as the tradition of burying the dead people with their jewellery was 

quitted, the number of jewellery pieces which have survived up today is very limited.  Besides the 

Byzantium, Iranian, Arabic and Indian influences, Russia and Europe were effective on jewellery art 

as on other branches of art throughout the 600 years of the Ottomans.  

The sociological structure has played an important role on the creation of the artistic character 

and production in the Ottoman Empire. As Ottoman Art is mentioned a vast area is involved. Though 

the Turkish society is Muslim and the requests are formed in this tendency the works of art  produced 

do not only have a unique Turkish substructure and the cosmopolitan formation of Anatolia studied is 

based on this fact. Doğan Kuban has summarized his ideas about this actuality as: “We cannot state 

that art works of Turkish artists had uniquely Turkish characteristics. The new style formed was not a 

result of artists’ personal input but of the new environmental conditions and of the new organizations 

and collaboration between artist groups”(Kuban, 2015:25). The new Ottoman Style formed was the 

gathering of various visions and techniques, requirements of the palace and social structure besides the 

artists personal contribution. Though the palace style seemed to be dominant on the Ottoman 

Jewellery, local people and other cities than Istanbul continued to produce in their own traditional 

style. The art works which have their own technique and material, like metalwork, textile or ceramics, 
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are produced commonly by Muslim craftsmen. The forms and techniques represented in earlier 

periods by local masters have become customary in time as a result of aesthetical choice and structural 

or functional suitability. It would not be possible to talk about the artistic character of Ottoman 

Jewellery if there were not any connection or interaction with the past. As Doğan Kuban says; 

“Creation in theory or in application is not a rebellion to tradition, it is a synthesis of today and the 

past”(Kuban, 2015:327).  

In the Ottoman Period jewellery produced by gold and gemstones together have come forward. 

Fine workmanship and advanced technique raised the Ottoman Jewellery to its peak. For example, the 

art of processing precious metals, coming from Middle Asian Turkish culture, had also reached a very 

high quality. The importance given to jewellery in Ottoman times can be easily understood from the 

world’s first jewellery fair hold at Kağıthane, Istanbul. These festivals being held since 1600’s lasted 

for twenty days and masters invited from different cities came and showed all their talents. The most 

talented master was chosen “The Chief Jeweller” and was awarded by the Sultan. It is assumed that 

the first masters of the palace are from Iran and that the techniques as engraving, marquetry, niello, 

filigree, matting, nailing have started to be used with Armenian masters entering the palace. As 

Suraıya Faroghı expresses; “There was much more variety in culture in Ottoman Empire than the 

European countries at that times” (Faroqhı, 2009:9). 

It is accepted that the most significant property of Ottoman Style from the very beginning is the 

style and design unity, though the information reached before the mid of the 15th Century is very 

inadequate. The most popular motives of the Early Ottoman jewellery works are stylized hatai flowers, 

palmetto, lotus, animal figures (rumi, contour pattern) and geometrical compositions. The Chinese 

cloud motive is added near the end of the century.  

 

 

 

Image 5: Belt Spacer, 

Kanuni Sultan Süleyman period. 
(Bilirgen, 1989: 41). 

Image 6: Ivory Belt.  
(Bilirgen, 1989: 43). 

 

 

Jewellery in Ottoman Period has grown bilaterally as in the palace and out the palace. There are 

various working classes in the Ottoman Palace and one of them is the ‘Ehl-i Hiref’ which is the artists’ 

coterie. The word ‘Ehl-i Hiref’ is used for people dealing with handicrafts and is formed by beginners 

given to the palace as recruiters. They were trained according to their talents by the masters. They had 

a very low salary at the beginning, then as they achieved experience they became headworkers and 

then masters and their salaries were raised in correspondence.(Gözen, 2011:2). The designs created by 

the muralists of the Ehl-I Hiref organization were applied to all kinds of works (copper and wooden 

stuff, jewellery, ceramics, gildings, silk fabrics, rugs, etc.) by the palace artists in a very similar way. 

This  is a significant clue that there was a style unity and art was highly appreciated. 
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Image 7: Craftsmen Regiment, Jewellers, 

Coppersmiths, Tailors, Silk Weavers. 
(Atıl, 1999: 154). 

Image 8: Jewellers. 
 (Atıl, 1999: 93). 

 

The importance of the support given by the sultans to the jewellery art should be mentioned in 

the progressing of Ottoman Jewellery. Evliya Çelebi has stated in his “Book of Travels” that both 

Yavuz Sultan Selim and Kanuni Sultan Süleyman had jewellery education (Kahraman, 2011:1/2 574-

575).  Jewellery was seen as ‘art of sultans’ and thus was in the first place within all the other branches 

of art. The most precious master pieces being created in the 16. Century is not just a coincidence. In 

this period jewellery has become the most important element of the Ottoman tradition.  

 

  

 

Image 9: Ceremony Flask, Gold, Jade and 

gemstones, Second half of 16. Cent. 
Ottoman, Topkapı Palace Museum, Istanbul. 

(Atıl, 2000: 81). 

Image 10: Head Garnish, Mid of 16. Cent., Gold, 

pearl, satin, 16x12.5 cm., Museum of Turkish and 

Islamic Art 49; A Couple of Gold Lovelock 17. 

Cent., 17.7x2.5 cm., Topkapı Palace Museum, 

2/5271; Necklace 17.-18. Cent., Gold, pearl, ruby, 

quartz, emerald, 54.5x7.4 cm., Topkapı Palace 

Museum, 2/595. 
(Anonym, 1993:292). 

 

The Ottoman taste and after the  Ottoman Style have been formed at nearly the mid of 16th 

Century. The common characteristic motives of the Ottoman Style were finely reflected to jewellery. 

In this period when gemstones were began to be used, the factor determining the value of the jewellery 
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was the fine workmanship. Cabochons, the natural cambered stones as  rubies, turquoises were placed 

on the jewellery pieces made by relief, engraving and marquetry methods and decorated by hatai, rumi 

motives, curled branches, nasturtium leaves and Chinese clouds. The first thing noticed is not the stone 

but the workmanship and the jewellery piece as a whole.  

In the first half of the 16th Century as the Ottoman Style was forming, Şahkulu was the head 

muralist of Kanuni Sultan Süleyman and a new style called ‘sazyolu’ was being popular. The main 

motives of this style were hatai, sharp pointed leaves and birds placed in between. The curly cloud 

motives representing the tiger peltry and ‘Çintemani’ were also spreading. Kara Memi, another head 

muralist, used roses, hyacinthes, tulips, spring flowers, fruit trees,   cypress tress and naturalist flower 

motives. These naturalist designs being the main theme of the Ottoman Art were applied in a 

composition by a symmetry and eternity  principal.  

Through the period between 1718-1730 that includes the ‘Tulip Era’, relations with the west 

countries had improved. As the interest to the European art and life style increased the effects of 

baroque and rococo styles began to be seen. These styles were generally used in architecture in 

Europe, but in Ottoman, they were seen in all branches of art from architecture to jewellery. Fertility 

horns, ribbons, flowers, dishes and baskets full of fruits, acanthus leaves, oyster shells motives are 

used and this style is called ‘Turkish Rococo’. Flower motives holding precious colourful stones as 

rubies, emeralds, can be accepted as indicators of naturalism.  

The magnificence of the Tulip Era effected the jewellery design in 18th Century. Hence 

extraordinarily showy jewellery was produced in that period. This glory attracted the attention of the 

European people. One of these, Lady Montagu, has described this period from the view of a foreigner 

in her book named ‘Turkish Embassy Letters’. She mentions the jewellery of women from Istanbul 

and especially from the palace in a great amazement and admiration. In a letter where she tells about 

her visit to Hafize Sultan, old mistress of Sultan Mustafa (1625-1703) the Second,  is a very reliable 

source of the palace and the jewellery art: “Her dress was covered by diamonds as big as chickpeas 

from the neck to the arms. She wore a wide belt all coated by diamonds. Her chemise was fastened by 

two huge diamond brooches. One of the long necklaces was made of pearls and had an enormous 

emerald hanging. The second chain was made of emeralds big as coins and the third of small emerald 

beads. But the shine of the earrings was overshadowing all the jewellery she had worn. They were two 

big diamonds in pear form. Her topknot was made of pearls, rubies and diamonds.” (Montagu, 2014: 

92-94). 

 

   

Image 11: Portrait of Adviye, 

Anonym, 1860-1870, Oil on 

Canvas, 90x70 cm., Istanbul, 

Topkapı Palace Museum, 17/420. 

(Anonym, 1993:216). 

Image 12: Portrait of 

Sultan Gülnuş, 

Anonym. Beginning of 19. cent. 

82x67 cm., Topkapı Palace 

Museum 17/144. 
(Anonym, 1993:223) 

 

Image 13: Portrait of a rich 

woman, 

Istanbul, Last quarter of 18. 

Cent., Gouache on cartoon, 

27.3x18.4 cm.,. 17/148 

Topkapı Palace Museum. 

(Anonym, 1993:286). 
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Image 14: Plumed Ornament, Ottoman, 

18. Cent., Silver with gold plate, ruby, 

emerald, l: 11 cm., w: 6.8 cm., 2/ 197 

Topkapı Palace Museum. 
(Anonym, 2012:224). 

Image 15: Portrait of Sultan I. Abdülhamit - Detail, 18. 

Cent., Topkapı Palace Museum, 17/28. 
(İrepoğlu (a), 2000:114). 

 

The jewellery we see in the museums are generally from the palace or made in the 19th 

Century. 19th Century is the best studied period of the Ottoman history; this is also true for the cultural 

history. Though the 19th Century Ottoman Art was open to the European influences, original  motives 

continued to exist. Artists making jewellery for daily use have repeated some significant motives for 

ages and therefore some pieces made in the 19th or 20th Century look absolutely like Byzantium 

jewellery (Faroqhi, 2009: 139). 

 

  

Image 16: Shaky Flower Brooch, Side view,  

19. Cent., Private collection. 
(İrepoğlu (a), 2000:104) 

Image 17: Shaky Bird Brooch, Squash 

Blossom 19. Cent., Private collection,  
(İrepoğlu (a), 2000:105-106) 
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Image 18: Tulip Brooch,  

Nihal Kuyaş Collection, 
 (İrepoğlu, 2012:251) 

Image 19: Shaky Diamond Bouquet  Brooch,  

Nihal Kuyaş Collection,  
(İrepoğlu, 2012:251) 

 

 

CONCLUSION 
 

The characteristic of the Ottoman Jewellery is variety which reflects the pluralist structure of the 

Ottoman Empire. For this reason the works done by the Ottoman artists are much more various than 

the European products. Some of the jewellery types are topknots, lovelocks, neck hair bands, 

necklaces, amulets, hamails, thumb rings, chains, watches, watch chains, brooches, garlands, earrings, 

bracelets, rings, anklets, brassards, buttons, belts and belt buckles and tufts. There are also objects like 

Kur'an cases, swords, skeans, maces, guns, paternosters, glasses, flasks, bowls, jugs, mugs, metal 

sleeves, boxes, chests, candle sticks, censers, small vases, spoons, nargilehs, ink stands, hand fans, 

mirrors, combs, hangers, whips, quivers, thrones, cradles, coverings, caftans, trappings,  gunstocks, 

kabzes, book cases.  

European women preferred matching pieces with the same motive replicating; on the contrary 

Ottoman women liked to use various jewellery together. The Ottoman taste reflecting the harmony of 

difference in every case of life, shows this taste also in jewellery  by using a mixture of pieces 

together.  

Ottoman Empire parallel to the process of expanding and improving in economical, 

administrative and military areas has gained power in art area too. As the empire was growing, the 

materials, gemstones and techniques have changed but the artists have transferred the Ottoman 

synthesis of different cultures to the jewellery works. Jewellery art has been a popular area in every 

period as it indicates the magnificence and reflects the culture.  
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Yöntem ve Yaklaşım İtibariyle İbn Acîbe ile Ankaravî’nin Kasîde-i 

Hamriyye Şerhleri 
 

 

 
Uğur Boran* 

Arş. Gör., Marmara Üniversitesi, Türkiye 
 

 

ÖZET 

 

 

 Arap edebiyatının, tesiri son derece derin bazı muhalled addolunan tasavvufî manzumeleri 

hem Arap hem de Fars ve Türk müellif ve edibler tarafından şerh edilmiş, şerhi gerçekleştirilen her 

metin de şârihinin meşreb ve düşünce dünyası muvacehesinde şekillenmiştir. Hususiyle bizim 

edebiyatımızda hüsnükabul görmüş Arapça manzum metinler içerisinde İbn Fârız’ın Kasîde-i 

Hamriyye’si gördüğü ilgi nedeniyle ayrı bir öneme sahip olmuştur. Kasîde-i mîmiyye olarak da bilinen 

bu tasavvufî manzume, biraz da müellifinin meşrebi konusundaki netlik kazanmamış bazı önemli 

ayrıntıların mevcudiyeti bakımından şârihlerin yaklaşımlarıyla kolaylıkla farklı anlam boyutları 

kazanmıştır, denebilir. İbn Fârız kırk bir beyitlik bu kısa manzumesinde kullandığı şarap, sâkî, kadeh, 

meyhane ve benzeri metaforlar üzerinden manevî bir hâl tasviri sunmaktadır. Bu makalede ele 

alınacak Kasîde-i Hamriyye şerhlerinden biri Faslı bir Şâzelî-Derkâvî şeyhi olan İbn Acîbe’ye (v. 

1809) aittir. Son derece velûd bir şârih olan İbn Acîbe, başta Bahru’l-medîd adlı tefsiri olmak üzere 

şerhlerinde temel yaklaşım tarzı olarak işârî yorumu benimsemiştir. Mukayese edeceğimiz diğer 

Kasîde-i Hamriyye şerhi ise Mevlevî şeyhi ve ‘Hazret-i Şârih’ diye maruf İsmâil Ankaravî’ye (v. 

1631) aittir. Her iki şârih de birer mutasavvıf olmalarının yanı sıra şiir, dil ve edebiyatın inceliklerine 

de vâkıf bir edîb olmaları nedeniyle şerhlerini hem muhteva hem de şerh metodu itibariyle ele alarak 

ilmî ve edebî düzeyleri noktasında da bir karşılaştırma sunmayı uygun bulduk. Böylelikle iki farklı 

dilde ve coğrafyada, iki farklı tasavvufî meşrebten şârihin, aynı metne yaklaşımlarını tasavvufî ve 

edebî açıdan gözler önüne sererek, hem Arap edebiyatında hem de Türk edebiyatında tesiri son derece 

güçlü olmuş bir metnin nasıl ve ne surette ayniyet ve farklılıklar içerisinde anlamlandırılabileceğini 

ortaya koymaya gayret gösterdik.  

Anahtar Kelimeler: Kasîde-i Hamriyye, İbn Fârız, İbn Acîbe, İsmail Ankaravî, şerh, Arap-Türk 

edebiyatı 

 

As A Method and Approachment Commentaries of  Qasîda-i Khamriyyah 

by Ibn Ajiba and Ankaravî 
 

ABSTRACT 

 

Sufi poems, which are respected as immortal and impressive Works in Arabic literature, are 

commented by Arabian, Persian and Turkish writers and poets. Every commented text was taken a 

new form pursuant to spirit and world-wiev of its commentator. In Arabic verse texts, especially 

“Qasîda-i Khamriyyah” by Ibn el-Farid has an importance in the presence of Turkish literature. This 

sufi poem is named as “Qasîda-i Mimiyyah” had got new meanings in consequence of its 

commentator’s world-wiev. Ibn el-Farid who had used many metaphors as vine, sake, wineglass, 

ginmill etc. extend a description of a spiritual manner in this short poem which is formed by forty-one 

verse. One of commentaries of “Qasîda-I Khamriyyah”, which is handled in this article, is belong to 

Ibn Ajiba (d.1809) who is Moroccan and one of Shazali-Darkawi sheikhs. Ibn Ajiba, who is a very 

productive commentator, indigenized mystic comment as a style of basis approachment in his 

commentaries particulary in Bahr al-madid. Other commentary of “Qasîda-i Khamriyyah” -we are 

going to compare in this article- is belong to Ismail Ankaravî (d.1631) who is known as Sheikh of 

Mawlavi or Excellency Commentator. In this study, we considered to write a comparison for these 

Sufi commentators who have a grasp of every details in poem, language and literature and also we 
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wanted to reveal their scholarly and literary levels by handling their commentaries as a content and 

commentary method. In this way, we tried to indicate approachments of two commentators –who lived 

in different areas and speak different languages-to the same text in literary and sufistic terms. Also we 

undertook to show that however a unique text could been interpreted differently. 

Keywords: Qasîda-i Khamriyyah, Ibn el-Farid, Ibn Ajiba, Ismail Ankaravî, commentary, Arabic-

Turkish literature. 

GİRİŞ 

 

 Arapça kaleme alınan birçok tasavvufî ve edebî metin vardır ki bunlar hiçbir zaman yalnızca 

ait oldukları dil ve kültür sahasıyla sınırlı kalmamış; başta din bağı olmak üzere farklı pek çok etken 

vesilesiyle başka toplumların dil, edebiyat ve kültürleri üzerinde etkili olmuştur. Türklerin, İslâmiyet 

bağı ve coğrafî yakınlık gibi iki önemli olgu üzerinde Arap ve Fars toplumlarıyla kurdukları etkileşim 

bu kabîlden kolaylıkla bir değer ve anlam kazanır. Türkleri, İslâmiyet sonrası dönemde toplum ve fert 

muvâcehesinde en fazla tesir altında bırakan ve Arap dil ve kültürüyle olan bağımızı daha da 

güçlendiren en önemli gerçekliklerden birisinin ise tasavvuf olduğu ifade edilebilir.  

 Mutasavvıflar, genel bir tabirle ‘şiiri’ alelâde bir beşerî faaliyet olarak görmezler. Onların 

nazarında şiir, kasıt üzerine söylenmiş mevzûn ve mukaffâ bir söz olup, asıl makbul olan şey ise 

kasıtsız söylenen ve Hak tarafından sûfînin lisânına adeta akıtılan ‘manzûm söz’dür, yani nazımdır1. 

Bu haliyle manzûm söz, bir gâye olmaktan çıkarak mutasavvıfların manevî müşâhedelerini ve ifadesi 

zor hâllerini anlatırken kullandıkları bir vâsıtaya dönüşür. Böylece sûfîden sâdır olan manzûm söz, 

alelâde bir şiirin tenkid ve tedkik sınırlarını aşarak ancak tasavvufî tecrübeleri tadan ve sözün 

maksadına âşina olabilen kimselerce yorumlanabilecek birer metin olarak değer kazanır. 

 Arapça te’lif edilmiş edebî-tasavvufî metinler içerisinde gerek Fars edebiyatında gerekse Türk 

edebiyatında son derece büyük bir teveccüh ve ilgiye mazhar olarak farklı asırlarda pek çok müellif 

tarafından tercüme ve şerhlere konu olmuş manzûmelerden birisi ve en önemlisi İbn Fâriz’in (v. 1235) 

Mîmiyye veya Hamriyye adlarıyla bilinen kasidesidir.  

 Kasîde-i Hamriyye’nin Arapça, Farsça ve Türkçe çok sayıda şerhinin yanı sıra manzûm 

tercümesinin2 de olduğu bilinmektedir. Biz bu bildiride Hamriyye’ye, biri Arap diğeri Türk iki önemli 

edîb ve mutasavvıf tarafından yazılmış şerhleri ele alacağız. Bu şerhlerden ilki Fas asıllı Şâzelî-

Derkâvî şeyhi İbn Acîbe’ye (v. 1809) ait iken diğeri ‘Hazret-i Şârih’ lakabıyla maruf Mevlevî şeyhi 

İsmâil Rusûhî Ankaravî’ye (v. 1631) aittir. Bu iki şerhin tercih edilmesinde, müelliflerinin son derece 

velûd birer şârih olmalarının yanı sıra sağlam bir dil ve edebiyat bilgisine sahip olmaları etkili 

olmuştur. Ayrıca Hamriyye gibi önemli bir tasavvufî-edebî metnin iki farklı meşreb ve tarîkata 

mensûb şârih tarafından şerh edilmesi, onların aynı metne bakış açılarını ve metni yorumlama 

biçimlerini kıyaslamaya imkân vereceğinden böyle bir seçimin münasip olabileceği düşünülmüştür. 

Bu sayede hem metinde takip edilen şerh metotlarının ve edebî tavırların mukâyesesine imkân 

verilmiş, hem de iki farklı dil ve kültür ortamına mensup şârihin ortak metne yaklaşımları ortaya 

konularak manevî tecrübelerinin şerhlerine olan etkisinin izleri -sınırlı sayıda beyit üzerinde de olsa- 

bir nebze olsun takip edilebilmiş olacaktır.  

A. İbn Fâriz ve Kasîde-i Hamriyye’si 

1. Hayatı 

 ‘Sultânu’l-Âşıkîn’ olarak bilinen İbn Fâriz milâdî XII. asrın ilk çeyreğinde (1181 veya 1182) 

Kâhire’de dünyaya gelmiştir. Hayatı hakkında bilinenlerin büyük bir bölümü torunu ve Divân’ının 

derleyicisi olan Şeyh Ali’nin anlattıklarına dayanmaktadır. Hz. Peygamber’in sütannesi Halime’nin 

kabilesine mensup olduğundan Sa’diyye nisbesiyle; aslen Hamalı olduğu için de Hamevî nisbesiyle 

anılmaktadır. Babasının mahkemedeki vazifesinden ötürü İbn Fâriz olarak şöhret bulmuştur. İlk dinî 

bilgilerini babası Ali b. Mürşid’den alan İbn Fâriz, daha sonra farklı âlimlerden Şâfiî fıkhı, hadis, dil 

ve edebiyat dersleri okumuştur. Henüz genç yaşlarında tasavvufa ilgi duymuş ve Mustaz’afîn 

vâdisindeki Mukattam dağında metruk bir mescidde inzivaya çekilmiş, ibâdet ve tefekkür ile günlerini 

                                                      
1 A. Avni Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi (haz. S. Eraydın - M. Tahralı), I, İstanbul 2008, s. 31. 
2 Abdülmecid Sivâsî’nin manzum tercümesi için bk. Yusuf Yıldırım, “Abdülmecîd-i Sivâsî’nin Manzum Kasîde-

i Hamriyye Tercümesi”, İSTEM, Konya 2015, c. XIII, sy. 25, s. 151-175. 
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geçirmiştir. Tasavvufî hayatının asıl dönüm noktası Şeyh Bakkâl ile tanışmasıyla başlamıştır. Melâmet 

neşvesinde bir mutasavvıf olduğu belirtilen Şeyh Bakkâl, İbn Fâriz’a Mekke’ye gitmesini işaret etmiş3 

ve kendisine asıl manevî feyiz ve bereketlerin orada hâsıl olacağını bildirmiştir. Mekke’de çileli bir 

hayat yaşamış ve aldığı manevî bir emir üzerine tekrar Mısır’a dönerek Şeyh Bakkâl’ın cenâze 

namazında bulunmuştur. Son yıllarını Kâhire Ezher Câmii’nde geçiren İbn Fâriz 1235 senesinde vefât 

etmiştir.4  

 

2. Kasîde-i Hamriyye ve Şerhleri 

İbn Fâriz’in manzûmeleri -yukarıda da belirtildiği üzere- torunu Şeyh Ali tarafından 

derlenerek Divân haline getirilmiştir. İbn Fâriz’in bilinen tek eseri olan Divân’ının içerisinde yer alan 

Tâ’iyyetü’l-kübrâ (Nazmü’s-sülûk) ile Hamriyye (Kasîde-i Mîmiyye) adlarıyla bilinen manzûmeleri, 

İslâm âleminin mutasavvıflarını ve udebâsını en fazla etkileyen ve kendisinden en fazla istifâde edilen 

manzûmeler olarak kabul edilmiştir.  

Bunlardan bildirimizin mevzûunu teşkil eden Kasîde-i Hamriyye, hamr metaforu çerçevesinde 

ilâhî muhabbeti ve kurbiyeti tasvir eden, bu manevî lezzet ve zevkleri edebî ve mecâzî bir üslupla 

aktaran 41 beyitten müteşekkil bir manzûmedir. Manzûmenin temel gâyesi, hamr/içki metaforuyla 

ilâhî muhabbeti ve mutasavvıfın yaşadığı manevî halleri teşbih ve mecâz unsurlarından istifade ederek 

aktarmaktır. Hamr, çeşitli özellikleri bakımından farklı olgularla benzerlik kurularak ilk beyitten son 

beyte kadar manzûmenin merkezinde yer almış tasavvufî bir kavramdır. Ayrıca ezelî muhabbeti 

çağrıştıran manevî bir zevk kaynağıdır. İlâhî hitaba cevap veren yüce ruhların ebedî olan duydukları 

özlemdir. Bu yönüyle hamr, manevî yolun sâlikleri için âb-ı hayattır.  

Kaside-i Hamriyye’nin şerhe muhtaç yoğun anlatımı, farklı meşreplerden mutasavvıfların 

metni yorumlama tarzlarını biçimlendirmiş, fakat her yorum mutlaka ‘hamr’ın işaret ettiği ezelî ve 

ebedî ilâhî muhabbetin merkezinde konumlanmıştır. Dâvûd-ı Kayserî (v. 1350), Kemâlpaşazâde (v. 

1534), Nablûsî (v. 1731), İbn Acîbe (v. 1809), el-Bûrînî (v. 1615), Rüşeyd b. Gâlib, Emin el-Hûlî (v. 

1966) gibi mutasavvıf ve müellifler Hamriyye’yi Arapça şerh etmiştir. Farsça şerhleri ise Molla Câmî 

(v. 898), el-Hemedânî (v. 786), Molla Âlemşâh (v. 987) ve Kadı Sun’ullâh (v. 1050) tarafından 

gerçekleştirilmiştir.  

Kaside-i Hamriyye’nin bilinen Türkçe şerhleri ise şu müellifler tarafından yapılmıştır: 

Abdüsselâm Nu’mân b. Halil, İsmâil Rusûhî Ankaravî (v. 1631), Salâhî-i Uşşâkî (v. 1196), Alâiyeli 

Kara Mustafa Hulûsi Efendi (v. 1304), Ahmed Sâfî Bey (v. 1926), Mehmed Nâzım Paşa (v. 1926) ve 

müellifi tespit edilemeyen matbû Tarabengîz adlı şerh. 

 

B. İbn Acîbe ve Ankaravî’nin Hayatı, Eserleri ve Hamriyye Şerhleri 

İbn Acîbe ve Ankaravî’nin şerh metotlarını ve mukâyese sağlaması maksadıyla Hamriyye’nin 

bazı beyitlerine getirdikleri izâh ve yaklaşımları ele almadan önce burada her iki müellifin de kısaca 

hayatlarını ve eserlerini ele almak faydalı olacaktır.  

 

1. İbn Acîbe Hayatı ve Eserleri 

Fas’ın Hamîs köyünde 1748 senesinde dünyaya gelen İbn Acîbe el-Fehrese adlı eserinde 

soyunun Hz. Hasan’a dayandığını söylemektedir. İlk eğitimini köyünde almış, daha sonra gittiği 

Tıtvân’da fıkıh, kelâm, tefsir ve edebiyat dersleri görmüştür. Tasavvufla tanışması da Tıtvân’da 

bulunduğu sırada Muhammed el-Cenevî sayesinde olmuştur.5 1794’te Derkâvî-Şâzelî şeyhi Sîdî 

Muhammed el-Bûzîdî ile tanışmıştır. Tasavvufa olan ilgisi bir başka Şâzelî şeyhi İbn Atâullah el-

İskenderî’nin (v. 1309) el-Hikemü’l-Atâ’iyye’sini okumasıyla daha da artmıştır. Şeyh Bûzîdî’ye (v. 

1814) intisap etmiş olan İbn Acîbe, seyr ü sülûkunu tamamladıktan sonra kurduğu zâviyesinde irşâd 

faaliyetlerini sürdürmüştür. İbn Acîbe 15 Kasım 1809’da Tıtvân yakınlarındaki Gamâre’de vebâdan 

vefât etmiştir.  

                                                      
3 Rüşeyd b. Gâlib, Şerhu Dîvânı İbni’l-Fâriz, Matba’atü’l-Âmire, Mısır 1306, s. 4. 
4 İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-a’yân, (thk. İhsan Abbas), Beyrut 1978, c. III, s. 454-456. 
5 İbn Acîbe, el-Fehrese, (thk. Abdülhamid Sâlih Hamdûn), Beyrut 2013, s. 29-32. 
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Eserlerinin birçoğunda işârî/bâtınî yorum ağırlığını hissettirmektedir. Daha çok vahdet-i vücûd 

üzerinde durmuş olan İbn Acîbe’nin daha çok şerh ağırlıklı eserlerinden bazıları şunlardır: el-Fehrese, 

el-Fütûhâtü’l-ilâhiyye fî şerhi’l-Mebâhisi’l-asliyye, Mi’râcü’t-teşevvüf, el-Bahrü’l-medîd fî-tefsîri’l-

Kur’âni’l-mecîd, el-Fütûhâtü’l-Kudsiyye fî şerhi’l-Mukaddimeti’l-Âcurrûmiyye, Îkâzü’l-himem fî 

şerhi’l-Hikem, Kasîde-i Bürde Şerhi, Kasîde-i Münferice Şerhi, Kasîde-i Hemziyye Şerhi, Kaside-i 

Hamriyye Şerhi.6 

 

2. Ankaravî Hayatı ve Eserleri 

Doğum tarihi belli olmayan İsmâil Rusûhî Ankaravî, Ankara’da doğmuş ve ilk öğrenimine 

burada başlamıştır. Şer’î ilimlerin yanı sıra ileri derecede Arapça ve Farsça öğrendi. Bayramiyye 

tarikatına intisâb etmiş, yanı sıra Halvetiyye tarikatından da icâzet almıştır. Gözlerine ârız olan bir 

hastalığın tedavisi için gittiği Konya’da Mevlevî tarikatına intisâb etmiştir. Kısa sürede seyr ü 

sülûkunu ikmâl etti. Daha sonra İstanbul’a gelerek 1610 tarihinde Galata Mevlevîhânesi şeyhliği 

yaparak yirmi bir sene bu makamda kaldı. 1631’de İstanbul’da vefât etmiştir. Sahip olduğu ilmî 

derinlik sayesinde son derece önemli ilmî ve tasavvufî eserlere şerh yazmıştır. Bunlar içerisinde 

Mesnevî’ye yazdığı şerh ile meşhur olarak ‘Hazret-i Şârih’ ünvanı kendisine layık görülmüştür.7  

Çoğu Türkçe bir kısmı ise Arapça olan eserlerinden bazıları şunlardır: Mecmûatü’l-letâ’if 

(Mesnevî şerhi), Fâtihu’l-ebyât, Câmi’u’l-âyât, Hall-i Müşkilât-ı Mesnevî, Tuhfetü’l-berere, Simâtü’l-

mûkinîn, el-Mekâsidü’l-aliyye (Kaside-i Tâiyye Şerhi), Şerhi Kasîdeti’l-Mîmiyye (Kaside-i Hamriyye 

Şerhi), Minhâcü’l-fukarâ, Zübdetü’l-fuhûs, İzâhü’l-hikem, el-Hikemü’l-münderice (Kaside-i Münferice 

Şerhi), Semâ Risâlesi.8 

 

3. Yöntem Bakımından İbn Acîbe ve Ankaravî’nin Hamriyye Şerhi 

İbn Acîbe, Hamriyye şerhinin mukaddimesinde, konunun muhtevasına uygun ve berâat-i 

istihlâl diyebileceğimiz bir hamdele ve salvele ile giriş yaptıktan sonra kısaca manzûmenin sahibi İbn 

Fâriz’in hayatı ve tasavvufî kişiliği hakkında bilgi vermiştir. Şerhin bütününe baktığımızda şârih 

beyitlerde geçen kelimelerin lugat ve irâblarına dair bilgilere çok az yer vermiştir. Bir beyitte 

kendisinin önemli gördüğü bir ya da iki kelimenin lugat anlamı verilmiş, ardından doğrudan beytin 

tasavvufî izahına geçilmiştir. Verilen lugat anlamlarının kaynağı olarak da ‘Kâmûs’ kısaltmasıyla 

Fîrûzâbâdî’nin Kâmûsu’l-muhît’ine işaret edilmiştir. Başlangıçta daha fazla lugat bilgisi verilmemiş 

olmasına rağmen, şârihin beyti yorumlarken ardı arkasına müterâdif kelimeleri kullanması beyâna 

muhtaç kelimelerin, beytin izahı sırasında yeterince açıklanmasına olanak sağlanmıştır. İbn Acîbe, 

kelimelerin lugat karşılıklarından daha çok işaret ettikleri tasavvufî manaları açıklamaya daha fazla 

önem atfetmiştir. Kelimelerin irabına dair bilgilerin verilmemiş olması da şerh için bir kusur olarak 

görülebilir. Hâlbuki her beytin irabı konusunda ayrıntılı açıklamalar verilmiş olsa, okuyucunun fark 

etmediği farklı anlamlandırmaların olabileceği de ortaya konulmuş olurdu. Beyitler şerh edilirken 

iktibâs edilen ayet ve hadisler, bir yandan şârihin yorumu doğrultusunda pekiştirici bir vazife ifa 

ederken, diğer yandan da şârihin zikrettiği ayet ve hadise vermiş olduğu işârî yorumları da öğrenmiş 

olmaktayız. Yine İbn Acîbe’nin şerhi esnasında sıkça başvurduğu bir diğer yöntem ise şiir iktibasıdır. 

Görüş ve yorumlarını destekleyecek nitelikte zikrettiği şiirlerin tamamının kime ait olduğunu -çok azı 

hariç- behemehâl belirtmiştir. İbn Acibe kendisine ait şiirleri ya da beyitleri de kullanmıştır. Hamriyye 

özelinde baktığımızda İbn Acîbe’nin birebir Hamriyye’ye nazire gibi yazmış olduğu beyitlerinden, 

onun üzerinde İbn Fâriz etkisini de müşahede etmiş oluyoruz.  Mesela daha ilk beytin şerhinde 

kendisine ait Ayniyye manzumesinin iki beytini zikretmiştir ki bu beyitler adeta Hamriyye’nin birer 

tercümesi gibidir. Şerhinde İbn Fâriz’in Tâ’iyyesi başta olmak üzere diğer manzûmelerinden de yer yer 

istifade etmiş olan İbn Acîbe bunların yanı sıra Şüşterî (v. 1610), İbn Abbâd (v. 1390), Abdülkerîm el-

Cîlî (v. 1428) gibi isimlerin mısra ve beyitlerinden de faydalanmıştır. İbn Acîbe’nin Hamriyye şerhinin 

kaynakları arasında isimlerini zikrettiği müellif ve eserlerinden bir kısmı ise şu şekildedir: Cüneyd el-

Bağdâdî (v. 909), Ebû Tâlib el-Mekkî (v. 996) Kûtü’l-kulûb, Ebü’l-Kâsım el-Kuşeyrî (v. 1072), İbn 

Atâullah el-İskenderî (v. 1309) Letâ’ifü’l-minen, Ebû Medyen (v. 1198), Ebû Hasen eş-Şâzelî (v. 

                                                      
6 Serkîs, Mu’cemu’l-matbû’âti’l-Arabiyye ve’l-mu’arrebe, Kahire 1928, c. I, s. 169-170. 
7 Erhan Yetik, “Ankaravî, İsmâil Rusûhî”, DİA, III, 212. 
8 Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ, c. V, s. 161-165. 
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1258), Mevlây el-Arabî (v. 1823). Şerhte, İbn Acîbe’nin kulağa son derece hoş gelen kuvvetli bir 

secîli üsluba sahip olduğu görülmektedir. Soyut kavramları somutlaştırmadaki ve kurduğu 

teşbihlerdeki başarısı da onun nesirdeki kabiliyetini gösteren bir başka noktadır. Şerh metodundaki bir 

diğer mümeyyiz vasıf ise kavramların yoğun bir şekilde zıt anlamları üzerinden izah edilmiş olmasıdır. 

Bu metot, soyut kavram ve açıklamaların daha iyi anlaşılması bakımından son derece tutarlı bir 

yöntem olarak kabul edilebilir. Bir bütün olarak bakıldığında şerhin son derece açık ve anlaşılır bir 

şekilde kaleme alındığı kolaylıkla ifade edilebilecektir.  

İsmail Rusûhî mukaddimede, yakın çevresindeki bazı kimselerden gelen talebin bu şerhi 

kaleme almasında etkili olduğunu ifade eder. Bu kimseler, Rusûhî’nin daha önce şerh ettiği Tâ’iyye’yi 

çok beğendiklerini ifade ederek kendisinden Hamriyye’yi de şerh etmesini istemişlerdir. Kendisi de bu 

istek ve talepleri karşılıksız bırakmamış ve Kaside-i Hamriyye şerhini vücuda getirmiştir. 

Ankaravî’nin şerh metodunun İbn Acîbe’ye nazaran daha şematik olduğunu görüyoruz. Her beyin 

şerhinde karşımıza şu şema çıkmaktadır: el-Lugat başlığı altında kelimelerin ayrıntılı lugat karşılıkları 

verildikten sonra el-İ’râb başlığına geçilmekte, burada da gerek kelimelerin farklı i’râb şekilleri 

gerekse de harf-i cerlerin kullanım alanlarının ve ifade ettikleri muhtelif manaların zikredilmesiyle 

şerhi okuyan kişiyi o an için başka yan kaynaklara ihtiyaç hissetmeyeceği seviyede bir değerlendirme 

zemini sağlamıştır. Üçüncü olarak el-Ma’nâ kısmında beytin toplu manası verilir ve son olarak et-

Tahkîk başlığı altında kasidenin asıl tasavvufî şerhine girişilir. Şerh sırasında tasavvufî görüşlerin 

âyet ve hadislerle desteklendiğini sıkça gördüğümüz gibi çok sayıda Farsça beyit, kıt’a ve rubâînin de 

Türkçe tercümeleri verilmeksizin uygun zeminlerde iktibâs edildiğini görürüz. Bu ve benzeri açılardan 

İbn Acîbe’nin istifade ettiği kaynakları daha fazla zikretmesine mukabil Ankaravî’nin kaynak ismi 

zikretmeksizin şerhini inşâ ettiğini ifade edebiliriz.  

 

4. Yaklaşım Bakımından İbn Acîbe ve Ankaravî’nin Hamriyye Şerhi 

Burada bildirinin sınırlı hacmi nedeniyle her iki şârihin Kaside-i Hamriyye şerhinin ilk üç 

beyti mufassalan ve mukayeseli olarak ele alınacaktır. Takribî bir bakış açısı sunacağını 

düşündüğümüz bu mukayesenin, daha sonra her iki şerhin tamamının bir başka makalede ele alınması 

suretiyle bir bütün olarak incelenmesi düşünülmektedir.  

I.Beyit: 

 شربنا على ذكر الحبيب مدامة        سكرنا بها من قبل ان يخلق الكرم9                    

İbn Acibe sadece beyitte geçen ‘müdâme’ ve ‘kerm’ kelimelerinin anlamını açıklamakla 

yetinir. Buna göre hamr/içki anlamına gelen müdâmeye bu ismin verilmesinde Arapların şarabı 

devamlı içmeye olan meyilleri etkili olmuştur (‘devâm’ masdarına işaret edilmektedir). ‘Kerm’ ise 

şecerü’l-ineb/üzüm ağacıdır.  

Ankaravî el-Lugat başlığı altında beyitteki bütün kelimelerin anlamlarını verir. Hamrın 

‘müdâme’ olarak tesmiye edilmesini “Şâribü’l-hamrın ana müdâvemeti itibâriyle” şeklinde 

açıklayarak İbn Acîbe ile aynı noktaya temas etmiştir. Ankaravî’nin el-İ’râb başlığında beytin Arapça 

gramer hususiyetlerini açıklarken yer yer izah edilen gramer inceliklerinin daha sonra verilecek olan 

tasavvufî manaya yapacağı etkinin üzerinde durulmuş olması dikkat çekicidir. Örneğin ‘şeribnâ’ ve 

‘sekirnâ’ fiillerinin nefs-i mütekellim ma’al-gayr olarak zikredilmesi ‘şürbün cemâatle olan lezzetini’ 

ifade etmektedir. Buna göre en alt mertebeden en üst mertebelere kadar bütün tasavvuf erbâbı kimseler 

manevî sarhoşlukta (sekr hâlinde) müşterektirler. Yine Ankaravî’nin ‘müdâmeten’ lafzındaki tenvinin 

mana cihetiyle ortaya koyduğu tasavvufî incelik üzerinde durması da önemlidir. Buna göre bu 

lafızdaki tenvin, içilen şarabın her insanın bilebileceği cinsten bir şarap olmadığına işaret etmektedir.10 

İbn Acîbe ise içilen şarapla ilgili benzer manayı ‘safâ makâmında içilen saf şarap’ sözleriyle ifade 

etmektedir. Sâlikler böyle bir şarabı yudumlayarak maddî hislerinden kurtulmuş ve her şeyde, her 

şeyle, her şeyden önce ve sonra sevgilinin nûrlarını görmek şerefine ermişlerdir. Sarhoşluğun manevî 

tadı sûfîyi ‘hâdis olanın zulmetinden’ kurtarmıştır.11 Dolayısıyla bu tür bir ‘manevî ezel şarabının’ 

                                                      
9 Beytin Anlamı: “Sevgilinin zikri ile ezel şarabını içtik. Kerm denilen üzüm ağacı yaratılmadan evvel (o ezel 

şarabıyla) sarhoş olduk.” 
10 İsmail Rusûhî Ankaravî, Şerhu’l-hamriyye li-İbni’l-Fâriz, King Saud University Islamic Manuscripts, no: 238, 

v. 3b-4a. 
11 Ahmed b. Acibe Hasenî, Şerhu Hamriyyetü İbni’l-Fâriz, Beyrut 2006, s. 18. 
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sarhoşluğu, zulmetten nûra intikâlin de başlangıç aşamasını teşkil etmiştir. Bu sarhoşluk, ‘kerm’ 

denilen üzüm ağacının ‘yaratılmasından evvel’ vukû bulmuştur. Zira bu üzüm ağacından hâsıl olan 

sarhoşluk maddî sarhoşluktur ki makbul değildir. İbn Acibe, bu manevî sarhoşluğun iki şekilde 

yorumlanabileceğini belirtir. İlki bu sarhoşluk hali âlem-i eşbâhın zuhûrundan önce olmuştur. İkinci 

görüşe göre ise ezel şarabını içenlerin manevî sarhoşluğu âlem-i eşbâhın zuhûrundan önce ‘âlem-i 

ervâh’ta meydana gelmiştir.12 Şârih bu iki görüşten ilkinin daha müreccah olduğunu kabul etmektedir.  

Ankaravî, ‘kerm’in mümkünât ve mevcûdât olduğu konusunda İbn Acibe ile hemfikirdir. 

Ankaravî’ye göre ‘şürb-i müdâme’, âlem-i ervâhta idrâk edilen muhabbet-i zâtiyyeye işaret 

etmektedir. Sekr ise bu takdirde hayreti ve şaşkınlığı netice veren hakikî bir sekr hâli olmuş olur. Bu 

hâl, kemâl ehlinin ‘Hakk’ın cemâl ve celâlini’ müşâhede etmesinden kaynaklanmıştır.13  İbn Acibe bu 

manevî hâli ‘gaybet fi’llâh’ olarak tefsir eder. Maddî sarhoşluk kişiyi hislerinden kopardığı gibi 

Hakk’ın esmâ ve sıfatını müşâhede etmek de insanı manevî sarhoşluğa gark ederek hakikî kemâlin 

sahibinde kaybolmayı netice verir.14  

İbn Acibe beytin ifade ettiği inceliğin daha iyi anlaşılması maksadıyla bazı yakın anlamlı, 

fakat temelde farklı manaları işaret eden ıstılahların bilinmesi gereğine binaen zevk, şürb ve sükrün 

ne olduklarını izah eder. Şârihin izahına göre zevk; kadîm olan zâtın nûrlarının akılda şimşek misâli 

parlamasıdır. Bu nûrların parlaklığı o derece keskindir ki sâlik böyle bir hâlde hâdis olan maddeyi 

görmekten acze düşer. Fakat bu hâl devamlı değildir. Bir anlık zaman zarfında adeta parlar ve sönüp 

gider. Eğer bu nûrların parlaklığı bir ya da iki saat sürerse o zaman bu hâl şürb olarak isimlendirilir. 

Şayet bu parlaklıklar uzun süre devam etmesinin yanı sıra sâlikle ‘ittisâl’i de gerçekleşirse buna sükr 

denilir. Böyle bir hâldeki kimse ‘eser’den gaybet ederek ‘müessir’in müşâhedesine mazhar olur.15  

 

II. Beyit:  

 لها البدر كأس وهي شمس يديرها       هالل وكم يبدو إذا مزجت نجم16                       

Ankaravî yine beyitteki kelimelerin lugat anlamlarının ötesine geçerek daha ayrıntılı bilgiler 

vermeyi tercih eder. Örneğin ‘bedr’in kelime anlamının yalnızca dolunay olduğunu ifade etmekle 

yetinmez; güneşin doğmasından önce ‘büdûr’ ettiği için ona bu isim verilmiştir diyerek adeta 

etimolojik tahlillerle daha net bilgiler vermeye çalışır. Kezâ ke’s kelimesinin sadece kadeh anlamına 

gelmediğini; zira ke’sin yalnızca ‘şarap ile dolu olan kadeh’ için kullanıldığını belirten şârih, beytin 

anlam uyumunu sağlamak adına kelimelerin izahı hususunda titiz bir tavır ortaya koyar. Bu beyit, 

teşbih ve sâir söz sanatları ile mazmûnların iç içe kullanımıyla edebî bakımdan da şiirselliğin ön 

planda olduğu bir görünüm arz eder. Ankaravî bu mazmûnların tasavvufî izahını yaparken aynı 

zamanda İbn Fârız’ın edebî zevk ve becerisini de gözler önüne sermiş olmaktadır. Şârihe göre ke’s ve 

ona teşbih edilen bedr, zât-ı ehadiyyet ve muhabbet-ı ulûhiyyetin mazharı olan ‘rûh-ı Muhammedî’dir. 

Dolunay ışık ve parlaklığını, o ışığın menba-ı hakikîsi olan güneşten aldığı gibi Hz. Peygamber (a.s) 

de nûrunu, o nûrun masdar-ı hakikîsi olan Zât-ı hakikîden almaktadır. Buna ‘istifâza’ denilir. Gecenin 

karanlığında dolunayın, güneşe göre zayıf da olsa saçtığı ışıkla insanlar yolunu bulmaktadır. Hz. 

Peygamber (a.s) de, günah karanlığı ve zulmeti içerisinde bocalayan insanları Hak’tan aldığı bu 

nûrlarla aydınlatmaktadır. Buna da ‘ifâza’ denilir.17  

Beytin diğer yarısına geçmeden İbn Acibe’nin ilk kısma getirdiği izahı görmek faydalı 

olacaktır. Ankaravî’nin ke’se verdiği rûh-ı Muhammedî (ya da kalb-i Muhammedî) anlamına mukâbil 

İbn Acibe beyitte zikredilen ke’sin ‘kamer-i tevhid’ olduğunu söyleyerek konuyu daha farklı bir 

yorum mecrâsına îsâl eder. Ankaravî’nin daha husûsî izahına karşın İbn Acibe, her insanın kalbini 

nazar-ı dikkate alarak tevhidi simgeleyen şarap kadehini ele alır. Bu manaya göre her kimin kalbi -

tevhidin muktezâsına zıtlık teşkil edecek şekilde- mâsivânın sevgi ve muhabbetiyle dolu olursa o 

kimse ezel şarabının zevk ve manevî sarhoşluğundan nasiplenemez. Kadehin içindeki ezel şarabı 

(hamr) ise ‘şemsü’l-irfân’dır. Bu irfân güneşinin ışığı öyle parlaktır ki semânın ufuklarında belirdiği 

                                                      
12 İbn Acibe, a.g.e, s. 19.  
13 İsmail Rusûhî Ankaravî, a.g.e, v. 5a. 
14 İbn Acibe, a.g.e, s. 19. 
15 İbn Acibe, a.g.e, s. 20. 
16 Beytin Anlamı: “Ezel şarabının kadehi dolunaydır. Bir güneş mesâbesinde olan o şarabı ise hilâl tedvîr eder. 

Kadeh sallanıp karıştıkça üstünde nice yıldızlar peydâ olur.“ 
17 İsmail Rusûhî Ankaravî, a.g.e, v. 6a-6b. 
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an mümkünâtın silik mâhiyetleri bir anda kayboluverir. Marifet nûrlarını ezel şarabından tadacak 

olanlara takdim (tedvîr) eden ise ‘hilâl-i saâdet’tir. Her kim onun elinden bu ezel şarabını içerse onun 

nazarından her şey silinir ve sadece Hayy ve Kayyûm olan Hakk’ın nûrları kalır.18 

Beyitte zikredilen ‘mezc’ lafzı İbn Acibe’ye göre ezel şarabının sahv ile karışmasını ifade 

etmektedir. Bu takdirde kişi hem kemâle ermiş hem de kemâle erdirme yetkisi verilmiş kâmil-i 

mükemmil olur. Böyle kemâl ehli olan kimseye nice ilim yıldızları ayân olur (necm-i ulûm). İbâre ve 

işâretlerin anlamı ve tabiri konusunda anlam hazineleri kendisine açılır.19  

Ankaravî beyitte resmedilen sâki/idâre-i kadeh/şârîb dizisinin izahını bir hadis-i şerif irâd 

etmek suretiyle İbn Acibe’den daha farklı bir boyutta ele alır. Hadiste Âdemoğullarının kalplerinin, 

Rahmân’ın iki parmağı arasında olduğu ve o kalpleri istediği gibi evirip çevirdiği ifade edilmektedir.20 

Şârih bu hadise dayanarak ezel şarabı ile dolu kadehi idâre eden (evirip çeviren) şeyin esmâ-i İlâhî ve 

evsâf-ı Rabbânî olduğunu söyler. Dolayısıyla Ankaravî’nin izahına göre beyitte zikredilen ‘hilâl’, 

enâmil-i sâkî-i bâkî olan Hakk’ın esmâ ve sıfatlarıdır. Bu esmâ ve sıfatlar vâsıtasıyla Hak Teâla 

Hazretleri, Hz. Peygamber’in (a.s) kalbindeki (ke’s-i kalb) ezel şarabını (şerâb-ı ledünnî) tâliblere 

(şâribân) takdim eder (inâle ya da idâre) ve onların kalplerini muhabbet-i İlâhiyye ile doldurur.21  

Hazret-i Şârih, bu beyti şerh ettiği son kısımda İbn Acibe’nin ‘tevhid’ esaslı izahına daha 

yakın bir görüş serdeder. Bu izaha göre kemâl ve vusûl ehli zevât iki kısma ayrılır. Birinci 

kısımdakiler mukarrebler olarak adlandırılan kimselerdir ki tevhid şarabını içen bu zevât Hakk’a vâsıl 

olduktan sonra vahdet denizinde istiğrâk hâliyle kendilerini unutur, akıl ve ilim gibi kayıtlardan 

kurtulurlar. Bu hâlde olanlar için insanları irşâd ve terbiye etmek söz konusu olmaz. İkinci 

kısımdakiler ise cezbe-i İlâhî ile Hakk’a vâsıl olduktan sonra Hak tâliblerini irşâd ve sâlikleri terbiye 

için tekrar halka ircâ edilirler (redd mine’llâh ile’l-halk). Muhabbet şarabıyla ilim ve marifet suyu 

mezc olup karıştığında türlü türlü hidâyet yıldızı meydana çıkar ki karanlıkta kalanlar için bu hidâyet 

yıldızlarının nûrları yol gösterici birer rehber olur.22  

 

III. Beyit: 

 ولوال شذاها ما اهتديت لخانها      ولوال سناها ما تصورها الوهم23           

Şezâ kelimesi İbn Acîbe tarafından ‘kuvvetu zekâi’r-râ’iha’ olarak tanımlanırken Ankaravî de 

benzer şekilde ‘hiddet-i zekâ’u’r-râ’iha’ tarfini yapar. İlk tarif Kâmûs’tan; ikincisi ise Cevherî’den 

alınmıştır. Hân; içki satılan veya içilen yere denir. Ankaravî’nin lugat kısmında manasını vermediği 

vehm kelimesine İbn Acîbe ‘hâtır’ karşılığını vermiştir. Bundan kasıt ‘akıl’dır. Ankaravî beytin toplu 

manâsını şu şekilde verir: “Eğer ol müdâmenin şiddet-i râyihası olmayaydı ben onun dükkanına yol 

bulmazdım ve eğer onun ziyâsı olmayaydı vehm, onu kemâl-i letâfeti olduğu içün tasavvur 

etmeyeydi”.24 İbn Acîbe’ye göre ilk mısradaki ‘nesimu’t-tayyib’ olarak tanımlanan hamrın kokusu 

kalplere esmek suretiyle ruhlarda bir diriliş husule getirir. Bu ilâhî menşeli koku sâliki ‘Allâmu’l-

guyûb’ olan Hazret’e adeta çeker. Buna göre şayet bu keskin râyiha olmasaydı hak âşıkları onun 

mahallini bulamaz, ona yönelemezdi. Ne zaman ki ‘hidâyet hilâli’ parıldadı, işte o zaman kalplere 

rubûbiyetten nâşi ‘râyiha-i husûsiyye’ esmeye, kokusunu duyurmaya başladı. Biz hala bu ilâhî 

esintinin izlerini takip etmekteyiz ve bu hâl, bizi sevgilinin nurlarının müşâhedesine îsâl edeceği ana 

kadar sürecektir.25 İbn Acîbe beytin ilk mısraını Şeyh Ebu’l-Hasen’den bir nakille sonlandırır. Buna 

göre kişinin ‘râyiha-i tayyibe’nin esintilerini duyup ilk defa kokusunu almaya başlaması muhabbetin 

                                                      
18 İbn Acibe, a.g.e, s. 22. 
19 İbn Acibe, a.g.e, s. 22. 
20 Sahih-i Müslim, ‘Kader: 3’. 
21 İsmail Rusûhî Ankaravî, a.g.e, v. 7b-8a. 
22 İsmail Rusûhî Ankaravî, a.g.e, v. 8b. 
23 Beytin Anlamı: “O (şarabın) güzel kokusu olmasaydı (onun satıldığı) meyhânenin yolunu bulamazdım; Onun 

nûru olmasaydı akıl ve idrâk onu hayal bile edemezdi.“ 
24 İsmail Rusûhî Ankaravî, a.g.e, v. 9b. 
25 İbn Acibe, a.g.e, s. 23. 
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ilk aşamasıdır. Bu durum misk kokusunu uzaktan alan bir adamın hâline benzemektedir. Kokuyu 

uzaktan duyan kişi miskin satıldığı yere ulaşana dek kokuyu takip eder. Oraya girdiğinde ise 

(hân/misk dükkanı) artık o koku kişiyi tamamen kaplar ve kişi, kokuyu artık hissedemez olur. Bu 

tasvire göre kokuyu ilk defa alan ‘tâlib-i hak’tır. Gayret ve azmi ile Hazret-i Hakk’a mütemâdiyen 

çekilir (cezbe hâli). Hakkın teveccüh nûrları ile de bu yakınlık gitgide artmaya devam eder. Miskin 

satıldığı dükkana dâhil olan sâlik, ‘müşâhede’ hâli içerisinde sükûnete erer. Hakîki sevgiliye vâsıl 

olması ile susuzluğu da zâil olur. Bundan sonra artık sadece edeb ile manevî makâmları birer birer 

aşmaya gayret eder (terakkî-i makâmât).26  

Ankaravî de beyti, ‘tecellî ve âsâr-ı ilâhiyye’ temelinde şerh etmiştir. Buna göre nâzımın 

‘hân’dan maksadı ‘muhabbet-i ilâhiyye’ mertebesidir. Bu mahalden neşet eden ‘râyiha-i tayyibe’ ise 

kâinatta türlü suretlerde tecelli eden ve aksi müşâhede edilen ‘envâr-ı cemâl-i ilâhiyye’ ve ‘tecelliyyât-

ı ilâhiyye’dir. Dolayısıyla bu ilâhî esinti ve kokular, ‘nefehât ve revâyih-i sübhanî’ kaynaklıdır. 

Alemde mevcut güzellikler de bu ilâhî esintilerin ve tecellîlerin mazharıdır. Tıpkı İbn Acîbe’nin biraz 

önce geçen ‘hidâyet hilâlinin parlaması’ teşbihinde olduğu gibi Ankaravî de, divân edebiyatında 

sıklıkla kullanılan ‘şem’-pervâne’ mazmûnu çerçevesinde benzer bir teşbih kullanarak beyti şerh eder. 

Buna göre ‘hân’, muhabbet-i zâtiyye’nin kaynağı; oradan zuhûr eden râyiha ise ‘letâfet-i 

suveriyye’dir. Nasıl ki karanlıkta yanan bir mumun çok ufak bir parıltı ve ziyâsı, kelebeğin nazarına 

değer değmez onu, yanan mumun etrafına çeker ve ‘pervânesi’ kılarsa aynı şekilde bu âlemin sûrî 

güzelliklerinde tecellî eden ilâhî güzelliğin bir parça ziyâsı da âşık-ı mübtedînin nazarına değse, o da 

tıpkı pervâne gibi ziyâ ve nûrun aslî kaynağına ulaşmak için kanat çırpar hâle gelir. Gaflet örtüsü 

(gışâve-i gaflet) basîret nazarından (basar-ı basîret) kalkan âşık, çokluğun bulanıklığından (gubâr-ı 

kesret) kalbini temizler ve Hakk’ın nûrlarını müşâhede edeceği ayne’l-yakîn mertebesine ulaşır. İbn 

Acîbe’nin ‘vusûl’ sonrası ‘terakkî-i makâmât’ olarak bahsettiği kısım Ankaravî tarafından da ifade 

edilmektedir. Ona göre aşılan her makâmın nihayetinde sâlik, cezbe-i İlâhiyyenin de galebesiyle ‘fenâ’ 

mertebesine ulaşacak ve ‘meyhâne-i vahdet’te dilsiz dudaksız muhabbet şarabıyla kendisini 

unutacaktır. Artık sâlik ulaştığı bu son mertebede zâhirdeki esintisinin, hakîkatin bir parçası ve kokusu 

olduğunu tamamen idrak etmiş olur.27   

İbn Acîbe’nin beytin son mısraını şerhi ‘sohbet’ ekseninde vâki olmuştur. Hamrın temsil ettiği 

muhabbet-i İlâhiyye, esasında akıl ve idrâkin hâricinde tasavvur ve hayali mümkün olmayan letâfette 

bir hâldir. Bu muhabbetin ilk belirtileri ve izleri ‘ağyâr’dan tasfiyesi akabinde kalplerde meydana 

gelir. Çünkü -ifade edildiği gibi- o muhabbet akılla ve idrâk ile tasavvuru mümkün olmayan bir 

letâfettedir. Dolayısıyla söz ve nakil, o muhabbetin husûlü için de kâfi değildir. Muhabbet-i ilâhiyye 

ancak sohbet ile (sohbet-i ricâl) husûle gelir. Bu sohbetten maksat ise ehl-i tahkîk kâmillerin sohbetidir 

(es-suhbetu ezvâkun fe-lâ tudraku mine’l-evrâk). Dolayısıyla kendisini bir kâmil şeyhe teslim eden 

kişi tarifi sözle mümkün olmayan hâl ve makâmlara ulaşmak suretiyle ma’rifet nûrlarını idrâk 

edebilir.28  

 

 

SONUÇ 

 

İbn Fârız gerek şahsiyeti gerek eserleriyle asırlardan bu yana çok sayıda mutsavvıfı etkilemiş, 

manzûmeleri pek çok akademik çalışmaya konu teşkil etmiştir. Hamr temelinde ilâhî muhabbeti ve 

tasavvufî hal ve mertebeleri ele aldığı Kaside-i Hamriyye’si doğrudan ya da dolaylı olarak tasavvufî 

şiirin ve mutsavvuf şâirlerin etkisi altında kaldığı bir metin olmuştur. Hamriyye’ye yazıldığı tespit 

edilen şerhler içerisinde Ankaravî’nin Türkçe şerhi ile İbn Acibe’nin Arapça şerhi önem arz 

etmektedir. Bu bildiride iki farklı tasavvufî meşreb ve görüşe bağlı bu iki sûfînin Hamriyye metnine 

yaptıkları şerh üzerinden tasavvûfî bakış açılarının bir nebze de olsa ortaya koyulmasının yanı sıra 

aynı zamanda edebî-tasavvufî bir metne teknik olarak yaklaşımları da incelenmiş, böylelikle hem 

yöntem hem de yaklaşım bakımından -sınırlı sayıda beyit üzerinde de olsa- bir mukayeseye zemin 

hazırlamak hedeflenmiştir.  

 

                                                      
26 İbn Acibe, a.g.e, s. 24. 
27 İsmail Rusûhî Ankaravî, a.g.e, v. 10b-11b. 
28 İbn Acibe, a.g.e, s. 24. 
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ÖZET 

 

         Bu çalışmada TÜBİTAK tarafından Doğa ve Bilim Okulları (4004) proje grubunda desteklenen 

Bal, Süt, Yumurtanın İzinde Hayvan Dostlarımızla Tanışıyoruz isimli projede bulunan Süt etkinliği 

sonuçlarını sunulmuştur. Projede inek, süt, peynir, ayran, yoğurt gibi farklı konularda gözlem ve 

uygulamalar disiplinler arası çalışmalar ile gerçekleştirilmiştir. Hedef kitle olarak Isparta İli 

Yedişehitler ve Çünür Toki İlkokullarında öğrenim gören 120 adet 5-6 yaş okul öncesi öğrenciler 

seçilmiştir. Proje kapsamında süt kavramının öğretilmesine yönelik etkinlikler yapılmıştır. Bu 

etkinlikler inekler nerede yaşar, inekler ne yer, sütümüzü sağıyoruz, sütün içinde ne var, süt, peynir ve 

yoğurda dönüşüyor ve dramadır. Etkinliklerden önce öğrencilerin inek, süt ve yoğurt le ilgili 10 

sorudan oluşan ön test uygulanmıştır. Etkinliklerden sonra da öğrencilerin neler öğrendiğini 

belirlemek için son test uygulanmıştır. Öğrenciler etkinliklerde küçük gruplara ayrılarak daha etkin bir 

öğrenme yöntemi uygulanmıştır. Projenin sonucu olarak hedef kitlenin süt, yoğur, peynir ve inek ile 

ilgili bilgilerinin arttığı gözlenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: İnek, Süt, Yoğurt, Okul öncesi eğitim  

 

 

We get to know with our animal friends in the search of honey, milk and 

egg*: milk 
 

ABSTRACT 

 

         Essential amino acids that are not synthesized in the human body need to be consumed by 

consuming animal protein sources (meat, milk and eggs) for a healthy and balanced diet. This is 

especially important for children during development. Among the sources that can be met cheaply for 

animal protein needs are honey, eggs, milk, chicken meat and fish meat in the first order. Although 

this level of awareness is not a problem for people with a high level of general culture and at a certain 

age, it is possible for children to experience consumption difficulties for various reasons. Product and 

food diversity, education and promotion activities seem to be important in solving such problems. In 

this study is to introduce the results of the project entitled “We get to know with our animal friends in 

the search of honey, milk and egg as milk” within the scope of the project group activities of The 

Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) Schools of Nature and Science 

(4004). As the target group, 120 children from 5-6 years of age who were educated in Isparta Ilis 

Yedisehitler and Çünür Toki Primary Schools were selected. Activities were carried out to teach the 

concept of milk within the scope of the project. These events live where the cows live, where the cows 

milk the place, what is in the cow, milk, cheese and yogurts, and the drama. Prior to the activities, pre-

test consisting of 10 questions about cow, milk and yogurt were applied. After the events, a final test 

was conducted to determine what the students learned. Students are divided into small groups in 

activities and a more effective learning method is applied. 

Keywords: Cow, Milk, Yogurt, Pre-school education 
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GİRİŞ 

 

Sağlıklı ve dengeli bir beslenme için insan vücudunda sentezlenmeyen esansiyel aminoasitlerin 

hayvansal protein kaynaklarının (et, süt ve yumurta) tüketilmesi yoluyla mutlak surette 

alınması/tüketilmesi gerekmektedir. Bu durum özellikle gelişme dönemindeki çocuklar için daha da 

önemlidir. Zira hayvansal protein ihtiyacının ucuza karşılanabildiği kaynaklar arasında ilk sırayı bal, 

yumurta, süt, piliç eti ve balık eti almaktadır. Bu bilincin yerleşmesi genel kültür seviyesi yüksek ve 

belirli bir yaştaki insanlar açısından sorun olmasa da özellikle çocuklarda çeşitli nedenlerle tüketim 

zorlukları yaşanabilmektedir. Bu tür sorunların çözümünde ürün ve/veya yemek çeşitliliği, eğitim ve 

tanıtım faaliyetleri de önemli görünmektedir. 

Günlük dört öğünden az tüketen çocukların enerji, kalsiyum, protein, C vitamini ve demiri yetersiz 

aldıkları bildirilmiştir. Bu nedenle çocukların sabah, öğle ve akşam ana öğünlerinde yedikleri 

izlenmeli böylece öğünlerde tükettiği besin miktarına bakılarak kuşluk, ikindi ve yatarken meyve, süt, 

ayran veya peynir, ekmek gibi besinler verilebilmelidir. Ara öğünlerde şekerleme gibi dişlere 

yapışabilen yiyeceklerin tüketimleri çocuklarda erken yaş diş çürüklerinin oluşmasına neden olabilir 

(Anonim, 2013). 

Kalsiyum kemik, diş mineralizasyonu ve devamlılığı için gerekli bir mineraldir. Bir çocuğun 

günlük kalsiyum gereksinimi, protein, fosfor ve D vitamini gibi besin ögelerinin alım düzeyi yanında 

çocuğun büyüme hızına göre de belirlenir. Çocuklarda kalsiyum yetersizliği büyümede gerileme ve 

raşitizme yol açmaktadır. İleriki yaşlarda ise kemiklerde yumuşamanın veya erimenin önlenebilmesi 

için yeterli miktarda kalsiyumun alınması gereklidir. Kalsiyumun temel kaynağı süt ve ürünleri 

olduğundan, yeterli süt ve ürünleri tüketmek bu yaştan başlayarak herkes için son derece önemlidir 

(Anonim, 2013). Bu çalışma ile çocuklara bal gibi sağlıklı gıdaların nasıl elde edildiğini bilimsel 

bilgilerle öğretmek amaçlanmaktadır. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

“Bal, Süt ve Yumurtanın İzinde Hayvan Dostlarımızla Tanışıyoruz” projesinde hedef kitle olarak 3 

– 6 yaş grubu çocuklar (5-6 yaş grubu okul öncesi eğitim gören çocuklar) seçilmiştir. Hedef kitlenin 

projede yapılacak etkinlikleri anlama, kavrama ve öğrenmelerini daha iyi ölçebilmek için 5-6 yaş 

grubu çocuklar seçilmiştir. 5 yaş altı çocukların dikkatini toplama, anlama ve değerlendirme yönünden 

süreleri ve tepkileri kısıtlıdır. Hedef kitle Isparta ilinde öğrenim gören farklı gelir ve sosyal eğitim 

düzeylerine sahip ailelerin çocuklarından oluşmaktadır. Hedef kitle Isparta Yedişehitler ilkokulu ve 

Isparta Çünür Toki ilkokulu 5-6 yaş anasınıfı öğrencilerinden seçilmiştir. Her iki okulda da toplam 

yaklaşık 120 öğrenci bulunmaktadır. Bu iki okulun özelliği öğrencilerinin farklı kültür, eğitim ve gelir 

düzeyine sahip ailelere sahip olmasıdır. Projede hedef kitle sayısı olarak 120 öğrenci (56 kız, 64 erkek) 

belirlenmiştir. Bu öğrenciler 60’şarlı iki gruba ayrılmıştır. 

 

SÜT ETKİNLİĞİ 

Öğrenciler süt etkinliğinden önce belirlenmiştir. Etkinlik başlamadan önce okullarından alınan 

öğrenciler süt ağırlıklı olduğu kahvaltı yapmışlardır. Süt etkinliği kapsamında 6 adet etkinlik 

düzenlenmiştir. Bu etkinlikler “İnekler Nerede Yaşar”, “İnekler Ne Yer”, “Sütümüzü Sağıyoruz”, 

“Sütün İçinde Ne Var?”, “Süt, Peynir ve Yoğurda Dönüşüyor” ve “Drama: SÜT” dir. 
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SONUÇ 

 

Proje boyunca gerçekleştirmiş olduğumuz tüm ölçme/değerlendirme yöntemlerinin katılımcılara 

katkıları aşağıda verilen başlıklar altında belirtilmiştir. 

Bilime olan bakış açısında; 

Hedef kitle bilimi hep soyut bir kavram olarak duyarak, bu proje sayesinde bilimin ne olduğunu çok 

iyi anladılar ve bilime karşı sıcak bakan, projede öğrendikleri her şeyi günlük hayatlarında da 

uygulamaya çalışan çocuklar haline gelmişlerdir. Katılımcılar ilerleyen etkinlik tarihinde etkinlik 

konularını bilimsel tekniklerle anlatılmasından dolayı (toprak, arı, süt deneyleri vb.) bilime 

bakışlarının olumlu yönde değiştiği gözlenmiştir. Hedef kitlenin bilimsel bir ortamda bulunması ve 

dokunarak ve yaşayarak öğrenme yolu ile kazanımları onların daha sonraki yaşamlarında okuma ve 

bilime ilgi duymalarına katkı sağlamışlardır. 

Bilimsel ve yaratıcı düşünme becerisinde; 

Hedef kitlenin yapılan etkinliklerde yapılan gözlem, deneysel çalışmalar, drama teknikleri ile bilimsel 

ve yaratıcı düşünce becerisinde olumlu değişlikler gözlenmiştir. Özellikle sütten yoğurt ve peynir 

yapımı deneyi ve sütün içerisinde bulunan mikroorganizmalar mikroskopla incelenmesi, Deneylerinin 

hedef kitlenin bilimsel düşünme becerisine katkı sağladığı düşünülmektedir. Mikroskop, 

mikroorganizma, vitamin, mineral gibi yeni bilimsel kavramları öğrenmişlerdir.  

Sosyal becerisinde; 

Hedef kitlenin öğretmenleri ile yapılan görüşmelerden elde edilen bilgilere göre proje sonunda 

katılımcıların dikkat sürelerinin uzadığı ve sosyal becerilerinde olumlu değişimin olduğu belirtilmiştir. 

Topluca hareket etme, gruba uyum sağlama, topluluk içerisinde nasıl davranılması gibi becerileri 

artmıştır. Okul ve sınıfların dışında da eğitim öğretim yapılabileceği, eğitimin okullarla sınırlı 

olmadığı fikri oluşmuştur. Hayvanları çok sevdikleri gözlenmiş ve gezi sırasında yorulduk sıkıldık 

gibi şikâyetler olmamıştır. Dramalar sayesinde süt şarkıları öğrenmişlerdir bu da dil gelişimlerini ve 

süt içme yumurta yeme davranışlarını olumlu etkilemiştir. 

Bilgi ve kavrayışında ne yönde değişim/gelişim; 

Bilgi ve kavrayışı yönünden hedef kitlenin daha fazla sorgulayıcı ve katılımcı olması yönünde 

değişimler gözlenmiştir. Ayrıca sağlıklı beslenme alışkanlıklarında da olumlu değişiklikler olmuş. 

Yumurta, süt ürünleri yeme alışkanlıkları artmıştır. Kalıcı öğrenme yönteminin görerek yaparak 

öğrenme olduğunu anladılar. Problem çözme, neden-sonuç ilişkisi kurma becerilerinde olumlu 

gelişmeler olmuştur. 
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ÖZET 

 

       Bu çalışmada TÜBİTAK tarafından Doğa ve Bilim Okulları (4004) proje grubunda desteklenen 

Bal, Süt, Yumurtanın İzinde Hayvan Dostlarımızla Tanışıyoruz isimli projede bulunan Yumurta 

etkinliği sonuçlarını sunulmuştur. Projede tavuk, yumurta gibi farklı konularda gözlem ve uygulamalar 

disiplinler arası çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Hedef kitle olarak Isparta İli Yedişehitler ve Çünür 

Toki İlkokullarında öğrenim gören 120 adet 5-6 yaş okul öncesi öğrenci seçilmiştir. Bu öğrencilerin 

gelişim özelliklerine yönelik hazırlanmış farklı öğretim yöntemleri (gezi-gözlem, deney, drama, oyun) 

uygulanmıştır. Proje kapsamında yumurta ve tavuk kavramının öğretilmesine yönelik etkinlikler 

yapılmıştır. Bu etkinlikler tavuklar nasıl beslenir, tavuklar nerede yaşar, yumurta nasıl oluşur,  neden 

yumurta yemeliyiz ve dramadan oluşmaktadır. Öğrenciler etkinliklerde küçük gruplara ayrılarak daha 

etkin bir öğrenme yöntemi uygulanmıştır. Hedef kitleye yumurta ve tavuk kavramları ile ilgili ön test 

ve son test uygulanmıştır. Proje sonucunda projeye katılan okul öncesi öğrencilerin yumurta yeme 

alışkanlıklarının ve tavuklar ile ilgili bilgilerinin arttığı gözlenmiştir.  
 

Anahtar Kelimeler: tavuk, yumurta, Okul öncesi eğitim  

 

 

We get to know with our animal friends in the search of honey, milk 

and egg: egg 

 

ABSTRACT 

 

       In this study is to introduce the results of the project entitled “We get to know with our animal 

friends in the search of honey, milk and egg as egg” within the scope of the project group activities of 

The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) Schools of Nature and 

Science (4004). As the target group, 120 children from 5-6 years of age who were educated in Isparta 

Ilis Yedisehitler and Çünür Toki Primary Schools were selected. Activities were carried out to teach 

the concept of chicken and egg within the scope of the project. These events are how the chickens are 

fed, where the chickens live, how the egg is formed, why we must eat the eggs and it is composed of 

dramas. 

Students are divided into small groups in activities and a more effective learning method is applied. 

Pre-test and post-test related to egg and chicken concepts were applied to target group. As a result of 

the project, it was observed that pre-schoolers participating in the project had increased knowledge 

about egg habits and chickens 
 

Keywords: Chicken, eggs, pre-school education 

 

 

 

 

                                                      
1 Bal, Süt, Yumurtanın İzinde Hayvan Dostlarımızla Tanışıyoruz (115B052) isimli proje TÜBİTAK 

tarafından Doğa ve Bilim Okulları (4004) proje grubunda desteklenmiştir. 
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GİRİŞ 

 

Okul öncesi dönem de fen eğitiminin hedefi, çocukların gözlemleri yoluyla çevresinde gelişen 

olayları tanıması, gözlem yapması, beş duyularını etkin şekilde kullanarak, bilimsel süreç becerilerini 

kazanmalarını sağlamaktır. Bu doğrultuda okul öncesi dönemde fen eğitiminin amaçları arasında  

 

• Çocukların çevre hakkında bilgi edinmeleri ve çevreleriyle iletişime girmeleri, 

• Çocukların bilimsel kavramları kazanması 

• Bağımsız düşünme muhakeme ve temel bilim yeteneklerini geliştirmeleri 

• Fen ve teknolojiyi anlayabilmeleri 

• Bilime karşı olumlu tutum geliştirmeleri 

• Gözlem, veri toplama, verileri yorumlama gibi bilimsel süreçleri kullanmaları, 

• Bilimle ilgili alanlarda çalışan insanların bilgi, anlayış ve becerilerini kullanarak bilim ve 

teknoloji ile ilgili olaylar hakkında düşünmelerini sağlamak yer almaktadır. 

Günümüzde geliştirilen ve uygulanan çağdaş öğretim programlarında eğitim-öğretim süreci 

çoğunlukla dış ortamda gerçekleştirilebilmektedir. Türkiye’de uygulanan 2012 ulusal okulöncesi 

eğitim programı da bu kapsamdadır. Program çerçevesinde uygulanacak olan etkinliklerin sınıf içinde 

yapılabileceği gibi açık alanlarda da yapılabileceği desteklenmektedir. Hatta öğretmenlerin bu 

etkinlikleri mümkün olduğunca açık havada da gerçekleştirilmesi program tarafından eğitimcilerden 

beklenir ( Şahin vd., 2015). 

Küçüklüklerinde doğru alışkanlıklar edinememiş bireylerin yetişkinlik dönemlerinde bu 

alışkanlıkları edinmeleri çok zor olmaktadır. Ayrıca çocuklarda sağlıksız beslenmeye bağlı demir 

yetersizliğinden kaynaklanan anemi, yetersiz beslenme sonucu, obezite ve erken diş çürümesi gibi 

sağlık sorunları gelişebilir. Çocuklarda yaşam boyu sağlığın korunması  yetişkin dönem kronik 

hastalıkların (kalp damar hastalıkları, tip 2 diabetes mellitus, hipertansiyon, bazı kanser türleri ve 

osteoporoz gibi) oluşma  riskinin azaltılmasına yardımcı olur (Anonim, 2013). Özellikle yeme, 

alışkanlıkları, çevre bilinci ve öz becerilerinin gelişmesi bu dönemde doğru ve bilinçli bir eğitim ile 

verilebilir. Bu çalışma ile çocuklara yumurta gibi sağlıklı gıdaların nasıl elde edildiğini bilimsel 

bilgilerle öğretmek amaçlanmaktadır. 

 

 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

“Bal, Süt ve Yumurtanın İzinde Hayvan Dostlarımızla Tanışıyoruz” projesinde hedef kitle olarak 3 

– 6 yaş grubu çocuklar (5-6 yaş grubu okul öncesi eğitim gören çocuklar) seçilmiştir. Hedef kitlenin 

projede yapılacak etkinlikleri anlama, kavrama ve öğrenmelerini daha iyi ölçebilmek için 5-6 yaş 

grubu çocuklar seçilmiştir. 5 yaş altı çocukların dikkatini toplama, anlama ve değerlendirme yönünden 

süreleri ve tepkileri kısıtlıdır. Hedef kitle Isparta ilinde öğrenim gören farklı gelir ve sosyal eğitim 

düzeylerine sahip ailelerin çocuklarından oluşmaktadır. Hedef kitle Isparta Yedişehitler ilkokulu ve 

Isparta Çünür Toki ilkokulu 5-6 yaş anasınıfı öğrencilerinden seçilmiştir. Her iki okulda da toplam 

yaklaşık 120 öğrenci bulunmaktadır. Bu iki okulun özelliği öğrencilerinin farklı kültür, eğitim ve gelir 

düzeyine sahip ailelere sahip olmasıdır. Projede hedef kitle sayısı olarak 120 öğrenci belirlenmiştir. Bu 

öğrenciler 60’şarlı iki gruba ayrılmıştır. 

 

YUMURTA ETKİNLİĞİ 

 

Öğrenciler yumurta etkinliğinden önce belirlenmiştir. Etkinlik başlamadan önce okullarından 

alınan öğrenciler süt ağırlıklı olduğu kahvaltı yapmışlardır. Yumurta etkinliği kapsamında 5 adet 

etkinlik düzenlenmiştir. Bu etkinlikler “Tavuklar Nasıl Beslenir”, “Tavuklar Nerede Yaşar”, “Yumurta 

Nasıl Oluşur”, “Neden Yumurta Yemeliyiz” ve  “Drama: Yumurta”dır. 
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SONUÇ 

 

Proje kapsamında her bir etkinlikten önce flash kartlar (resimli kartlar) hazırlanarak okulda 

öğrencilerin öğrendiklerini hatırlamaları sağlanmıştır. Proje kapsamında etkinliklerde küçük oyunlar 

bulunmakla birlikte drama etkinliği yer almaktadır. Bu etkinliklerde çocukların kostümler, şarkılar ve 

oyunlar yoluyla eğlenceli zaman geçirmeleri sağlanmıştır. 

 

• Bilime olan bakış açısında; 

Katılımcılar ilerleyen etkinlik tarihinde etkinlik konularını bilimsel tekniklerle anlatılmasından dolayı 

(, süt deneyleri vb.) bilime bakışlarının olumlu yönde değiştiği gözlenmiştir.  

• Bilimsel ve yaratıcı düşünme becerisinde; 

Hedef kitlenin yapılan etkinliklerde yapılan gözlem, deneysel çalışmalar, drama teknikleri ile bilimsel 

ve yaratıcı düşünce becerisinde olumlu değişlikler gözlenmiştir. Yumurta taze mi, bayat mı? 

Deneylerinin hedef kitlenin bilimsel düşünme becerisine katkı sağladığı düşünülmektedir.  

 

Sosyal becerisinde; 

Hedef kitlenin öğretmenleri ile yapılan görüşmelerden elde edilen bilgilere göre proje sonunda 

katılımcıların dikkat sürelerinin uzadığı ve sosyal becerilerinde olumlu değişimin olduğu belirtilmiştir. 

Topluca hareket etme, gruba uyum sağlama, topluluk içerisinde nasıl davranılması gibi becerileri 

artmıştır. Okul ve sınıfların dışında da eğitim öğretim yapılabileceği, eğitimin okullarla sınırlı 

olmadığı fikri oluşmuştur. Hayvanları çok sevdikleri gözlenmiş ve gezi sırasında yorulduk sıkıldık 

gibi şikâyetler olmamıştır. Dramalar sayesinde yumurta şarkıları öğrenmişlerdir bu da dil gelişimlerini 

ve yumurta yeme davranışlarını olumlu etkilemiştir. 

 

Bilgi ve kavrayışında ne yönde değişim/gelişim; 

Bilgi ve kavrayışı yönünden hedef kitlenin daha fazla sorgulayıcı ve katılımcı olması yönünde 

değişimler gözlenmiştir. Ayrıca sağlıklı beslenme alışkanlıklarında da olumlu değişiklikler olmuş. 

Yumurta yeme alışkanlıkları artmıştır. Örneğin bir öğrenci yumurta yemezsem tavuklar bana küser 

diyerek onlarla arasında duygusal bağ kurmuştur. Ayrıca geziler eğitimin bir parçası haline gelmiş ve 

çiftliğe gidileceği zamanları sorar hale gelmişlerdir. Öğrencilerin soru sorma becerileri de artmıştır. 

Bütün yumurtalardan civciv çıkar mı? gibi daha sonra bunun için bazı şartların oluşması gerektiğini 

öğrenmişlerdir. Kalıcı öğrenme yönteminin görerek yaparak öğrenme olduğunu anladılar. Problem 

çözme, neden-sonuç ilişkisi kurma becerilerinde olumlu gelişmeler oldu. 
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Proje sonuçları ile okul öncesi öğrencilerin sağlıklı beslenme, hayvanları tanıma, çevre bilinci 

oluşturma ve diş sağlığı bilinci kazanma konularına ilgileri artmıştır.  

 

Projede görev yapan eğitmenlerin bilimsel bilgilerini hedef kitle yaş grubuna aktarması ile 

eğitmenlerin bu yaş grubu ile çalışma deneyimi yaşamasına sahip olmuşlardır. 

Projenin yurtdışında çok yaygın olan çocuk çiftlik müzeleri veya atölyeleri gibi yeni uygulama 

alanlarına teşvik edeceği düşünülmektedir. 

Hedef kitle kadar onların ailelerinde projenin konularına ilgi duyarak öğrenmenin evde başlaması 

ilkesine katkı sağlayacaktır. 
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ÖZET 

 

      Altın, tüm zamanların en güvenilir yatırım ve değişim araçlarından biri olmuştur. Tüm ülkelerde 

geçerliliği, anlık işlem görmesi, küçük yatırımcı için basitliği, ziynet eşyası olarak kullanılma özelliği 

ile önemli bir finansal unsurdur. Günümüzde döviz, hisse senedi, bono, tahvil gibi değişik finansal 

araçlar arasında fiyat hareketliliğinin anlık olarak takip edildiği bir portföy bileşenidir. Ekonomik 

gelişmeler, arz-talep dengesi ve spekülatif davranışlar altın fiyatlarındaki değişimlerin başlıca 

nedenleridir. Bu çalışmada Türkiye’deki altın fiyat hareketliliğinin Markov Zincirleriyle modellenmesi 

ele alınmıştır. Çalışmanın amacı, Türkiye’de 2011-2016 yılları arasındaki geçmiş altın fiyatlarındaki 

değişimlerden hareketle, Markov zincirleri modellemesi kullanılarak genel sonuçlara ve yorumlara 

ulaşmaktır. Bu amaçla gün bazında altın fiyatlarındaki değişimlerin incelenmesi için iki tür analiz 

yapılmıştır. Birinci analiz için sonlu durum uzayında fiyat bazında düşüş ve yükselişleri incelemek 

için 5’i düşüş 5’i yükseliş olmak üzere 10 durum oluşturulmuştur. İkinci analizde ise ardıl 3 günlük 

düşüş ve yükselişleri incelemek amaçlanmıştır. Bu niteliksel değişimi incelemek için sonlu durum 

uzayında 8 durum oluşturulmuştur. Her iki analiz için ayrı ayrı olmak üzere geçmiş verilerden 

hareketle olasılıklı geçiş matrisleri oluşturulmuştur. Daha sonra bu geçiş matrislerinden hareketle 

yorumlamalar için gerekli çıktılar elde edilmiştir. Ayrıca, bu çalışma kapsamında, zaman serisi niteliği 

taşıyan finansal bileşenlerin Markov zincirleriyle analizlerinde kullanılmak üzere özel bir yazılım 

geliştirilmiştir. Bu yazılım bir karar destek sistemi şeklinde MATLAB kodları ile yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Altın Fiyatları, volatilite, Markov zincirleri 

 

Analysis of Volatility of Gold Prices in Turkey with Markov Chains 

 
ABSTRACT 

 

      Gold has been one of the most reliable investment and exchange instruments of all the time. It is 

an important financial asset because of  its features such as validity across all the countries in the 

world, instant trading, simplicity for small investors, and usage as jewelry. Therefore it has always 

been a portfolio component whose price movements are monitored instantaneously among the various 

financial instruments such as foreign exchange, stocks and bonds. Economic developments, supply-

demand balance, and speculative behavior in the market are the main motives of changes in gold 

prices. Modeling of the gold price volatility in Turkey with Markov Chains is addressed in this study. 

The purpose of the study is to reach general conclusions and interpretations based on the changes in 

the past gold prices between 2011 and 2016 in Turkey by using Markov chains model. For this 

purpose, two types of analyzes are carried out to examine the volatility in gold prices on a daily basis. 

In the first analysis, 10 cases were created, including 5 of them are decrease and 5 of them are 

increase, in the finite state space to examine price-based decline and rise. In the second analysis, it is 

aimed to investigate consecutive 3-days fall and rise movements. To investigate this qualitative 

change, 8 cases were formed in the finite state space. Probabilistic state transition matrices have been 

developed separately for both analyzes based on the past data. Then, the necessary outputs were 

obtained from these transition matrices in order to interpret. Also a special software was developed to 

use in the analysis of financial components that have the characteristics of time series with Markov 

chains. This software was enhanced with MATLAB codes in the form of a decision support system. 

Keywords: Gold prices, volatility, Markov chains 
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GİRİŞ 

 

Eski çağlarda zenginlik, güç ve hükümdarlık sembolü olan altın, ilk olarak MÖ 3200 

yıllarında Mısırlılar tarafından ödeme aracı olarak kullanılmış, MÖ 550 yılında ise Lidyalılar 

tarafından ilk kez sikke olarak basılmıştır. MÖ 515'de Persler tarafından basılan altın sikkeler Helenler 

arasında kullanılmış ve altın sikke basmak bir imtiyaz haline gelmiştir. Bu imtiyaz hakkı Makedonya 

Krallığı ve Roma İmparatorluğu'nda da devam etmiştir. Böylece altın sikke basmak bağımsızlık 

simgesi haline gelmiş ve hükümete karşı ayaklananların ilk işi altın sikke basmak olmuştur (Ildız, 

2013). 

Osmanlılarda ise sikke, hutbeyle birlikte egemenliğin iki simgesinden biridir. Altın ve gümüş 

sikkelerin elden ele dolaşması, hükümdarlığın güç ve otoritesini imparatorluğun en ücra köşesine 

kadar ulaşmasındaki önemli etkenlerden biri olmuştur (Özcan, 2005: 247). 

18.yy'da Sanayi Devrimi ile birlikte sanayide kullanılmaya başlanan altın, 19.yy'da 

uluslararası para sisteminin temeli olmuştur. 1944-1973 döneminde geçerli olan Bretton Woods 

sisteminde altının değeri, ABD dolarına sabitlenerek bir rezerv aracı haline gelmiştir. Bretton Woods 

sisteminin yıkılmasıyla birlikte, altının değeri ile dolar arasındaki bağ ortadan kalkmış ve altının para 

olma özelliği son bulmuştur. 

Günümüzde altın, tüm dünyada işlem görmesi ve kolaylıkla nakde çevrilebilmesi nedeniyle 

talep edilen bir kıymetli madendir. Özellikle belirsizlik, yüksek enflasyon ve kriz dönemlerinde uzun 

vadeli ve sağlam bir yatırım aracı olarak görülmektedir. 

 Ülkemizde ilk olarak 1993 yılında altının ithalat ve ihracatı serbest hale gelmiş, 1995 

yılında ise İstanbul Altın Borsası kurulmuştur. 2013 yılında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile 

Borsa İstanbul A.Ş. kurulmuş ve altın işlemleri bu borsa bünyesinde bulunan kıymetli madenler 

piyasasında gerçekleştirilmeye başlanmıştır (www.borsaistanbul.com). 

Altın, spot ve vadeli olmak üzere iki tip piyasada işlem görmektedir. Bu çalışmanın amacı, 

Türkiye’de 2011-2016 yılları arasındaki geçmiş spot altın fiyatlarındaki değişimlerden hareketle, 

Markov zincirleri modellemesi kullanılarak altın fiyatlarındaki volatiliteye ilişkin genel sonuçlara ve 

yorumlara ulaşmaktır. Uygulama bölümünde altın fiyatları, Markov zincirleri kullanılarak 

modellenecek, bulgular raporlanarak yorumlanacaktır. 

 

Dünyada ve Türkiye'de Altın Arzı ve Talebi 

 

Finansal piyasaların gelişmesi ve finansal araçların çeşitlenmesiyle birlikte ikinci plana atılan 

altın, dünyada son yıllarda yaşanan finansal krizler, uluslararası politik gerginlikler ve artan terör 

olayları gibi nedenlerin finansal piyasalarda riski yükseltmesiyle tekrar önemli bir yatırım aracı 

olmaya başlamıştır (Aksoy ve Topçu, 2013: 61). Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki bireysel 

yatırımcılar karmaşık, riskli, yeterli derinliğe sahip olmayan sermaye piyasalarında yatırım yapmak 

yerine faiz, döviz ve altın gibi basit, düşük riskli yatırımları tercih etmektedirler (Yıldız, 2014: 40; 

Coşkun ve Ümit, 2016: 48). 

Dünya'da toplam işletilebilir altın rezervi 56.000 tondur. Birleşik Devletler Jeoloji 

Araştırmaları Kurumu (United States Geological Survey-USGS) tahminlerine göre dünya altın üretimi 

2015 yılında 3.000 ton civarında olup bu üretimin %51’i Güney Afrika, ABD, Çin, Avustralya, 

Kanada ve Peru'da yapılmaktadır (www.enerji.gov.tr; www.usgs.gov). 

Türkiye'de ise işletilebilir altın rezervinin 840 ton, altın potansiyelinin 6.000-7.000 ton olduğu 

tahmin edilmektedir. Türkiye'de altın üretimi, İzmir/Bergama-Ovacık, Balıkesir/Havran, 

Gümüşhane/Mastra, Manisa/Salihli-Sart, Erzincan/İliç, Eskişehir/Sivrihisar, Kayseri/Kocasinan ve 

Uşak/Eşme-Kışladağ'daki altın işletmelerinde yapılmaktadır (www.enerji.gov.tr). Aşağıda Tablo 1.'de 

yıllar itibariyle dünyada ve Türkiye'de altın üretimi görülmektedir.   
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Tablo 1. Dünya'da ve Türkiye'de Altın Üretimi 

Yıllar 
Dünya Üretimi 

(Ton) 

Türkiye Üretimi 

(Ton) 

Türkiye'nin Payı 

(%) 

2005 2.470 5,0 0,2 

2006 2.370 8,0 0,3 

2007 2.350 10,0 0,4 

2008 2.280 11,0 0,5 

2009 2.460 14,5 0,6 

2010 2.560 17,0 0,7 

2011 2.660 24,6 0,9 

2012 2.690 29,5 1,1 

2013 2.800 33,5 1,2 

2014 2.900 31,0 1,1 

2015 3.000 27,5 0,9 

Kaynak: www.altinmadencileri.org.tr, World Gold Survey 2016. 

 

Altın arzını etkileyen faktörler; maden ocaklarından çıkarılan altın, ülke merkez bankalarının 

satışları, hurda altın arzı (halkın elinde bulunan ve ihtiyaç halinde sattıkları altın miktarı), 

yatırımcıların portföylerinden yaptıkları satışlar, altın üreticilerinin fiyat riskinden korunmak için 

forward piyasalarda yaptıkları satışlar olarak özetlenebilir (Balı ve Cinel, 2011: 46). 

Altına üç farklı şekilde yatırım yapılabilmektedir. Bu seçeneklerden ilki, doğrudan külçe veya 

altın para (sikke) olarak satın alınması ve elde tutulmasıdır. İkincisi bir banka ya da aracı kuruluş 

yoluyla altın hesabı açtırarak yatırım yapmaktır. Sonuncusu ise, altının piyasa fiyatındaki 

değişikliklerden korunmak amacıyla yapılan vadeli altın işlemleridir. İlk iki seçenekte amaç, sermaye 

birikimi sağlamakken, son seçenekte amaç riskten korunmaktır. 

 

Altın Fiyatlarının Oluşumu ve Fiyatı Etkileyen Faktörler 

 

Altın, 24 saat işlem görmekte ve değeri uluslararası piyasalarda dolar cinsinden ifade 

edilmektedir. Bu nedenle doların değerindeki değişiklik altın fiyatları üzerinde etkili olmaktadır. 

Dolar/Euro paritesi yükseldiğinde altın fiyatları düşerken, parite düştüğünde altın fiyatları 

yükselmektedir.  

Ülkemiz dünya altın talebinde beşinci sırada yer almaktadır. 2008 yılına kadar yılda 200 

tondan fazla altın ithal edilmekte, bunun tahmini olarak yarısına yakın bir kısmı işlendikten sonra 

mücevherat biçiminde ihraç edilmektedir. Ülkemiz, altın takı üretiminde Hindistan'ın ardından ikinci 

sırada yer almaktadır. Geçmiş 20 yıl içerisinde toplam 3.215 ton altın ithal edilmiştir 

(www.enerji.gov.tr/tr).  

 

Tablo 2. Türkiye'nin Altın İthalatı (ton) 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

269 193 231 166 38 42 80 120 302 131 49 

Kaynak: www.altinmadencileri.org.tr, : World Gold Survey 2016. 

 

Tablo 2'den görüleceği üzere, 2009-2010 altın ithalatında önemli derecede azalma olmuştur. 

Bunun nedeni bu yıllarda altının aşırı değerlenerek fiyatının yükselmesidir.  

Türkiye, altını ithal ettiği için altın fiyatlarının döviz kuruyla ilişkili olması kaçınılmazdır 

(İbicioğlu, 2012: 53). Dolar/TL kuru yükseldiğinde altın fiyatları yükselirken, kur düştüğünde altın 

fiyatları düşmesi beklenmektedir. Duyar (2010: 215) altın fiyatını etkileyen faktörleri; ABD dolarının 

diğer para birimleri karşısındaki değeri, dünyadaki ekonomik büyüme, finansal piyasalar, para arzı, 

petrol ve diğer emtia fiyatları, altın üretimi ve üreticilerin yaptıkları forward işlemler, ülke merkez 

bankalarının alım ve satımları, jeopolitik riskler, altın talebi, altın vadeli işlemlerindeki pozisyon 

miktarları, spekülatif alım-satımlar, altın çıkarma maliyetleri ve enflasyon olarak sıralamıştır. 

 

http://www.altinmadencileri.org.tr/
http://www.altinmadencileri.org.tr/
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Literatür Özeti 

 

Altınla ilgili literatür incelendiğinde iki grup çalışma göze çarpmaktadır. Birinci grup, altın 

fiyatlarını etkileyen faktörler ve piyasa fiyatları arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmalardır. İkinci 

grup ise, altın fiyatlarının hareketlerini öngörmeye yönelik çalışmalardır. Aşağıda bu çalışmalara bazı 

örnekler sunulmuştur. 

Paksoy (2017), 1995-2014 dönemi Borsa İstanbul günlük altın fiyatlarını kullanarak altının 

getiri yönünü Markov zinciri ve Yapay Sinir Ağları modelleri kullanarak tahmin etmeye çalışmıştır. 

Çalışma sonucunda, altın getirisinin yönüyle ilgili anlamlı bilgilere ulaşmıştır. 

Kocatepe ve Yıldız (2016), 2007-2015 yılları arasındaki aylık gram fiyatlarını kullanarak 

yapay sinir ağları aracılığıyla altının fiyat değişim yönünü tahmin etmişlerdir. Çalışma neticesinde, 

gram altın fiyatındaki değişim yönünün %75 başarıyla tahmin edildiği sonucuna varmışlardır. 

Kılıç ve Çam (2016), 2003-2016 yılları arasında USD/TL döviz kuru, altın fiyatları ve BIST 

100 endeksi verilerinin günlük getiri oranlarını kullanarak Markov zincirleri geçiş olasılıkları matrisini 

hesaplamışlar ve çalışma sonucunda serilerin tahmin edilmesinde en iyi performansın altın fiyatları 

serisinde olduğunu görmüşlerdir. 

Yüksel ve Akkoç (2016), yaptıkları çalışmada yapay sinir ağlarının altın fiyatlarının 

tahmininde başarılı olduğunu, gümüş ve petrol fiyatlarının altın fiyatlarını etkileyen başlıca faktörler 

olduğunu saptamışlardır. 

 Uyar ve Uzuner (2015), Türkiye'deki altın piyasasını Cumhuriyet, Reşat ve Külçe olmak 

üzere üç gruba ayırarak bu piyasaların zayıf formda etkin olup olmadığını koşu testi kullanarak analiz 

etmişlerdir. Çalışma sonucunda, her üç altın piyasasının da zayıf formda etkin olmadıklarını tespit 

etmişlerdir. 

Özdağoğlu vd. (2012), 2005-2009 yılları arasında altın fiyat hareketlerini Markov zincirleriyle 

incelemişler ve fiyat aralıkları arasındaki geçişlerin olasılıkları açısından anlamlı sonuçlar elde 

etmişlerdir. 

Şentürk ve Akbaş (2012), mevduat faiz oranı, ABD Doları/TL kuru ve altın fiyatlarının İMKB 

dolar bazlı getirisini etkileme derecesini araştırmışlar ve altın fiyatlarının İMKB ile ters ilişkili 

olduğunu, dolayısıyla İMKB'den çıkan yatırımcının altına yöneldiğini tespit etmişlerdir. 

 

Markov Zincirleri 

Markov zincirleri stokastik süreç izleyen bir olayın davranışını açıklamada kullanılan 

yöntemdir. Stokastik süreç bir olayın davranışının olasılığa bağlı olarak gerçekleştiği anlamındadır. 

Markov zincirlerinde olayın davranışı olasılık değerlere bağlı olarak açıklanmaya çalışılır. Markov 

zincirleri bir optimizasyon tekniği veya bir zaman serisi modelleme tekniği değildir. Sadece olayın 

olasılığa bağlı olarak açıklanmasına yarayan sayısal bir analiz yöntemidir.   

Kesikli zaman ve sonlu durumlu Markov zincirleri stokastik süreçlerin özel bir durumunu 

ifade eder. Bu Markov zincirlerinde zaman kesikli yapıda t, t+1, t+2, … ilerlerken, olayı açıklayan 

sonlu sayıdaki durumlar E ={S1, S2, …, Sn} arasındaki geçişlerin açıklanmasına çalışılır. E ile durum 

uzayı gösterilirse, bir olayın meydana gelişi, S ile gösterilen n adet durumdan oluşur. Böyle bir olayın 

meydana gelişi Markov zinciri olarak aşağıdaki şekilde ifade edilir (Halaç, 1983). 

)iX|jX(P)iX,...,iX,iX|jX(P t1t001t1tt1t     

Yukarıdaki ifade aynı zamanda birinci dereceden Markov zinciri olarak adlandırılır. Böyle bir 

zincirde t+1 döneminde olayı meydana getiren sonlu durumlardan birisinin meydana gelişi, t 

döneminde gerçekleşen sonlu durumların gerçekleşmesinin koşullu olasılığı ile açıklanmaya çalışılır. 

Geçmişte sonlu sayıdaki durumların birbirleri arasındaki geçiş sayılarından yani gözlenen 

frekanslarından yola çıkılarak hesaplanan olasılıklı matrise “olasılıklı geçiş matrisi” adı verilir. 

Herhangi bir kesikli t zamanı için hesaplanan olasılıklı geçiş matrisi ))t(p()t(PP ij ile gösterilir. P 

matrisinde pij i durumundan j durumuna geçiş olasılığını göstermektedir. Olasılıklı geçiş matrisi 

kullanılarak h adım sonrası için hesaplanan matrise “h-adımlı geçiş matrisi” adı verilir. “h-adımlı geçiş 

matrisi”, h adım sonrasındaki stokastik sürecin davranışını açıklamak üzere elde edilen matristir. Bu 

matris ))t(p()t(PP
)h(

ij
)h()h(  şeklinde gösterilir. 
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Kesikli zaman ve sonlu durumlu Markov zincirlerinde h adım sonrası için geçiş olasılıkları 

Chapman-Kolmogorov eşitlikleri olarak adlandırılan kurala dayanarak elde edilir. 
)r(

kj

)h(

Ek

ik

)rh(

ij ppp 



  

Kesikli zaman, sonlu durumlu ve yutucu olmayan Markov zincirlerinde P geçiş matrisini 

göstermek üzere, P  doğrusal eşitliklerin çözümüyle bulunan ve elemanları sıfır olmayan µ 

vektörüne Markov zincirinin durağan dağılımı veya kararlı durum (steady-state) vektörü adı verilir. 

Kararlı-durum vektörü, )Ej,( j  , Markov zincirinin uzun dönem sonucunda ulaşacağı durumu 

ifade eder. Bu durum aşağıdaki matematiksel ifadeler ile gösterilir (Kemeny ve Snell, 1976: 71-72). 

 
)t(

ij
t

j plim


  ve  


PpPplim )0(t)0(

t
 

Kesikli zaman, sonlu durumlu ergodik bir Markov zinciri için i durumundan j durumuna ilk 

defa ulaşmada ortalama geçiş sayısı mij ile gösterilirse, aşağıdaki eşitlikle ifade edilen denklem 

sistemleri çözülerek bulunan mij değerleri “ortalama ilk geçiş zamanları (mean first passage time)” 

olarak adlandırılır. 

 



jk

kjikij m.p1m  

 

Materyal ve Metot 

 Altın, spot ve vadeli olmak üzere iki tip piyasada işlem görmektedir. Bu çalışmanın amacı, 

Türkiye’de 2011-2016 yılları arasındaki geçmiş spot altın fiyatlarındaki değişimlerden hareketle, 

Markov zincirleri modellemesi kullanılarak altın fiyatlarındaki volatiliteye ilişkin genel sonuçlara ve 

yorumlara ulaşmaktır. Çalışmada kullanılan günlük gram altın fiyatları şeklindeki veri seti T.C. 

Merkez Bankası internet sitesinden alınmıştır. Markov zincirleriyle analiz için 2011-2016 yılları 

arasında gerçekleşen günlük gram altın fiyatlarının birinci dereceden farkları alınmıştır. Çalışma 

kapsamında gerçekleştirilen analizlerde hesaplanan birinci dereceden farklar kullanılmıştır. Birinci 

dereceden farklar, ilgilenilen günde gerçekleşen altın fiyatlarıyla bir önceki gün gerçekleşen altın 

fiyatları arasındaki fark anlamındadır. Çalışmada gram altın fiyatları birinci dereceden farklarına 

dayanarak iki tür analiz gerçekleştirilmiştir. Birinci analiz ilgilenilen dönemde altın fiyatlarındaki 

niteliksel değişimlerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. İkinci analiz ilgilenilen dönemde gram altın 

fiyatlarındaki parasal değişimlerin şiddetini açıklamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

 

Araştırma Bulguları 

 

Altın Fiyatlarında Üç Günlük Ardıl Değişmelerin Markov Zincirleriyle Analizi 

 

 Literatürde Türkiye’de altın fiyatlarındaki değişimlerin niteliksel değişimleri hakkında 

metodolojik olarak herhangi bir raporlama yapılmamıştır. Çalışmanın bu uygulama bölümünde 

Türkiye’de altın fiyatlarındaki değişimlerin niteliksel yapısının ortaya konması hedeflenmiştir.  

 Çalışma kapsamında çeşitli denemeler sonucunda altın fiyatlarında niteliksel değişmelerin 

nasıl bir yapıda gerçekleştiğini açıklayabilmek amacıyla 3 günlük ardıl değişmelerin incelenmesinin 

uygun olduğuna karar verilmiştir. Bu çalışma kapsamında ortaya konan metodoloji farklı sayıda ardıl 

gün için (örneğin 4 günlük, 5 günlük ardıl değişmelerin incelenmesi için) geliştirilebilir yapıdadır. 

 Üç günlük ardıl değişmelerin markov zincirleriyle analizinde herhangi bir gün için durum 

uzayında 23 = 8 durum meydana gelmektedir: 

 E = {DDD,   DDY,   DYD,   DYY,   YDD,   YDY,   YYD,   YYY} 

Örneğin durum uzayında belirtilen “YDD” durumu şuna karşı gelmektedir. 

1.Harf Y: Ele alınan günde (t) gözlenen altın fiyatında bir önceki güne (t-1) göre “Yükseliş” oluğunu; 

2.Harf D: Ele alınan günden bir önceki gün (t-1) gözlenen altın fiyatında bir önceki güne (t-2) göre 

“Düşüş”  olduğunu; 

3.Harf D: Ele alınan günden iki önceki gün (t-2) gözlenen altın fiyatında bir önceki güne (t-3) göre 

“Düşüş” olduğunu göstermektedir. 
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 Durum uzayı tanımlandıktan sonra, zaman serisinin birinci dereceden farkları alınarak, bir 

dönem gecikmeli zaman serisi elde edilmiştir. Bir dönem gecikmeli zaman serisinden hareketle durum 

uzayında tanımlanan 8 durum için gözlenen frekanslar elde edilmiştir.  

2011-2016 yılları arasında altın fiyatlarında 3 günlük ardıl düşüş veya yükseliş şeklindeki 

niteliksel değişmelere ait gözlenen frekanslar aşağıdaki matriste gösterilmiştir. Frekansların bulunması 

aşaması en uzun ve en önemli aşamadır. Bu frekansların bulunması için yararlanılabilecek herhangi bir 

bilgisayar yazılımı yoktur. Bu amaçla EXCEL de özel bir hesaplama şablonu oluşturularak geçiş 

matrisi için gözlenen frekanslar elde edilmiştir. Gözlenen frekanslar Şekil-1’de gösterilmiştir. 

 

 
DDD DDY DYD DYY YDD YDY YYD YYY TOPLAM 

DDD 66 
   

91 
   

157 

DDY 91 
   

101 
   

192 

DYD 
 

98 
   

81 
  

179 

DYY 
 

93 
   

104 
  

197 

YDD 
  

88 
   

104 
 

192 

YDY 
  

91 
   

94 
 

185 

YYD 
   

98 
   

100 198 

YYY 
   

99 
   

110 209 

Şekil 1: Gram Altın Fiyatlarında Üç Günlük Ardıl Değişimlere İlişkin Gözlenen Frekanslar  

 

Şekil 1’de gösterilen 2011-2016 yılları arasında üç günlük ardıl değişimlere ait gözlenen 

frekanslardan yararlanarak hesaplanan olasılıklı geçiş matrisi Şekil 2’de verilmiştir. 

 

 
DDD DDY DYD DYY YDD YDY YYD YYY TOPLAM 

DDD 0,4204 0 0 0 0,5796 0 0 0 1,0000 

DDY 0,4740 0 0 0 0,5260 0 0 0 1,0000 

DYD 0 0,5475 0 0 0 0,4525 0 0 1,0000 

DYY 0 0,4721 0 0 0 0,5279 0 0 1,0000 

YDD 0 0 0,4583 0 0 0 0,5417 0 1,0000 

YDY 0 0 0,4919 0 0 0 0,5081 0 1,0000 

YYD 0 0 0 0,4949 0 0 0 0,5051 1,0000 

YYY 0 0 0 0,4737 0 0 0 0,5263 1,0000 

Şekil 2: Gram Altın Fiyatlarında Üç Günlük Ardıl Değişimlere İlişkin Olasılıklı Geçiş Matrisi 

 

 Bu çalışma kapsamında olasılıklı geçiş matrisinden ergodik markov zincirleri ile ilgili 

gerekli analizleri yapabilmek için MATLAB kodları kullanılarak Karar Destek Sistemi şeklinde özel 

bir yazılım geliştirilmiştir. Bu yazılım sonlu Markov zincirleri konusunda halen birincil kaynak olan 

“Kemeny&Snell (1976) ergodik Markov zincirleri” ile ilgili hesaplamaların tümünü yapabilmektedir. 

Çalışma kapsamında bu yazılımdan yararlanarak sadece kararlı durum vektörü ve ortalama ilk geçiş 

zamanı matrislerine ilişkin sonuçlara yer verilmiştir. Kararlı durum vektörü veya diğer bir adıyla uzun 

dönem limit vektörü Şekil 3’de gösterilmiştir. 

 

DDD DDY DYD DYY YDD YDY YYD YYY TOPLAM 

0,1036 0,1267 0,1185 0,1310 0,1267 0,1228 0,1310 0,1397 1,0000 

Şekil 3: Kararlı Durum Vektörü 

 

Ergodik Markov zincirlerine dayanarak altın fiyatlarındaki ardıl 3 günlük niteliksel 

değişmelerin analizinde en önemli konu olan kararlı durum vektörüne bakıldığında ilginç sonuçlar 

çıkmıştır. Bu sonuçlar kararlı durum vektörüne bakarak şu şekilde yorumlanabilir. Üç günlük ardıl 

niteliksel değişmelerin uzun dönemde gerçekleşme olasılıkları aşağı yukarı eşit olasılıklarda 

gerçekleşmektedir. Durum uzayındaki niteliksel 8 durumun zaman içinde gerçekleşme olasılıkları 
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%10,36 ile %13,97 arasındadır. Ancak, üç günlük ardıl yükselişlerle karşılaşma olasılığı en fazladır 

(%13,97). Aynı şekilde üç günlük ardıl düşüşlerle karşılaşma olasılığı en azdır (%10,36). 

Ortalama İlk Geçiş Zamanı (Mean First Passage Time) Matrisi, bir durumdan diğer bir duruma 

geçiş için ortalama gün sayılarını göstermektedir. Altın fiyatlarında ardıl 3 günlük niteliksel değişim 

için hesaplanan “ortalama ilk geçiş zamanı matrisi” Şekil 4’de gösterilmiştir. 

 

 

DDD DDY DYD DYY YDD YDY YYD YYY 

DDD 9,65 7,80 8,33 7,40 1,73 9,91 5,33 12,77 

DDY 8,85 7,89 8,42 7,49 1,82 10,01 5,43 12,86 

DYD 12,56 3,71 8,44 7,76 5,53 6,48 5,69 13,12 

DYY 13,01 4,16 8,28 7,63 5,98 5,72 5,57 13,00 

YDD 14,92 6,07 6,60 5,67 7,89 8,19 3,61 11,04 

YDY 14,84 5,99 6,26 5,86 7,81 8,15 3,80 11,23 

YYD 15,08 6,23 10,34 2,07 8,05 7,79 7,63 7,43 

YYY 15,12 6,27 10,39 2,11 8,09 7,84 7,68 7,16 

Şekil 4: Ortalama İlk Geçiş Zamanları Matrisi 

 

 2011-2016 yılları arasında gram altın fiyatları zaman serisinden hareketle hesaplanan üç 

günlük ardıl değişimler arasındaki geçişlerde gözlenen ortalama gün sayıları Şekil 4’de 

gösterilmektedir. Bu ortalama gün sayıları altın yatırımcılarına yol gösterir niteliktedir. Örneğin Şekil 

4’de gösterilen matriste üç günlük ardıl düşüşten (DDD), üç günlük ardıl yükseliş (YYY) durumuna 

geçiş için gözlenen ortalama süre 12,77 gündür. Üç günlük ardıl yükselişten (YYY), üç günlük ardıl 

yükselişe geçiş için gözlenen ortalama gün sayısı 7,16 gündür. 

 

Altın Fiyatlarında Fiyat Değişmelerinin Markov Zincirleriyle Analizi 

 Çalışmanın bu bölümünde 2011-2016 yılları arasında gerçekleşen gram altın fiyatları zaman 

serisinde gözlenen fiyat değişmeleri ile ilgili sonuçların raporlanması hedeflenmiştir. Bu amaçla bir 

önceki uygulamada olduğu gibi veri setinin birinci dereceden farkları, bir başka ifade ile birinci 

dereceden gecikmeli değerlerinden yararlanılmıştır. İlgilenilen dönem için birinci dereceden gecikmeli 

değerlere bakıldığında gram altın fiyatları için bir önceki güne göre gözlenen en büyük düşüş ve en 

büyük artış miktarları şu şekilde bulunmuştur. 

 En büyük düşüş = 7,5274 TL 

En büyük yükseliş = 7,4298 TL 

 Fiyat değişmelerinin incelenmesi amacıyla durum uzayında aralık olarak 10 durum 

oluşturulmuştur.  

 1.Durum = S1 = -8 TL ile -6,4 TL arası düşüş 

 2.Durum = S2 = -6,4 TL ile -4,8 TL arası düşüş 

 3.Durum = S3 = -4,8 TL ile -3,2 TL arası düşüş 

 4.Durum = S4 = -3,2 TL ile -1,6 TL arası düşüş 

 5.Durum = S5 = -1,6 TL ile 0 TL arası düşüş 

 6.Durum = S6 = 0 TL ile 1,6 TL arası yükseliş 

 7.Durum = S7 = 1,6 TL ile 3,2 TL arası yükseliş 

 8.Durum = S8 = 3,2 TL ile 4,8 TL arası yükseliş 

 9.Durum = S9 = 4,8 TL ile 6,4 TL arası yükseliş 

 10.Durum = S10 = 6,4 TL ile 8 TL arası yükseliş 

  S1’den S5’e kadar durumlar bir önceki güne göre düşüşleri, S6’dan S10’a kadar durumlar bir 

önceki güne göre yükselişleri açıklamak için oluşturulmuştur. S5 durumu ve S6 durumları, sırasıyla, 

düşüş ve yükselişleri göstermek üzere, zaman serisinin altın arz ve talebine göre rassal bir dalgalanma 

içinde olduğunu açıklamak amacıyla oluşturulmuştur. S4 ve S7 durumları bir önceki güne göre altın 

fiyat artışlarında, sırasıyla, düşüş ve yükseliş olmak üzere zaman serisinde tehlikeli ikaz edici 

değişimlerin yaşandığını açıklamak amacıyla oluşturulmuştur. S3, S2 ve S1 durumları sırasıyla artan 

tehlikede zaman serisinin düşüş eğilimine girdiğini açıklamaktadır. Aynı şekilde S8, S9 ve S10 

durumları artan tehlikede zaman serisinin yükseliş eğilimine girdiğini açıklamaktadır. 
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 2011-2016 yılları arasında fiyat değişimlerini açıklamak için oluşturulan on durumun 

birbirleri arasındaki geçişlerinde gözlenen frekanslar Şekil 5’te gösterilmiştir. 

  

 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Toplam 

S1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

S2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 

S3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 4 

S4 0 0 1 4 28 35 3 0 0 0 71 

S5 0 2 1 34 276 307 21 4 0 1 646 

S6 0 0 1 29 302 332 34 4 1 0 703 

S7 0 0 0 4 35 21 10 1 0 0 71 

S8 0 0 0 0 4 4 1 0 0 0 9 

S9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

S10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Şekil 5: Fiyat Değişimleri İçin Durumlar Arası Geçişlerde Gözlenen Frekanslar 

 

 

 Gözlenen frekanslardan hareketle hesaplanan olasılıklı geçiş matrisi Şekil 6’da verilmiştir. 

Bu olasılıklı geçiş matrisi Türkiye’de 2011-2016 yılları arasında gram altın fiyatlarında değişimleri 

açıklamak amacıyla oluşturulan matristir. 

 

 

 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Toplam 

S1 0 0 0 0 0 1,0000 0 0 0 0 1,00 

S2 0 0 0,5000 0 0 0 0,5000 0 0 0 1,00 

S3 0,2500 0 0 0 0 0,5000 0,2500 0 0 0 1,00 

S4 0 0 0,0141 0,0563 0,3944 0,4930 0,0423 0 0 0 1,00 

S5 0 0,0031 0,0015 0,0526 0,4272 0,4752 0,0325 0,0062 0 0,0015 1,00 

S6 0 0 0,0014 0,0413 0,4296 0,4723 0,0484 0,0057 0,0014 0 1,00 

S7 0 0 0 0,0563 0,4930 0,2958 0,1408 0,0141 0 0 1,00 

S8 0 0 0 0 0,4444 0,4444 0,1111 0 0 0 1,00 

S9 0 0 0 0 1,0000 0 0 0 0 0 1,00 

S10 0 0 0 0 0 1,0000 0 0 0 0 1,00 

Şekil 6: Fiyat Değişimlerini Gösteren Olasılıklı Geçiş Matrisi 

 

 

 Olasılıklı Geçiş matrisinden yararlanarak hesaplanan kararlı durum vektörü Şekil 7’de 

gösterilmiştir. Kararlı durum vektörü incelendiğinde normal seyirde arz ve talepte dalgalanmaları 

açıklamak üzere oluşturulan S5 ve S6 durumlarının sırasıyla %42,81 ve %46,59 olmak üzere toplam 

%89,40 olasılıkla gerçekleşeceğini göstermektedir. 2011-2016 yılları arasındaki geçmiş gram altın 

fiyatlarından hareketle şu genellemeye ulaşmak mümkündür. Altın fiyatlarında normal seyirde arz ve 

talebe göre düşüş ve yükselişler zamanın yaklaşık %90’nında görülmektedir. Zaman serisinde sırasıyla 

ikaz edici tehlikeli düşüş ve yükselişleri açıklamak amacıyla oluşturulan S4 ve S7 durumlarında kalma 

olasılıkları birbirine eşit %4,71 çıkmıştır. Bir başka ifade ile 2011-2016 yılları arasındaki geçmiş gram 

altın fiyatlarından hareketle zamanın yaklaşık %9,42  %10’unda normal seyrin üzerinde çeşitli 

nedenlere bağlı olarak ikaz edici düşüş ve yükseliş şeklinde gelişmelerin yaşanacağını göstermektedir. 

Geri kalan zamanın yaklaşık %1’ine yakın oranda zaman serisinde S1, S2, S3 durumlarıyla ifade edilen 

aşırı düşüşlere ve S8, S9, S10 durumlarıyla ifade edilen aşırı yükselişlerle karşılaşılacağı ve zaman 

serisinde yapısal kırılma olarak adlandırılabilecek dalga şiddeti ile karşılaşılabileceğini ifade 

etmektedir.      
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S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

0,0007 0,0013 0,0026 0,0471 0,4281 0,4659 0,0471 0,0060 0,0007 0,0007 

Şekil 7: Fiyat Değişimleri İçin Kararlı Durum Vektörü 

 

 

2011-2016 yılları arası gram altın fiyatlarına ait olasılıklı geçiş matrisinden yararlanarak 

hesaplanan on durumla ifade edilen fiyat değişimlerine ait ortalama ilk geçiş zamanları matrisi Şekil 

8’de gösterilmiştir. Bu matris ortalama gün sayıları olarak durumlar arasındaki geçişleri 

açıklamaktadır. S5 ve S6 sütunlarına göz atıldığında tüm durumlardan bu iki duruma çok kısa 

denebilecek ortalama olarak 2 ila 4 gün içinde geçişlerin olabileceği görülmektedir. Tehlikeli ikaz 

edici gelişmeleri açıklamak için oluşturulan S4 ve S7 sütunlarına göz atıldığında tüm durumlardan bu 

iki duruma ortalama 20’nin biraz üzerindeki gün sayılarında geçişler olduğu görülmektedir. Bir başka 

ifade ile ortalama 20’nin biraz üzerinde gün sayılarında zaman serisinde tehlikeli ikaz edici düşüşlerin 

ve yükselişlerin olabileceği görülmektedir. Nitekim S5 şeklindeki normal düşüş seyrinden S4 

şeklindeki tehlikeli ikaz edici düşüş seyrine ortalama 21,3 gün içinde geçileceği, S6 şeklindeki normal 

yükseliş seyrinden S4 şeklindeki tehlikeli ikaz edici düşüş seyrine ortalama 21,6 gün içinde 

geçilebileceği görülmektedir. Zaman serisindeki daha tehlikeli düşüşleri işaret eden S1, S2 ve S3 

durumlarına geçiş ortalama gün sayıları ile S8, S9 ve S10 durumlarına geçiş ortalama gün sayıları 

matriste artan bir seyir izlemektedir. Örneğin en tehlikeli düşüş seyri için oluşturulan S1 durumunu ele 

aldığımızda, ortalama 1525,9 günde bir S1 şeklinde en tehlikeli düşüşle karşılaşılabilecektir. 

 

 

  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

S1 1525,9 753,0 381,1 22,6 3,3 1,0 24,4 167,6 1531,1 1477,0 

S2 1336,1 753,5 191,3 23,0 3,8 3,2 10,4 167,3 1533,3 1477,5 

S3 1144,8 753,2 381,5 22,7 3,5 1,9 18,8 167,5 1531,9 1477,2 

S4 1520,0 752,1 375,2 21,3 2,4 2,1 23,5 167,6 1532,1 1476,1 

S5 1524,2 749,7 379,4 21,3 2,3 2,1 23,7 166,6 1532,2 1473,8 

S6 1524,9 752,0 380,1 21,6 2,3 2,1 23,4 166,6 1530,1 1476,0 

S7 1525,4 751,8 380,6 21,2 2,2 2,6 21,2 165,1 1532,6 1475,9 

S8 1525,6 752,0 380,9 22,4 2,3 2,2 21,9 167,4 1532,3 1476,0 

S9 1525,2 750,7 380,4 22,3 1,0 3,1 24,7 167,6 1533,2 1474,8 

S10 1525,9 753,0 381,1 22,6 3,3 1,0 24,4 167,6 1531,1 1477,0 

Şekil 8: Fiyat Değişimleri İçin Ortalama İlk Geçiş Zamanları Matrisi 

 

 

 

 

SONUÇ 

 

Markov zincirleri bir zaman serisi analiz yöntemi değildir. Zaman serisi yöntemleri denince 

geçmiş verilerden hareketle geleceği tahmin eden yöntemler anlaşılmaktadır. Ancak Markov zincirleri 

kullanılarak zaman serisine ilişkin bazı niteliksel değişimleri açıklayabilecek sonuçlara ulaşmak 

mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de 2011-2016 yılları arasındaki gram altın 

fiyatlarından hareketle üç günlük ardıl düşüş veya yükseliş durumlarının niteliği araştırılmıştır. Bir 

gecikmeli değerlerden hareketle üç günlük ardıl incelemede ilginç sonuçlar çıkmıştır. Üç günlük ardıl 

inceleme için hesaplanan kararlı durum vektöründe niteliksel meydana geliş olasılıklarının aşağı 

yukarı eşit olduğu, sadece üç günlük ardıl düşüşle karşılaşma olasılığının en düşük olduğu (%10,36), 

üç günlük ardıl yükselişle karşılaşmanın en büyük olasılığa sahip olduğu (13,97) görülmektedir. Bu 

durum gram altın fiyatları zaman serisinin yükseliş trendi izlendiğini, ancak bu yükseliş trendi 

içerisinde düşüş ve yükseliş karışımının %10,36 ile %13,97 arasında olabileceğini açıklamaktadır. 
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2011-2016 yılları arasında gram altın fiyatlarının bir gecikmeli değerlerinden yararlanarak 

parasal fiyat değişimlerindeki nitelik de Markov zincirleri ile analiz edilmiştir. İlgilenilen dönemde 

gözlenen en büyük düşüş (7,5274 TL) ile en büyük yükseliş (7,4298) değerlerinden hareketle 10 

durum tanımlanmıştır. -1,6 TL ile 0 arasındaki düşüş ile 0 ile 1,6 TL arasındaki yükseliş normal 

sınırlar arasında değişimleri gösteren iki durum olarak ele alınmıştır. Yapılan analiz sonucunda kararlı 

durum vektöründe bu iki durum ile karşılaşma olasılığı %89-90 civarında olduğu görülmüştür. -3,2 TL 

ile -1,6 TL arasındaki düşüş ile 1,6 TL ile 3,2 TL arasındaki yükseliş zaman serisinde tehlikeli ikaz 

edici gelişmeleri açıklamak üzere oluşturulmuştur. Bu durumlarla karşılaşma olasılığı birbirine eşit 

olup %4,71 çıkmıştır. Bir başka deyişle, zamanın yaklaşık %9-10’unda tehlikeli ikaz edici düşüş ve 

yükselişlerle karşılaşılmaktadır. -3,2 TL’nin altındaki düşüş ve yükselişlerle karşılaşma olasılığı ise 

zamanın yaklaşık %1’ine yakın bir olasılıkta meydana gelmektedir.  

Altın fiyatlarının seyrine ilişkin olasılıkların bilinmesi, bireysel veya kurumsal yatırımcılara 

portföylerinde değişiklik yapma kararı verirken yol gösterecektir. Ayrıca karmaşık zaman serisi 

analizlerine geçmeden önce zaman serisi davranışının Markov zincirleri ile incelenmesi ve 

açıklanması daha doğru sonuçlara ulaşmada yararlı olacaktır. Altın gibi önemli bir yatırım aracı için 

basit, etkin, daha açıklayıcı ve daha doğru bilgilerin elde edilmesinde ve diğer ileri zaman serisi 

tekniklerine geçerken tamamlayıcı bilgiler üretecektir. 
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İşletmeler Açısından Rekabette Markalaşmanın Değeri 
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ÖZET 

 

Kâr üretmek bütün işletmelerin tek ortak noktasıdır. Her işletmenin sürdürülebilir bir 

büyümeyi yakalayabilmesi için tatmin edici kârlara ihtiyacı bulunmaktadır. Kârlılığı arttırmak için 

rakiplere rağmen maliyetleri düşürmeden fiyatları yükseltmenin yolu markalaşmadan geçmektedir. 

Üründen çok markanın ön plana çıktığı yeni rekabet ortamında kaliteli ürün başarı için tek başına 

yeterli olmamaktadır. Kaliteli ürün markayla desteklendiği ölçüde başarıya ulaşılabilmektedir. Ürün 

fabrikada meydana getirilirken, marka tüketicilerin zihninde hem ürünü hem de tüketiciyi anlatacak 

şekilde meydana gelir. Markalaşma sürecinde ürün zaman içinde değişim gösterirken; marka daha 

kalıcı olmaktadır. Zorlu rekabet şartlarında işletmeler mevcut pazarını korumak ve tanınmışlığını 

arttırmak, pazar çeşitliliğini genişletmek, kurum imajına katkıda bulunmak ve kâr payını arttırmak için 

bir marka değeri oluşturmalıdırlar. Marka değeri sayesinde işletmeler makul kârın üzerine kâr 

koyabilecek bir soyut varlığa sahip olmaktadırlar. Bunun sonucunda işletmeler, satış yapmayı gereksiz 

kılarak marka imajı ile ürünün kendi kendini satmasını gerçekleştirmiş olacaktırlar.Bu çalışmada, 

markanın ürünün önünde yer aldığı günümüz rekabet koşullarında markalaşmanın işletmelerin 

sürdürülebilir büyümeyi yakalamadaki önemi örneklerle analiz edilmiştir. 
 

Anahtar kelimeler: marka değeri, işletme imajı, marka yönetimi, sürdürülebilirlik 

 
 

Creating Brand Value for Companies in A Competitive Environment 
 

ABSTRACT 

 

Making profit is the only common point of all companies. Every companies needs satisfactory 

profits in order to achieve a sustainable growth. The way to raise prices without raising costs despite 

competitors in order to increase profitability is through branding. In the new competitive environment 

where the brand is the foreground, quality product is not enough for success alone. Success can be 

achieved to the extent that quality products are supported by brands. While the product is being 

brought to the factory, the brand fills the minds of consumers in the minds of both the product and the 

consumer. In the branding process, the product changes over time; the brand is more permanent. In 

tough competition conditions, businesses should create a brand value to protect their current market 

and increase their recognition, to expand market diversity, to contribute to the corporate image and to 

increase profit share. With a brand value of the company they are having an intangible asset that can 

be put profits over a reasonable profit. As a result, companies will have to sell their products 

themselves with brand image by making sales unnecessary. On this research, the importance of 

branding has been analyzed with examples for businesses catching up with sustainable growth in 

today's competitive conditions where the brand is ahead of the product. 
 

Keywords: Brand equity, company image, brand management, sustainability 

 

 

 

 

 

 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

415 

 

GİRİŞ 

 

Günümüz zorlu rekabet koşullarında şirketler için güçlü bir markaya sahip olmanın anlamı ve 

değeri yadsınamaz bir gerçektir. Ürünü satın aldıran şirketin piyasa değeri ve defter değeri değil, 

marka değerinin arkasındaki itibar ve güven gibi markayı oluşturan kavramların etkili olmasıdır.  

Marka değerinin yarattığı nakit gelir döngüsü şirketlerin yaşayabilmesini etkileyebilecek düzeyde 

sürdürülebilir bir gücü ortaya çıkarmaktadır (Sayın, 2014). 

Markanın firmalara sağladığı en büyük fayda, içinde bulunduğumuz ürün çeşitliliği içerisinde 

işletmeleri farklılaştırmasıdır. Ürün ve hizmetlerinde sunduğu bu fark ile rakiplerine kıyasla işletmeler 

fiyatlama özgürlüğüne sahip olacaktırlar. Firmalar için iyi bir markaya sahip olmak, ticari kazanımları 

da beraberinde getirmektedir (Engin, 2017). 

Uluslararası Danışmanlık firması McKinsey tarafından yapılan araştırma, güçlü markaların 

zayıf markalardan %19 daha fazla fiyat avantajına sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Güçlü bir 

marka yaratarak gıda ve içecek ürünlerinde %1, finansal hizmet sektöründe %10, otomobilde %20, 

sağlık hizmetlerinde %47, bilgisayar ve elektronik cihazlarda %52 oranında fiyat avantajı yakalamak 

mümkün olabilmektedir (Capital, 2001).  

Bu çalışmada, markanın ürünün önünde yer aldığı günümüz rekabet koşullarında 

markalaşmanın işletmelerin sürdürülebilir büyümeyi yakalamadaki önemi örneklerle analiz edilmiştir. 

 

MARKA KAVRAMI 

 

Marka kelimesi Türk diline İtalyanca “Marca” sözcüğünden girmiştir.  Amerikan Pazarlama 

Birliği’nin tanımına göre marka, “Bir firmanın ya da bir grup firmanın mal ve hizmetlerini belirlemeye 

ve rakiplerinin mal ve hizmetlerinden farklılaştırmaya yarayan isim, terim, işaret, sembol, tasarım ya 

da tüm bunların bileşimidir” (Erdal G., Erdal H. ve Uzundal, 2013:50). 556 sayılı Markaların 

Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname anlamında marka, “Bir işletmenin mal veya 

hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları 

dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle 

görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen 

her türlü işaretleri içerir.” şeklinde tanımlanmaktadır (Can, 2007:226). Türk Dil Kurumu’nun tanımına 

göre marka, “Bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel ad 

veya işarettir” (TDK, 2015). Aaker’in tanımına göre marka, “Bir veya bir grup satıcının mallarını veya 

hizmetlerini saptamaya ve bu malları ya da hizmetleri rakiplerinkinden farklılaştırmaya yarayan ayırt 

edici bir isim ve/veya semboldür” (Engin, 2017).  En genel tanımıyla marka, “Herhangi bir işletme 

tarafından üretilerek, bir ya da birden fazla aracı kurum tarafından piyasaya sunulmakta olan mal ve 

hizmetlere bir kimlik kazandıran, ilgili ürünü rakiplerinden farklı kılan bir terim, sembol ya da şekil, 

isim ya da tüm bunların birleşimidir” (Engin, 2017). 

 

Markanın Önemi 

1.Firmalar Açısından Önemi 

Üründen çok markanın ön plana çıktığı yeni pazarlama uygulamalarında kaliteli ürün markayla 

desteklendiği ölçüde başarıya ulaşılabilmektedir. Güçlü bir markanın değeri firmanın maddi 

varlıklarından bile yüksek olabilmektedir (Bakar, 2011). İşletmelerin görünen ve görünmeyen 

varlıkları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1.Firmanın Varlıkları (Şaylan, 2010) 

Firmanın Görünen Varlıkları Firmanın Görünmeyen Varlıkları 

Arsalar İş yapış şekli, süreç sistemleri 

Binalar Kurumsallaşma seviyesi 

Makine ve teçhizatlar Yönetim ve kalite belgeleri 

Mobilya ve ofis gereçleri Tedarikçi ağı 

Yazılımlar Bayi ve müşteri ağı 

Bitmiş mamul İnsan kaynakları gücü 

Alacaklar-borçlar Patentleri 

Kasadaki nakit Markaları 
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Bir ürün zaman içinde değişim gösterirken; marka daha kalıcı olmaktadır. Ürün ve marka 

farklılıkları Tablo 2’de gösterilmiştir. McDonald’s markası farklı ülkelerde aynı kalmakla birlikte; 

ürünleri ülkeden ülkeye büyük farklılık göstermesiyle örnek verilebilir. Hindistan’da daha fazla koyun 

eti ve sebze, Çin’de ise köpek eti içeren hamburgerleri bulunmaktadır (Bakar, 2011). 

 

Tablo 2.Ürün-Marka Farklılıkları 

Ürün Marka 

Fabrikada üretilir. Marka yaratılır. 

Nesne ya da hizmettir. Tüketici tarafından algılanır. 

Biçimi ve özellikleri vardır. Kalıcıdır. 

Zaman içinde değişebilir ve 

geliştirilebilir. 

Tüketici ihtiyaçlarının giderilmesinde 

tatmin sağlar. 

Tüketiciye fiziksel yarar sağlar. Tüketici tarafından statü göstergesi 

olarak değerlendirilebilir. 

Somuttur, fiziksel bileşenleri vardır. Kişiliği vardır. 

Beyin sol (rasyonel) tarafına hitap 

eder. 

Beynin sağ (duyusal) tarafına hitap eder. 

 

2.Ülke Açısından Önemi 

Bir ülke sahip olduğu markalar kadar zengindir. Yurtdışı piyasalarda müşteri sadakati 

oluşturarak pazar paylarını koruyan markalar ait oldukları ülkelere güvenilir ve sürekli döviz 

sağlayarak olumlu bir ülke imajı oluştururlar. Örneğin; Rolex, Nestle, Nescafe ve Swatch gibi küresel 

markalar Türkiye’nin Konya ili kadar yüz ölçümüne sahip İsviçre’de hem ekonomik canlılık 

sağlamakta hem de İsviçre’yi marka ülke haline getirmektedirler (Bakar, 2011). 

 

Marka Yönetimi ve Marka Değeri 

Marka yönetiminin temel hedefi marka değeri yaratmaktır. Ürünün tüm maliyetleri üzerine 

konabilecek makul kârın da üzerinde kâr koyabilmeyi sağlayacak soyut bir değer oluşturmaktır. 

Marka değerini oluşturan unsurlar dört ana başlık altında toplanabilir. Bunlar; marka ismi 

farkındalığı (bilinirliği), marka bağlılığı, algılanan kalite ve marka çağrışımlarıdır. Bu faktörler ile 

birlikte marka yönetiminin hedefi Şekil 1’de gösterilmiştir (Çedikçi, 2008:32). 

 

Şekil 1.Marka yönetiminin hedefi 

 
 

Dünya çapında faaliyet gösteren markalar incelendiğinde; Coca-Cola’nın piyasa değerinin 

%50’sini, Ford’un piyasa değerinin %75’ini, Microsoft’un piyasa değerinin %17’sini marka değeri 

oluşturmaktadır. Microsoft’un piyasa değeri 430 milyar dolar iken sahip olduğu maddi varlıklarının 

değeri sadece 10 milyar dolar düzeyindedir. Aradaki 420 milyar dolar farkı insan kaynağı, entelektüel 

sermaye, know-how, lisans ve telif hakkı bedelleri, müşteri ilişkileri ve marka değeri oluşturmaktadır. 
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Lüks ürünlerde ise marka değeri firma değerinin %70’ine ulaşabilmektedir. Örneğin Yves Saint 

Lauren, Dolce Gabana ve  Escada gibi lüks giyim markalarının sahip olduğu en büyük kıymetli 

varlıkları markalarıdır (Capital, 2001). 2016 yılı “BrandZ En Değerli 100 Global Marka” raporuna 

göre dünyanın en değerli ilk 10 markası; Google, Apple, Microsoft, AT&T, Facebook, Visa, 

Amazon.com, Verizon, Mc Donald’s ve IBM’dir. Rapora göre dünyanın en değerli markası olan 

Google’ın değeri bu yıl geçen yıla göre %29 artarak 229 milyara yükselmiştir. Geçtiğimiz yıl birinci 

sırada olan Apple‘ın değeri ise %8 azalarak 228 milyar olmuştur. Dünyanın en değerli markaları 

arasında her yıl ilk 10’da yer alan Coca-Cola bu yıl 80 milyar 314 milyon marka değeriyle 13. sıraya 

gerilemiş bulunmaktadır (Ayvaz ve Wppbaz, 2016). 

 

 

MARKALAŞMA KAVRAMI 

 

Yönetim gurusu Peter Drucker’in dediği gibi; “Pazarlamanın amacı ürünü markalaştırmaktır. 

Pazarlamanın amacı satış yapmayı gereksiz kılmaktır. Pazarlamanın amacı müşteriyi çok iyi tanıyıp 

anlamak, ürünü ya da hizmeti ona uygun hale getirip kendi kendisini satmasını sağlamaktır.” (Şaylan, 

2013). 

İşletmelerin sürdürülebilir büyümeyi yakalayabilmesi ve ürünü tatmin edici kârla satabilmesi 

için özetle iki şık bulunmaktadır: Maliyetleri düşürmek veya fiyatı arttırmak. Maliyetleri düşürmekten 

ziyade ve rakiplere rağmen fiyatları artırmanın (en azından indirmemenin) kârlılığa giden yolu 

markalaşmadan geçmektedir. 

İşletmeler markalaşmanın sağlayacağı fazladan kâr marjı için aşağıdaki 4 faktöre çok önem 

verilmelidir. 

1. Markanın Bilinirliğinin Arttırılması: En iyi bilinirlik oluşturma yöntemleri reklam ve halkla 

ilişkiler faaliyetleridir. 

2. Markanın İtibarının Arttırılması: Tüketicilerin markaya güven ve saygı duymaları ile marka 

prestiji için işletmeler kurumsal iletişim, sosyal sorumluluk projeleri ve sponsorluk etkinlikleri 

yürütmelidir. 

3. Markanın Rakiplerden Farklılaştırılması: Slogan ve logo değiştirilmesi, tasarımın 

yenilenmesi, ürüne yeni özellikler katılması gibi markanın konumlandırmasının yenilenmesidir. 

Farklılaşan marka müşteri gözünde heyecan ve merak oluşturmakta, beklentilerini yukarı çekmektedir. 

4. Markanın Bir Öyküsünün Olması: Tüketicilerin duygularını harekete geçirecek, iç 

görüleriyle örtüşecek bir öykü markaya duygusal değer katacaktır (Şaylan, 2009). 

Markalaşmanın işletmelere sağladığı faydalar aşağıdaki şekilde sıralanabilir. 

 Hedef kitledeki bilinirlik artışını sağlar. 

 Marka işletme imajını ve itibarını müşterilerin gözünde yükseltir. 

 Fiyatların rakiplere göre daha yüksek tutulabilmesini sağlar. Markalaşmış bir ürüne 

tüketiciler daha fazla para ödemeye hazırdırlar. Bu da işletmeler için daha fazla kâr marjı demektir. 

 Markalaşmış bir ürünün tüketicileri fiyat oynamalarına daha duyarsızdırlar. Kriz 

dönemlerinde ve fiyat artmalarda en az müşteri kaybeden firmalar güçlü markalara sahip olanlardır. 

 İşletmelerde pazarlama bölümünün zorlanmadan çalışabilmesine imkân verir. Marka 

tanınırlığı sayesinde yeni müşteri bulma maliyeti azalır. 

 Sektördeki kalifiye insan kaynaklarının işletme ile çalışmak istemesini sağlar. 

 Güçlü markaya sahip bir firma borsada daha değerlidir. Sadece markasını devrederek de 

büyük kazançlar sağlayabilir (Çedikçi, 2008:32 ve Şaylan, 2005) 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

İşletmeler için ekonomik pazarda yer edinmenin önemli gereksinimlerinden biri olan marka, 

daha çok katma değer oluşturmak, büyük çapta üretim yapmak, yeni ve özgün ürünler üretmek, 

kârlılık oranlarını arttırmak, modern bir pazarlama ağı oluşturmak, pazarda güçlü ve devamlı 

olabilmek gibi gerek bilimsel gerekse kurumsal unsurları oluşturmada kullanmaları gereken bir araçtır 

(Güngüneş, 2008:118-122). 

İşletmelerin markalaşma yolunda yapması gerekenler aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

 Markanın korunması için marka tescil ve patent uygulamalarına öncelik verilmelidir. 

 Konumlandırma ve hedef kitle iyi tespit edilmelidir. 

 Konumlandırmaya uygun slogan bulunmalıdır. 

 Reklam ve tanıtım süreçleri gerçekleştirilmelidir. 

 Kısa, orta ve uzun vadeli sürdürülebilir büyüme hedefi koyulmalıdır. 

 İletişim stratejisi ve planı hazırlanmalıdır. 

 Marka ve kurumsal iletişim için yapılacaklar belirlenmelidir. 

 İşletme markalaşma kültürünü oluşturan pazarlama uzmanları, patent uzmanları ve yönetim 

kadrosunun bir bütün halinde çalışması sağlanmalıdır. 

 İşletmeler müşteri ilişkileri yönetiminde mükemmelleşmeye çalışmalıdır. 

 Markalaşmak adına yapılanlar sürekli gözden geçirilmeli, iyileştirmeler ve yenilikler bunun 

ışığında geliştirilmelidir (Şaylan, 2007 ve Güngör, 2008). 

İdeal anlamda markalaşma ile gerek iç piyasada gerekse ihracatta ürünlerden elde edilen katma 

değerin artırılarak düzenli bir gelirin elde edilmesi hedeflenmelidir. Markalar, şirketlerin zamana 

dayanıklı tek varlığı olmalıdırlar. Güçlü şirketler güçlü markaları, güçlü markalar ise güçlü 

ekonomileri oluşturmaktadırlar. 
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ÖZET 

        Bu çalışma üniversite öğrencilerinin sportif durumlarına göre risk alma davranışları ve kontrol 

odaklarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla çalışmaya Sakarya Üniversitesi’nde öğrenim 

görmekte olan öğrencilerden kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 382 öğrenci dahil 

edilmiştir.  Elde edilmek istenen verilere ulaşmak amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan bilgi 

formu, Risk İlgilenimi ve Algısı Ölçeği ve İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği kullanılmıştır. Siegel (1994) 

tarafından geliştirilen daha sonra Parsons (1997) tarafından revize edilen ve Türkçe uyarlaması Özmen 

(2006) tarafından gerçekleştirilen Risk İlgilenimi ve Algısı Ölçeği son 3 ayda yapılan risk 

davranışlarına ve bunların yapılma sıklıklarına göre risk ilgilenimi ve algısını ölçmektedir. Kişilerin 

kontrol odaklarının gelişimlerini saptamak amacıyla yapılan ve Rotter (1966) tarafından geliştirilen ve 

Türkçe uyarlaması Dağ (1991) tarafından yapılan İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği kullanılmıştır. Elde 

edilen veriler SPSS 20.0 programıyla, betimsel istatistikler, T-Testi, One-Way ANOVA ve korelasyon 

analizlerine tabi tutulmuştur, anlamlılık düzeyi .05 olarak belirlenmiştir. Çalışmaya katılan kişilerin 

spor yapma durumlarına bakıldığında, düşük ve yüksek risk davranışları ile iç kontrol odaklarında 

herhangi bir anlamlı farklılık tespit edilmezken dış kontrol odaklarında spor yapmayan katılımcıların 

spor yapanlara göre daha dış denetimli oldukları görülmüştür. Branşlarına ve spor durumlarına göre 

risk davranışlarında; yüksek risk davranışında anlamlı bir farklılık görülürken düşük risk davranışında 

herhangi bir anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Yüksek risk davranışında bireysel sporlarla uğraşan ve 

spor yapmayan katılımcıların, takım sporlarıyla uğraşan katılımcılara göre daha yüksek ortalamaya 

sahip olduğu saptanmıştır. Branşlara göre iç kontrol odaklarının ortalamaları arasında anlamlı bir 

farklılığa rastlanmazken, dış kontrol odağı ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır. 

Spor yapmayan kişilerin takım sporlarıyla ve bireysel sporlarla uğraşan katılımcılara göre daha dış 

denetimli olduğu görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: yüksek risk, düşük risk, iç kontrol, dış kontrol, spor. 

 

 

ABSTRACT 

 

       This study was aimed to examine the risk taking behavior and locus of control of university 

students according to their sport situation. For this purpose, this study was conducted with a total of 

382 students who were chosen to study at Sakarya University by using convenience sampling method. 

They were given two different instruments to fill out -Modified Risk Involvement and Perception 

Scale (M-RIPS), Rotter Internal-External Locus of Control Scale (IELOC)- and a demographic data 

form which was prepared by the researcher. The Risk Involvement and Perception Scale developed by 

Siegel (1994) and revised by Parsons (1997) and implemented in Turkish by Özmen (2006) measures 

risk involvement and perception according to risk-taking behaviors performed in the last 3 months and 

their frequency. The Internal-External Locus of Control Scale, developed by Rotter (1966) and 

implemented in Turkish adaptation by dağ (1991), was used to determine the development of locus of 

control. The obtained data were subjected to descriptive statistics, T-Test, One-Way ANOVA and 

correlation analyzes with SPSS 20.0 program. The level of significance was determined as .05. 

Participants who do not sports in external locus of control was found to have more external 

supervision than those who do sports. Considering that whether participants who do sports or those 

who do not, the variables that low risk taking, high risk taking and internal locus of control are no 
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significant differences. However, the participants who do not sports have more higher external 

attributions than participants who do. In risk-taking behaviors according to their branches and sport 

situations, there was a significant difference in high risk-taking behavior but no significant difference 

in low risk-taking behavior. It has been determined that participants who do not sports have more 

higher external attributions than participants who engage in individual sports and team sports. 

Keywords: high risk, low risk, ınternal control, external control sport.  

 

 

GİRİŞ 

 

Ergenlik dönemi, en zorlu geçen gelişim dönemlerinden biridir.  Bireyler biyolojik ve 

psikolojik konularda birçok değişim yaşarlar. Bu yaşlarda üniversite hayatına başlayan öğrenciler hem 

değişen biyolojik durumları hem de değişen sosyal çevrenin etkisi ile kendine zarar verici ya da 

sağlıktan ödün veren davranışları göstermeye meyilli olabilirler (Gonzales & Field, 1994). Bu 

dönemde gençlerin risk alma davranışları ile ilgili birçok araştırmanın çocuklarda bu dönemlerdeki 

olumsuz etkilerini incelemişlerdir (Ögel ve diğ., 2004; Hodgson, 2000).  Örneğin, kontrolsüz davranış, 

çalmak gibi cezai faaliyetler; cinsel davranış, sigara içme, aşırı içki içme, uyuşturucu kullanımı, 

istismar ve uzun vade de olumsuz sonuçlara neden olabilecek kontrolsüz araç kullanımı gibi 

istenmeyen davranışlar gözlenmektedir (Arnett, 1996; Zuckerman ve Kuhlman, 2000). Benzer şekilde, 

Jessor ve diğ., (1991)’nin yaptıkları çalışmada ergenlikte olumsuz davranış eğilimi olarak, alkol 

kullanımı, esrar kullanımı, sigara kullanımı ve genel sapma davranışları da dâhil olmak üzere genç 

erişkin problem davranışını açıklamıştır. Bu uzun vadeli olumsuz sonuçları dikkate alarak, risk alma 

davranışı ergenlik çalışmalarının en önemli konularından biri haline gelmiştir. Literatürde risk alma 

davranışını kesin olarak açıklayan bir kavramsal açıklama yoktur. Irwin (1990)’da risk almayı 

olumsuz sonuçlar doğuran nedenli bir davranış olarak tanımlarken, Moore ve Gullone (1996) risk alma 

davranışını "potansiyel olumsuz sonuçları içeren ancak bir şekilde olumlu algılanan davranışlarla 

dengelenmiş davranış biçimi" olarak tanımlamıştır. Risk alma literatürde kararlaştırılmış bir eyleme 

geçme süreci olarak yer alır (Gonzales ve Field, 1994). Bu davranışlar, sigara, alkol ve uyuşturucu 

kullanımı ve erken yaşta korumasız cinsel ilişki gibi zarar verici davranışların aksine, risk almaya 

dâhil olan sporlar daha sosyal açıdan kabul edilebilir olarak görülür. Örneğin, Essau (2004), risk 

alımının, yalnızca uygun olmayan risk alma davranışını (uyuşturucu kullanımı) olarak değil, aynı 

zamanda toplumsal olarak kabul edilebilir risk davranışlarını da (tehlikeli bir spora katılama) 

kapsadığını söylemektedir. Bu kasamda; Siegel ve diğ., (1994), risk alma davranışını ikiye ayırarak 

incelemeyi doğru bulmuşlardır, örneğin gece dışarıda yürümek daha az riskli iken, kokain kullanmak 

uzun vade de daha fazla risk içeren davranışlardan kabul edilmektedir. Daha az riskli davranışlara; 

düşük risk alma davranışı, daha fazla risk taşıyan davranışlarda; yüksek risk alma davranışı olarak 

ayırmışlardır.  Risk alma davranışı ile ilgili literatür incelenirken bazı kişilik yapılarının (örneğin: iç-

dış kontrol odaklı olma) risk alma davranışını yordayan özelliklerden olduğu gözlenmiştir. Crisp ve 

Barber, 1995’de yaptıkları çalışmalarında riskli davranışlarda bulunup bulunmamaya ilişkin kararların 

dış ve iç kontrol odağından önemli ölçüde etkilendiğini ortaya koymuşlardır.  

Sonuç olarak; ergenlik dönemi riskli davranışların görülme sıklığı açısından en tehlikeli dönemdir. Bu 

dönemde spor yapmanın sağlığı koruma ve kötü alışkanlıklardan uzak tutma yönü düşünüldüğünde 

spor yapan ve yapmayan çocuklar arasında risk alma davranışı açısından fark olup olmadığını 

incelemek ve katılımcıların kontrol odaklarını belirlemek amacı ile bu çalışma yapılmıştır. 

 

YÖNTEM 

Araştırma metodu 

Bu çalışma üniversite öğrencilerinin sportif durumlarına göre risk alma davranışları ve kontrol 

odaklarının incelenmesi amacıyla nicel yöntemlerden tarama modeli kullanarak yapılmıştır. 

 

 

Evren örneklem 
Bu amaçla çalışmaya Sakarya Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan öğrencilerden kolayda 

örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 382 öğrenci ( yaş=22.112.52) katılmıştır. 
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Veri toplama araçları 

Elde edilmek istenen verilere ulaşmak amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan bilgi formu, Risk 

İlgilenimi ve Algısı Ölçeği ve İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği kullanılmıştır. Siegel (1994) tarafından 

geliştirilen daha sonra Parsons (1997) tarafından revize edilen ve Türkçe uyarlaması Özmen (2006) 

tarafından gerçekleştirilen Risk İlgilenimi ve Algısı Ölçeği son 3 ayda yapılan risk davranışlarına ve 

bunların yapılma sıklıklarına göre risk ilgilenimi ve algısını ölçmektedir. Ölçek, yapılan uyarlama 

çalışmasında açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonrasında 23 madde ile son halini almıştır. 

Düşük risk davranışı ve yüksek risk davranışı olarak iki alt boyuta toplanan maddelere ait iç tutarlık 

katsayıları düşük risk davranışı için .86, yüksek risk davranışı için .79 ve tüm ölçek için .86 olarak 

bulunmuştur (Özmen, 2006). Bu çalışmada ise iç tutarlık katsayıları düşük risk davranışı için .82, 

yüksek risk davranışı için .54 ve tüm ölçek için .83 olarak bulunmuştur.  

Kişilerin kontrol odaklarının gelişimlerini saptamak amacıyla yapılan ve Rotter (1966) tarafından 

geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Dağ  (1991) tarafından yapılan İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği, kişisel 

inançları ölçen ve zorunlu yönlendirici maddeler içeren toplam 29 maddeden oluşmaktadır. Ölçek 

kişilerin kendi kendini değerlendirerek cevaplamasıyla yapılmaktadır. Ölçekten ez an 0, en çok 23 

puan alınabilmektedir ve elde edilen puanlar arttıkça dış kontrol odağı da yükselmektedir. Elde edilen 

puan dağılımları büyüklük sırasına konularak, dağılım ortancasından ikiye bölünmüş (median:11)  ve 

kişilerin iç-dış kontrol odak durumları iki gruba ayrılmıştır.  

 

Verilerin analizi 

Elde edilen veriler SPSS 20.0 programıyla, betimsel istatistikler, t-testi, one-way ANOVA ve 

korelasyon analizlerine tabi tutulmuştur, anlamlılık düzeyi .05 olarak belirlenmiştir. Çlaışmanın 

sonucunda Düşük risk davranışı ve yüksek risk davranışı alt boyutlarında anlamlı farklılık tespit 

edilerek her iki alt boyutta da erkeklerin kadınlardan daha fazla risk davranışı sergilediği görülmüştür. 

 

 

BULGULAR 

Tablo 1. Değişkenlere ait frekans ve yüzde değerleri 
Değişkenler n % 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

Toplam 

153 

229 

382 

40.1 

59.9 

100 

Kişinin algıladığı aile 

tutumu 

Otoriter/Baskıcı 66 17.3 

Demokratik/Anlayışlı 257 67.3 

İlgisiz/Aşırı Serbest 59 15.4 

Toplam 382 100 

Spor yapma durumu 

Evet 210 55 

Hayır 172 45 

Toplam 382 100 

Sporun içinde yer alma 

durumları 

Takım sporları 150 39.3 

Bireysel sporlar 60 15.7 

Spor yapmayanlar 172 45 

Toplam 382 100 

 

Tablo 1’de yer alan bilgilere göre araştırmaya 153 kadın (%40.1) ve 229 erkek (%59.9) olmak üzere 

382 kişi katılmıştır. Bu kişilerin %67.3’ü ailesinin demokratik/anlayış sahibi olduğuna dair yanıt 

verirken, %17.3’ü otoriter/baskıcı tutum, %15.4’ü ise ilgisiz/aşırı serbest tutum sergilediğini 

söylemiştir. Çalışmaya katılan kişilerin %55’i spor yaptığını, %45’i ise spor yapmadığını belirtmiştir. 

Spor yapanların %39.3’ü takım sporu içerisinde yer almış, %15.7’si ise bireysel sporlarla uğraşmıştır.  
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Tablo 2. Cinsiyete göre kontrol odağı ve risk farklılıkları 

 Cinsiyet n 
 

SS sd t p 

İç Kontrol Odağı 
Kadın 72 9.51 1.63 

191 1.367 .173 
Erkek 121 9.20 1.50 

Dış Kontrol Odağı 
Kadın 81 14.07 2.19 

187 2.175 .031* 
Erkek 108 13.47 1.61 

Düşük risk 
Kadın 153 24.51 6.69 

380 -8.175 .000* 
Erkek 229 31.67 9.35 

Yüksek risk 
Kadın 153 7.69 1.64 

380 -3.168 .002* 
Erkek 229 8.40 2.44 

*p<.05 

 

Alt boyutların cinsiyete göre incelendiği tablo 2’de iç kontrol odağı ortalamalarında cinsiyetler arası 

anlamlı bir farka rastlanmazken t(191)=1.367; p=.173>.05 dış kontrol odağı ortalamalarında kadınlar 

lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir t(187)=2.175; p=.031<.05. Düşük risk davranışı t(380)=-

8.175; p=.000<.05 ve yüksek risk davranışı t(380)=-3.168; p=.002<.05 alt boyutlarında anlamlı 

farklılık tespit edilerek her iki alt boyutta da erkeklerin kadınlardan daha fazla risk davranışı 

sergilediği görülmüştür. 

 

 

 

Tablo3. Alt boyutlar ile yaş değişkeni arasındaki ilişki 

 
İç Kontrol Odağı Dış Kontrol Odağı 

Düşük risk 

davranışı 

Yüksek risk 

davranışı 

Yaş 
r -.050 -.150 .161 .081 

p .486 .040* .002* .112 

 p>.05; n=193 *p<.05; n=189 *p<.05; n=382 p>.05; n=382 

 

Tablo 3’te görüldüğü üzere yaş ile dış kontrol odağı alt boyutunda zayıf düzeyde, negatif ve anlamlı 

bir ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca, yaş ile düşük risk davranışı arasında da zayıf yönde, pozitif ve 

anlamlı bir sonuç bulunmuştur (p<.05). İç kontrol odağı ve yüksek risk davranışı alt boyutlarında yaş 

ile ilişkili anlamlı bir sonuç elde edilememiştir (p>.05). 

Tablo 4. Kişinin algıladığı aile tutumuna göre risk davranış farklılıkları 

 n 
 

SS F p 
Anlamlı 

fark 

Düşük risk 

davranışı 

Otoriter/Baskıcı 66 25.77 7.80 

26.790 .000* 
C-A 

C-B 

Demokratik/Anlayışlı 257 27.92 8.09 

İlgisiz/Aşırı Serbest 59 36.03 10.85 

Toplam 382 28.80 9.08 

Yüksek risk 

davranışı 

Otoriter/Baskıcı 66 7.97 2.54 

14.123 .000* 
C-A 

C-B 

Demokratik/Anlayışlı 257 7.84 1.61 

İlgisiz/Aşırı Serbest 59 9.46 3.25 

Toplam 382 8.12 2.19 
*p<.05; A: Otoriter/Baskıcı; B: Demokratik/Anlayışlı; C: İlgisiz/Aşırı Serbest 

 

Kişinin algıladığı aile tutumuna göre risk davranışlarının incelendiği tabloda, hem düşük F=26.790; 

p=.000<.05 hem de yüksek risk davranışında F=14.123; p=.000<.05 anlamlı farklılıklar tespit 

edilmiştir. Farklılığın algılanan hangi tutuma yönelik olduğunu tespit etmek amacıyla yapılan Tukey 

testinde ilgisiz/aşırı serbest bir aile tutumuna sahip olduğunu düşünün kişilerin hem düşük 

(36.03±10.85) hem de yüksek risk davranışı (9.46±3.25) içeren aktiviteleri yapma ortalamaları 

algılanan diğer tutumlardan (otoriter/baskıcı ve demokratik/anlayışlı) yüksek bulunmuştur. 
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Tablo 5. Kişilerin spor yapma durumlarına göre risk davranışı ve kontrol odak farklılıkları 
 Spor yapma durumu n 

 

SS sd t p 

Düşük risk davranışı 
Evet 210 28.49 8.88 

380 -.738 .463 
Hayır 172 29.18 9.34 

Yüksek risk davranışı 
Evet 210 7.93 1.98 

329.464 -1.847 .071 
Hayır 172 8.34 2.41 

İç kontrol odağı 
Evet 111 9.16 1.63 

185.678 -1.640 .103 
Hayır 82 9.52 1.42 

Dış kontrol odağı  
Evet 99 13.30 1.47 

187 -3.326 .001* 
Hayır 90 14.20 2.20 

*p<.05        

Çalışmaya katılan kişilerin spor yapma durumlarına bakıldığında, düşük t(380)=-.738; p=.463>.05 ve 

yüksek t(329.464)=-1.847; p=.071>.05 risk davranışları ile iç kontrol odaklarında t(185.678)=-1.640; 

p=.103>.05 herhangi bir anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Diğer yönden dış kontrol odağı spor 

yapmayan kişilerde (14.20±2.20) spor yapanlara göre (13.30±1.47) daha fazla ortalamaya sahip olarak 

aralarında anlamlı bir farklılık saptanmıştır t(187)=-3.326; p=.001<.05. 

 

Tablo 6. Kişilerin sporun içinde yer alma durumlarına göre risk davranışları 

 n 
 

SS F p Anlamlı fark 

Düşük risk 

davranışı 

Takım sporları 150 28.04 8.50 

.918 .400 - 
Bireysel sporlar 60 29.62 9.75 

Spor yapmayanlar 172 29.18 9.34 

Toplam 382 28.80 9.08 

Yüksek risk 

davranışı 

Takım sporları 150 7.69 1.51 

4.823 .009* 
B-A 

C-A 

Bireysel sporlar 60 8.52 2.76 

Spor yapmayanlar 172 8.34 2.41 

Toplam 382 8.12 2.19 
*p<.05; A:Takım sporları; B:Bireysel sporlar; C:Spor Yapmayanlar 

 

Sporun içinde yer alma durumlarına göre risk davranışları tablo 6’da değerlendirilmiştir. Buna göre 

yüksek risk davranışında anlamlı bir farklılığa rastlanırken F=4.823; p=.009<.05; düşük risk 

davranışı içeren aktiviteleri yapanlarda sporun içinde yer alma durumlarına göre herhangi bir anlamlı 

farklılığa rastlanmamıştır F=.918; p=.400>.05. Yüksek risk davranışına ait farklılığın hangi 

durumlardan kaynaklandığını saptamak için Tukey testi yapılmıştır. Tukey testinde bireysel sporlarla 

uğraşan kişilerin (8.52±2.76) ve spor yapmayan kişilerin (8.34±2.41), takım sporlarıyla uğraşan 

kişilere göre (7.69±1.51) daha yüksek ortalamaya sahip olduğu ve farklılığın takım sporları aleyhine 

olduğu saptanmıştır.  

 

Tablo 7. Kişilerin sporun içinde yer alma durumlarına göre kontrol odakları 
  n 

 

SS F p Anlamlı fark 

Dış kontrol odağı 

Takım sporları 63 13.33 1.39 

5.525 .005* 
C-A 

C-B 

Bireysel sporlar 36 13.25 1.61 

Spor yapmayanlar 90 14.20 2.20 

Toplam 189 13.73 1.90 

İç kontrol odağı 

Takım sporları 87 9.13 1.61 

1.393 .251 - 
Bireysel sporlar 24 9.29 1.76 

Spor yapmayanlar 82 9.52 1.42 

Toplam 193 9.31 1.55 
*p<.05; A:Takım sporları; B:Bireysel sporlar; C:Spor Yapmayanlar 

 

Sporun içinde yer alma durumlarına göre kontrol odaklarının incelendiği tablo 7’ye göre iç kontrol 

odağı ortalamaları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmazken F=1.393; p=.251>.05; dış kontrol 

odağı ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır F=5.525; p=.005<.05. Bu farklılığın 

hangi durumlardan kaynaklandığını saptamak için yapılan Tukey testinde spor yapmayan kişilerin 
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(14.20±2.20) takım sporlarıyla (13.33±1.39) ve bireysel sporlarla uğraşan kişilere (13.25±1.61) göre 

daha yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmüştür. 

Tablo 8. Kontrol odaklarına göre risk davranışı arasındaki farklar 

  n 
 

SS sd t p 

Düşük risk davranışı 
İç kontrol odağı 193 29.39 9.59 

380 1.290 .197 
Dış kontrol odağı 189 28.20 8.51 

Yüksek risk davranışı 
İç kontrol odağı 193 8.20 2.16 

380 .737 .462 
Dış kontrol odağı 189 8.03 2.22 

p<.05 

Yapılan analizde, kişilerin sergilediği risk davranışlarının kontrol odaklarına göre anlamlı bir farklılık 

göstermediği (p>.05), sergilenen risk davranışlarının kişilerin kontrol odaklarına bağlı olmadığı 

saptanmıştır (Tablo 8). 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

      Risk alma davranışı ve kontrol odakları cinsiyete göre incelendiğinde iç kontrol odağı 

ortalamalarında cinsiyetler arası anlamlı bir farka rastlanmazken, dış kontrol odağı ortalamalarında 

kadınlar lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Düşük risk davranışı ve yüksek risk davranışı alt 

boyutlarında anlamlı farklılık tespit edilerek her iki alt boyutta da erkeklerin kadınlardan daha fazla 

risk davranışı sergilediği görülmüştür. Literatür incelendiğinde yapılan birçok çalışmada cinsiyet 

yönünden incelendiğinde erkeklerin kadınlardan daha fazla risk alma davranışı sergiledikleri 

görülmüştür (Bronson ve Howard, 2002; Marquis, 1998; Spence, 1997; Huth-Bocks, 1996; Arnett, 

1990). Bu sonuçların; erkek egemen toplumlarda (örneğin Türkiye) ekonomik ve sosyal yapısından 

dolayı erkek çocuğa sahip olmanın kadın çocuğa sahip olmaktan daha çok tercih edilir olması, 

erkeklerin bağımsız davranma konusunda daha fazla şansa sahip olması bu yüzden de erkeklerin risk 

alma davranışlarını göstermesi kültürel olarak daha az sınırlandırılması sebebi ile bulguların kabul 

edilebilir olduğu söylenebilir.  

       Katılımcıların yaş değişkeni ile dış kontrol odağı alt boyutunda zayıf düzeyde, negatif ve anlamlı 

bir ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca, yaş ile düşük risk davranışı arasında da zayıf yönde, pozitif ve 

anlamlı bir sonuç bulunmuştur. Bu çalışma ile benzer olarak DiClement, Hansen ve Ponton (1996), 

ergenlik çağındaki bireylerin yaşı arttıkça, risk alma davranışlarının çoğunun sıklık ve yoğunluk 

açısından arttığını, Essau (2004), yaşın, ergenlik dönemi risk alma davranışlarının en önemli 

yordayıcılarından biri olduğunu, Greene ve ark. (2000) ve Bell, Schoenrock ve O'Neal (2000), yaşı, 

ergenlik dönemi risk alma ile anlamlı derecede ilişkili olarak değerlendirmiştir.  

       Kişinin algıladığı aile tutumuna göre risk davranışlarının incelendiğin ilgisiz/aşırı serbest bir aile 

tutumuna sahip olduğunu düşünün kişilerin hem düşük (36.03±10.85) hem de yüksek risk davranışı 

(9.46±3.25) içeren aktiviteleri yapma ortalamaları algılanan diğer tutumlardan (otoriter/baskıcı ve 

demokratik/anlayışlı) yüksek bulunmuştur. Aile içi ilgisiz, serbest büyüyen çocukların daha rahat 

savunmasız sosyal çevrelerde yer alması bu durumun bir sonucu olabilir. 

       Çalışmaya katılan kişilerin spor yapma durumlarına bakıldığında, düşük ve yüksek risk 

davranışları ile iç kontrol odaklarında herhangi bir anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Bu çalışmada 

spor türlerinin risk içeren sporlar ve diğerleri olarak ayrılmadığından sonuçlar bu yönde çıkmış olabilir 

yapılacak diğer çalışmalarda bu ayrım göz önüne alındığın da daha farklı sonuçlar elde edilebilir. 

Diğer yönden dış kontrol odağı spor yapmayan kişilerde (14.20±2.20) spor yapanlara göre 

(13.30±1.47) daha fazla ortalamaya sahip olarak aralarında anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Yani spor 

yapmayan öğrencilerin daha dış denetimli oldukları görülmüştür. Ayrıca branşlara göre 

değerlendirildiğinde de spor yapmayanların bireysel ve takım sporu yapanlardan daha dış denetimli 

oldukları görülmüştür. 

       Sporun içinde yer alma durumlarına göre risk davranışları incelendiğinde bireysel sporlarla 

uğraşan kişilerin (8.52±2.76) ve spor yapmayan kişilerin (8.34±2.41), takım sporlarıyla uğraşan 

kişilere göre (7.69±1.51) yüksek risk davranışı göstermede daha yüksek ortalamaya sahip olduğu 

görülmüştür. Bunun sebebinin de; sahada takım olma bilincinin verdiği sorumluluk duygusundan 

kaynaklı olabileceği, takım halinde hareket etmenin risk alırken kendin kadar takım arkadaşlarını da 

düşünerek hareket etme bilinci ile daha az risk davranışı gösterme eğiliminde oldukları söylenebilir. 
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      Yapılan analizde, kişilerin sergilediği risk davranışlarının kontrol odaklarına göre anlamlı bir 

farklılık göstermediği (p>.05), sergilenen risk davranışlarının kişilerin kontrol odaklarına bağlı 

olmadığı saptanmıştır. Literatür incelendiğinde kontrol odağının risk alma davranışını yordadığı ile 

ilgili sonuçlar çelişkilidir. (Rolison & Scherman, 2003; Rolison, 2002). Rolison ve Scherman (2003) 

ve Rolison (2002) çalışmalarında kontrol odakları, ergenlerin risk alma davranışıyla ilişkili değilken, 

Werner (1986) Risk almaya karşı koruyucu faktörlerin kontrol odakları olduğunu savunur. Dahası, 

Jessor ve Jessor'in (1977) Problemli Davranış Teorisine göre risk alma karşı kişilik bileşenlerinden biri 

iç kontrol odağıdır. Diğer bir deyişle, iç kontrol odağı, ergenlerin risk alma davranışına karşı koruyucu 

bir faktör olduğunu savunmuştur. Bu çalışma kontrol odaklarına göre kişilerin risk alma 

davranışlarında bir farklılık olmadığını ortaya koymaktadır. 
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Kuveyt’in Vatan Şairi: Ahmed el-Advânî 
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ÖZET 

Ahmed Meşârî el-Advânî Kuveyt’teki fikrî ve edebî hareketin öncüleri arasında yer alır. el-

Advânî Kuveyt milli marşının yazarı olması itibariyle de Kuveyt halkı nezdinde ayrı bir yere sahiptir. 

el-Advânî, 1923 yılında Kuveyt’in Kabele mahallesinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına 

Kuveyt'te başlayan şair, Kuveyt Maarif Müdürlüğü tarafından 1939 yılında eğitim amaçlı Kahire’ye 

gönderilen öğrenci heyetinin içinde yer almıştır. 1949 yılında Ezher’den mezun olmuştur. Kahire’de 

kaldığı süre zarfında Abdurrahman Şükrî, el-Mâzinî ve el-Akkâd’ın temsil ettiği Divan grubunu, 

Ahmed Zeki Ebu Şadi, Ebu’l-Kasım eş-Şabbî, Ali Mahmud Taha ve İbrahim Naci gibi şairlerin 

kurduğu Apollo grubunu ve Halil Cibran, Mihail Nuayme ve İliyyâ Ebu’l-Mâzî gibi isimlerin 

bulunduğu Mehcer ekolünü yakından tanıma fırsatı bulmuş ve Arap romantizm hareketinin gelişimine 

tanık olmuştur. 1946 yılında şiir yazmaya başlayan el-Advânî, 1947 yılından itibaren şiirlerini 

neşretmeye başlamıştır. Yaklaşık kırk yıl devam eden şiir hayatını üç merhalede değerlendirmek 

mümkündür: Mahmud Sami el-Bârûdî ve Ahmed Şevkî’nin şiirinde gözlemlediğimiz yenilikçi 

formları kullanarak yazdığı neo-klasik şiirleri ilk merhaleyi, İliyyâ Ebu’l-Mâzî ve Ali Mahmud 

Taha’nın şiirinde görmeye alıştığımız gibi romantik ve duygusal tarzda yazdığı şiirleri ikinci 

merhaleyi, Nâzik el-Melâike ve es-Seyyâb ve el-Beyâtî tarzı şiirleri ise üçüncü merhaleyi teşkil eder. 

Adalet, zulme isyan, hürriyet,  milli birlik, sürgün hayatı şiirlerinde en çok işlediği konulardır. Eş-Şerif 

er-Radî,  İbnu’l-Fârız ve İbn Arabî’nin hayat hikâyelerini ve eserlerini derinlemesine okuyarak onların 

etkisi altında kalan şairin “Ecnihâtu’l-‘âsife” adlı divanında yer alan pek çok şiirinde tasavvufun 

etkilerini görmekteyiz.  

Ahmed el-Advânî, şiir alanında yapmış olduğu çalışmaların yanında Zeki Tuleymât ve Hamd 

İsâ er-Ruceyb ile birlikte modern Kuveyt tiyatrosunun şekillenmesinde de önemli bir rol oynamıştır. 

Ayrıca Mısır’da bulunduğu dönemde Hamd er-Ruceyb ile birlikte Mecelletu’l-Ba’se’yi çıkarmıştır. 

Kuveyt’te de kültürel gelişime katkı sağlayan Alemu’l-fikr, Alemu’l-ma’rife, es-Sekâfetu’l-âlemiyye ve 

el-Mesrahu’l-âlemî adlı dergileri yayınlamıştır. 

 Bu çerçevede tebliğimizde Ahmed el-Advânî’nin hayatı, eserleri, Kuveyt kültür ve edebiyatına 

tesiri ele alınacak; dönemin önemli isimlerinden olan şair, muhtelif cepheleriyle tanıtılarak 

araştırmacıların istifadesine sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ahmed el-Advânî, Kuveyt, şiir, vatan şairi, sürgün, sufi. 

National Poet of Kuwait: Ahmad al-Adwani 

ABSTRACT 

Ahmad Meshari al-Adwani is one of the pioneers of literary and cultural movement in Kuwait. 

Al-Adwani has a particular importance in the presence of Kuwaiti people because of being author of 

Kuwait national anthem.  

al-Adwani was born in 1923 at street of Kabalah of Kuwait City. He began his educational life 

in Kuwait and was sent to Cairo by Kuwait Educational Administration in 1939. he graduated from the 

Al-Azhar University in 1949. While he was in Cairo, he had the chance to know Group of Diwan -

which was represented by ‘Abd ar-Rahman Shukri and ‘Abd al-Qadir al-Mazini and Mahmoud Abbas 

al-‘Akkad- and Group of Apollo –which was established by Ahmad Zaki Abu Shadi and Abu al-

Qasim al-Shabbi and Ali Mahmoud Taha and Ebrahim Naji” and School of Mahjar –which was 

formed by Jubran Khalil Gibran and Mikhail Na’imy and İliyya Abu al-Madi. Al-Adwani had begun 

to write poems in 1946 and publish them from 1947. His poetry life which continued for forty years 

may be evaluated in three phases: First phase is his neoclassical poems that he wrote them by using 
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new forms which we witness them in poets of Mahmoud Sami al-Barodi and Ahmad Shawqi. Second 

phase is his poets that he wrote in romantic and emotional form which we attained it in İliyya Abu al-

Madi and Ali Mahmoud Taha’s poets. Last phase is his poets which he wrote them by being under the 

influence of Nazik al-Malaika and al-Sayyab and al-Bayati. The issues which he mentioned in his 

poets are justice, insurrection to the cruelty, freedom, national unity and the exile. Also we found out 

that he read poets and biography of al-Shareef al-Rady, Ibn Arabi and Ibn al-Farid and he was 

impressed from them much. With this impression he wrote number of poets which had sufistic features 

in his Diwan named as Ajnihat al-‘Asifah.  

Ahmad al-Adwani also served an important function in modern Kuwaiti theatre with Zaki 

Tulaimat and Hamd al-Rojaib except for his poetry works. He published al-Ba’athah Magazine 

together with Hamd al-Rojaib when both of them were in Egypt for education. He also published some 

magazines named as ‘Alam al-Fikr, ‘Alam al-ma’refah, al-Thaqafah al-alamiyyah and al-Masrah al-

alami in Kuwait which was so important for Kuwait’s cultural and literary development. 

Within this framework, we will not only give information about Ahmad al-Adwani’s life, his 

works and his effect on Kuwaiti culture and literature, but also we will introduce his different features 

to the researchers.  

Keywords: Ahmad al-Adwani, Kuwait, poem, national poet, exile, sufi. 

 

GİRİŞ 

 

Kuveyt Milli Marşı’nın söz yazarı olan ve ülkesinde “Vatan Şairi” olarak tanınan Ahmed 

Meşârî el-Advânî 1922 yılında Kuveyt şehrinin el-Kabele Mahallesi’nde dünyaya gelmiştir. İlk ve orta 

öğrenimini Kuveyt’teki el-Mübarekiyye ve el-Ahmediyye Medresesi’nde tamamladıktan sonra Ezher 

Üniversitesi’nin Arap Dili Fakültesi’nde eğitim görmek için 1939’da Mısır’a gitmiştir. 

Çocukluğundan itibaren Kurân-ı Kerîm, sünnet-i nebevî ve peygamber kıssalarından beslenen dinî bir 

eğitim almıştır.   
Mısır’da kendisi gibi Kuveyt’ten eğitim amaçlı olarak Kahire’ye gelen arkadaşı Hamd er-

Ruceyb (ö.1998) ile birlikte 1946 yılında “el-Ba’se” adlı dergiyi yayınlamıştır. Üç yıl boyunca her ay 

çıkan ve Beyrut’ta basılan dergi maddi imkânsızlıklardan dolayı yayın hayatına devam edememiştir. 
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11949 yılında Ezher’den mezun olmuş ve Kuveyt’e dönmüştür. el-Kabeliyye Medresesi’nde eğitim-

öğretim faaliyetlerine başlamış, Arapça derslerine girmiştir. 1952 yılında “Nâdi’l-muallimîn” 

(Öğretmenler Kulübü) ile birlikte “er-Râid” dergisini çıkarmış, 1954’te ise eş-Şuveyh Lisesi’nde 

Arapça öğretmenliği yapmıştır. 1956 yılında bir yıl süreyle bugünkü Eğitim Bakanlığı olan Maarif 

Müdürlüğünde sanat danışmanlığı ve genel sekreterlik görevlerinde bulunmuştur. 1963’te Eğitim 

Bakanlığı’nda, 1965’te İletişim Bakanlığı’nın çeşitli dairelerinde görev almıştır2.  
1965 yılında “Tiyatro Araştırmaları Merkezi”nin açılmasında önemli bir rol oynamıştır. 1969 

yılında  “Mine’l-mesrahi’l-âlemî” adlı bir silsile ve 1970’te “Âlemu’l-fikr” adlı dergiyi yayımlamıştır. 

1972’de de öğrencilerine lise diploması veren “Müzik Enstitüsü”nü kurmuştur. 1973 yılında Kuveyt 

Millet Meclisi’nin kültür-sanat ve edebiyat dairesi genel sekreterliğine atanmıştır. 1976’da ise 

“Yüksek Müzik Enstitüsü” ve “Tiyatro Sanatları Yüksek Enstitüsü”nü açmıştır. 1977’de Kuveyt emiri 

Sabâh es-Sâlim es-Sabâh (ö.1977)’ın başkanlığındaki bakanlar kurulu tarafından Ahmed el-

Advânî’nin sözlerini yazmış olduğu neşide “Vatanî el-Kuveyt” milli marş olarak seçilmiştir. 1978’de 

aylık olarak çıkan “Âlemu’l-ma’rife”yi, 1981’de de “es-Sekâfetu’l-âlemiyye”yi yayımlamıştır3. 1980 

yılında ilmî alandaki çalışmalarından dolayı devlet tarafından kendisine “Kuveyt Üstün Hizmet 

Ödülü” verilmiştir.  Aynı yıl “Ecnihatu’l-âsife” adlı şiir divanını neşretmiştir.  

el-Advânî nesir türünde de eserler kaleme almıştır. “Ebû Şellâh”, “Müzekkirât hurâfe” ve 

“Me’a’l-mevt” adlı üç kısa hikâye yazmıştır. Ayrıca Kuveyt edebiyatına ait ilk tiyatro metinlerinden 

biri olan “Mehzele fî mehzele” adlı tiyatro oyununun da yazarıdır.  

1985 yılında rahatsızlıkları nedeniyle emekliye ayrılan şair, 1990 senesinde vefat etmiştir. 

 

İLMÎ ŞAHSİYETİ 

Ahmed el-Advânî, Kuveyt’te XX. asırda yaşanan kültürel alandaki gelişimin öncülerinden biri 

olarak addedilmektedir. O ayrıca edebiyat alanındaki aydınlanma hareketinin de simgelerinden biridir. 

el-Advânî’nin yakın çalışma arkadaşlarından biri olan ve bir dönem Kuveyt Millet Meclisi 

başkanlığı ile Kuveyt hükümetinin Eğitim bakanlığını yapmış olan Abdulaziz Huseyn (ö.1996), şairle 

tanışmasını ve arkadaşlıklarını şu şekilde anlatır: “el-Advânî ile Mısır’a eğitim amaçlı gönderilen 

öğrenci heyeti içinde bulunmam hasebiyle tanıştım. Onu tanıyınca hayatımın arkadaşıyla 

karşılaştığımı anladım. Şair ruhlu ve ince düşünceli biri olması itibariyle diğer gençler arasından 

temayüz ediyordu. Hem hayalleri olan hem de gerçeği olduğu gibi bilinçli bir şekilde idrak edebilen 

bir şahsiyetti.”4 Halka Arap-İslam kültürünü tanıtmak, çağın sorunlarına karşı onları bilinçlendirmek, 

açık görüşlü olmak, bireysel özgürlük kavramına ve insan haklarına değer verilmesinin gerekliliğine 

vurgu yapmak, ilmî faaliyetlerin ilerleyip yaygınlaşmasında aydınların önemli bir rolü olduğuna ve 

onların toplumların değerini izah etme hususundaki önemine inanmak Ahmed el-Advânî’nin 

ilkelerinden sadece bazılarıydı. 

Eğitimini Mısır’da tamamlayıp Kuveyt’e dönen el-Advânî ilkokul ve liselerde öğretmenlik 

yaparak eğitim alanında aktif rol üstlenmiştir. Yedi yıl kadar öğretmenlik mesleğini yapan şair, ilkokul 

ve lise seviyesinde pek çok kitap da yazmıştır. Arkadaşı Abdulaziz Huseyn’in de Kuveyt’e dönüşü ile 

eğitim ve öğretim alanında onunla dayanışma içinde olarak pek çok faaliyetin gerçekleşmesinde etkin 

bir rol oynamıştır.  

Ahmed el-Advânî alışkanlığı olduğu üzere eğitimle alakalı yeni bir işe girişeceği zaman 

öncelikle eğitimin ilk basamağı olan ilkokullardaki öğretim faaliyetleri ile alakalı elinde var olan tüm 

Arapça kitapları okur, bununla da sınırlı kalmaz Eğitim Bakanlığı’nın Tercüme İdaresi başkanını 

anaokulları hakkında İngilizce yazılmış kaynakları tercüme etmekle görevlendirir, okuduklarını 

                                                      
1 Hâlid Su’ûd ez-Zeyd, Udebâu’l-Kuveyt fî karneyn, C. II, Şeriketu’r-rebi’ân li’n-neşr ve’t-tevzî’, Kuveyt 1981, 

s.394. 
2 Leylâ Muhammed Sâlih, Udebâ ve edîbâtu’l-Kuveyt: A’dâu’r-râbıta (1964-1996), Râbıtatu’l-Udebâ Yayınları, 

Kuveyt 1996, s.40. 
3 Leyla Muhammed Sâlih, a.g.e., s.41. 
4 Sıdki Hitâb-Nesîm el-Ğays, el-Advânî Kâtiben ve râiden, Muessesetu’l-câize Abdulaziz Suud el-Babtayn li’l-

ibdâ’i’ş-şi’rî, Kuveyt 1996, s.12. 
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aydınlar ve eğitim danışmanlarıyla tartışırdı. Bu tartışmalar neticesinde çocukların eğitimi için gerekli 

uygulamalar yapılır ve başarılı olan uygulamalar ülke çapında tatbik edilerek yaygınlaştırılırdı5.  

1957 yılında Eğitim Bakanı’nın sanat danışmanlığına getirilen el-Advânî’nin ilk icraatı, ilki 

1953 yılında Kuveyt şehir merkezinde açılan anaokullarını teftiş etmek olmuştur. Kuveyt’teki eğitim 

faaliyetlerinin temelini ve vazgeçilmez bir parçasını bugün anaokulları teşkil ediyorsa bu, ilk 

anaokulunu açan Abdulaziz Huseyn ve 1957 yılından itibaren eğitimin modern usuller üzere 

şekillenmesinde pek çok katkı sağlayan Ahmed el-Advânî sayesindedir. 

Şair Ahmed el-Advânî’nin sanatsal etkinlikler çerçevesinde en çok önem verdiği konulardan 

biri de müzik eğitimi ve okul tiyatrolarıdır. Öğrencilerin ders programlarına onların kültürel ve sosyal 

gelişimlerini sağlamak üzere sanat dersleri konulmuştur. Ayrıca Eğitim Bakanlığı’ndaki görevi 

esnasında okullardaki müzik eğitimine daha fazla önem verilmesi için çaba sarf etmiştir.  el-

Advânî’nin girişimleri sonucunda müzik eğitimi ve tiyatro ile ilgili Eğitim Bakanlığı tarafından bir 

teftiş heyeti kurulmuştur. Kızların ve erkeklerin ayrı ayrı eğitim gördüğü okullara birer müfettiş tayin 

edilmiş, müzik eğitimi veren okulların sayısı artırılmış ve bu okullara müzik aletleriyle donatılmış 

laboratuvarlar ve tiyatro salonları kurulmuştur6. 

el-Advânî, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı’nın okur-yazar oranını artırma ve cehaletle 

mücadele etmek için yetişkinlere eğitim verme konusunda başlattığı çalışmada da yer almış, akşamları 

eğitim veren okuma-yazma kurslarının açılmasına vesile olmuş ve bu alana devlet tarafından hatırı 

sayılır bir bütçe ayrılmasına katkı sağlamıştır. 

Eğitim Bakanı Abdulaziz Huseyn 1957’den itibaren Ahmed el-Advânî’yi Kuveyt’te kültürel 

panayırların düzenlenmesi hususunda görevlendirmiştir. Kültürel etkinliklerin faal hale getirilmesi 

kararının alınmasıyla Arap dünyasından aydın ve ilim adamları çeşitli konferanslar vermek üzere 

Kuveyt’e davet edilmiştir. O dönemde televizyon ve gazete gibi modern iletişim araçları halk arasında 

yaygın bir şekilde işlevsel olmadığı için bu konferanslarda yapılan sunumlar halkı bilinçlendirmek için 

kitaplaştırılarak onlara dağıtılmıştır7.  

1958 yılında “er-Râbıtatu’l-edebiyye” (Edebiyat Cemiyeti)’nin kuruluşunda Ahmed el-

Advânî’nin yapmış olduğu katkı ve oynadığı rol yadsınamaz. Abdulaziz Huseyn’in başkanlığını 

yaptığı bu cemiyetin merkezi bugünkü Kuveyt Üniversitesi olup cemiyet bünyesinde de İngilizce ve 

Arapça dillerinde yazılmış edebiyat alanında başvuru kaynağı sayılabilecek çeşitli kitaplar ihtiva eden 

bir kütüphane mevcuttu. Abdulaziz Huseyn ‘in çağrısıyla Kuveytli edebiyatçı ve aydınların da 

katılımıyla bir toplantı yapılarak toplantıda alınan karalar sonucunda kurulan bu edebiyat cemiyetinin 

ilk faaliyeti 1958 yılının Kasım ayında farklı Arap ülkelerinden gelen edebiyat topluluklarının ve 

edebiyatçıların katıldığı konferansa ev sahipliği yapmasıdır. Zikredilen tarihte Kuveyt’te düzenlenen 

bu konferansın konusu “ Arap Edebiyatında Kahramanlık” olup Ahmed el-Advânî bu konferansa 

çocukların eğitimine ve kültürlü bireyler olarak yetişmelerine önem vermesi hasebiyle “Çocuk 

Edebiyatında Kahramanlık” başlıklı bildirisiyle katılmıştır. Bu bildiride el-Advânî’nin savunduğu 

görüşler katılımcılar arasında büyük bir yankı bulmuştur. Konferanstaki tüm bildiriler Ahmed el-

Advânî’nin editörlüğünde bir kitapta toplanarak basılmış ve araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. 

1959 yılında Kuveyt hükümetinin tüm cemiyet ve edebiyat kulüplerini özerkleştirmesiyle bu cemiyet 

de kapanmıştır. Cemiyetin kütüphanesi ise altmışlı yılların ortalarında kurulan “Râbıtatu’l-udebâ”ya 

bağışlanmıştır8.  

1965 yılına kadar Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan el-Advânî, bu tarihten sonra 

arkadaşları İsâ el-Hamd (ö.1997), Abdullah el-Hamd ve Faysal es-Sâlih ile birlikte İletişim 

Bakanlığı’nda görevlendirilmiştir. el-Advânî Kuveyt Televizyonu müdürlüğüne getirilmiştir9. 

Ahmed el-Advânî’nin Eğitim Bakanlığı’ndaki görevinden ayrılarak İletişim Bakanlığı’ndaki 

görevine geçişi onun ilmî hayatının ikinci merhalesini teşkil eder. 1965 yılında “Tiyatro Çalışmaları 

Merkezi”nin inşasında önemli bir rol üstlenen el-Advânî, 1973 yılında da tiyatro sanatlarının ve 

                                                      
5 Sıdki Hitâb-Nesîm el-Ğays, a.g.e., s.21. 
6 a.e., s.21-22. 
7 a.e., s.23. 
8 Sıdki Hitâb-Nesîm el-Ğays, a.g.e., s.25. 
9 Leylâ Muhammed Sâlih, a.g.e., s. 40. 
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edebiyatın daha iyi bir seviyeye çıkarılması için İletişim Bakanlığı bünyesinde Kuveyt emirinin 

yayınladığı bir kararnameyle “Tiyatro Sanatları Yüksek Enstitüsü”nün kurulmasında etkili olmuştur. 

Tiyatro alanındaki çalışmalarıyla Kuveyt’teki tiyatro hareketinin öncülerinden biri olan Hamd 

er-Ruceyb (1998), el-Advânî hakkında şöyle der: 

“Eğitim için Mısır’da bulunduğumuz zamanlarda metin telifi konusunda yeteneğimiz 

olduğunu keşfettik. Birlikte tiyatro metinleri yazmaya başladık. Ben tiyatro metninin temasını 

yazarken bu tema çerçevesinde el-Advânî de tiyatro metninin diyaloglarını şiirsel bir tarzda ya da nesir 

şeklinde hazırlıyordu. Ayrıca Kuveytli öğrencilerin Mısır’da kaldıkları Kuveyt Öğrenci Yurdu’nun 

tiyatro topluluğunun sahnede sergileyeceği oyunları da el-Advânî seçiyordu.”10 

el-Advânî, 1972 yılında müzik eğitimi veren bir Güzel Sanatlar Lisesi, 1976’da Güzel Sanatlar 

Enstitüsü ve ardından Mûsikî Yüksek Enstitüsü’nü açarak bu alandaki çalışmalarına devam etmiştir. 

Ayrıca Zeki Tuleymât  (ö.1982) ve Saîd Hitâb (ö.2010)’ın tecrübelerinden yararlanarak tiyatro 

enstitüsünün inşasına da katkı sağlamıştır. 

EDEBÎ ŞAHSİYETİ 

Şair Ahmed Meşârî el-Advânî’nin Cahiliye şiirinden modern şiire, Ibnu’l-Mukaffa (ö.759) ve 

Abdulhamid el-Kâtib (ö.750)’in nesrinden “er-Risâle” ekolünün yazılarına ve Batı düşüncesini 

yansıtan eserlerin Arapça tercümelerine kadar her alanda okumalar yaptığını ve bunlardan beslendiğini 

görüyor ve onun gelenek ile modernizm arasındaki o ince dengeyi koruyabildiğine tanıklık ediyoruz. 

Yani el-Advânî ne geleneğe bakıp onun esiri olmuş ne de Batı’daki yenilikleri görüp onlara tutsak 

kalmıştır. 

el-Advânî 1940’lı yılları er-Risâle, el-Hilâl, el-Muktataf, el-Kâtibu’l-Mısrî ve el-Kitâb gibi 

aylık çıkan dergileri ve edebiyat mecmualarını okuyarak geçirmiştir. 1950’li yıllarda ise edebiyat, 

siyaset ve felsefe alanında Batı’dan yapılan çevirileri okumaya ağırlık vermiştir. Bu dönemde Rusça, 

Fransızca, İngilizce, Almanca ve İspanyolca’dan pek çok eser Arapça’ya tercüme ediliyordu. 

Kütüphaneye gidip saatler boyunca burada oturup yeni çevrilen eserleri okumak el-Advânî’nin en 

büyük tutkusu haline gelmişti.  

Çeşitli kültür çevrelerinden beslenen şairin beğendiği ve şiirlerini incelediğimizde el-

Advânî’de etkisini hissettiğimiz şairler ise; klasik dönemden Tarafe b. el-Abd (ö.564), Lebîd el-Âmirî 

(ö.660), Ferezdak (ö.732), Cerîr (ö.728), el-Ahtal (ö.710), Beşşâr b. Burd (ö.783), Ebû Nuvâs (ö.813), 

Ibn er-Rûmî (ö.896), Ebû Temmâm (ö.846), el-Mütenebbî (ö.965), eş-Şerîf er-Rızâ (ö.1015), Ebu’l-alâ 

el-Ma’arrî (ö.1057), Ibnu’l-Fârız (1235), el-Behâ Zuheyr (1258)’dir. Modern dönem şairlerinden ise 

el-Bârûdî (ö.1904), Halil Mutrân (ö.1949), Ahmed Şevkî (1932), Beşşâre el-Hûrî (1968), İliyâ Ebû 

Mâdî (ö.1957), Nizâr Kabbânî (ö.1998), ve Adonis (d.1930)’tir. 

el-Advânî ayrıca nesir yazarlarından İbnu’l-Mukaffâ, el-Câhız (ö.869), el-Muberred (ö.900), 

İbn Hazm (ö.1064) ve İbn Haldûn (ö.1406)’u kendisine örnek alıyordu. el-Egânî, el-Ikdu’l-ferîd, el-

Emâlî, Uyûnu’l-ahbâr, Subhu’l-a’şâ, Nihâyetu’l-ereb, tefsir kitapları, tasavvuf ve Mu’tezile külliyatı 

el-Advânî’nin başucu kitapları arasındaydı. Modern dönem yazarlarından Abbâs Mahmûd el-Akkâd 

(ö.1964), Taha Huseyn (ö.1973), Hasan ez-Zeyyât (ö.1968), İbrahim Abdulkadir Mâzinî (ö.1949), 

Mihail Nuayme (ö.1988), Zeki Necib Mahmûd (ö.1993), Beşer Fâris (ö.1934) ve İsmâil Mazhar 

(ö.1962)’ın çalışmalarını yakından takip ediyordu. 

Arap edebiyatı ve Batı edebiyatları arasındaki etkileşimle ilgili olarak Ahmed el-Advânî, 

eğitim amaçlı olarak Londra’da bulunduğu dönemde Hamd er-Ruceyb’e şu satırları yazar:  

“Bana Eliot’un modern Arap eleştirisine olan tesirini soruyorsun. Korkarım ki Arap 

eleştirisinde Eliot’a dair tahrifler, alıntılar ve tercümeler dışında canlı bir etki bulamıyorsun.  

Eliot ekolü ve bu ekolden etkilenen Arap eleştirmenler arasındaki ayırt edici şey sadece dil ve 

yazım tekniğidir. Eliot soldan sağa doğru İngilizce yazıyor. Arap eleştirmenler ise sağdan sola doğru 

Arapça yazıyor. Eliot kendi düşünceleriyle orijinal olan taraftır. Arap eleştirmenler ise sadece 

nakledenlerdir.” 

                                                      
10 Süleymân eş-Şattî-Süleymân el-Huleyfî, Ahmed el- Advânî (Kitâb Tezkârî), Râbıtatu’l-udebâ Yayınları, 

Kuveyt 1993, s. 17-18. 
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Yine aynı mektupta geçen şu cümleler el-Advânî’nin modern Arap edebiyatına bakışı 

hakkında bize bilgi vermektedir: 

“Bazen modern Arap edebiyatının ve modern Arap düşüncesinin Arap kültürüne dair elle 

tutulur bir şey ifade etmediğini düşünüyorum. Modern Arap edebiyatı diye adlandırılan şeyi olduğu 

gibi edebiyatımızdan çıkarırsak ne olur… Çünkü modern Arap edebiyatının çoğunluğu ya klasik Arap 

edebiyatının tekrarından ibaret ya da Batı edebiyatı ve düşüncesinden yapılan nakil, tercüme ve 

iktibaslardan ibaret. Bana göre gerçek edebiyat muhtelif yönleriyle edebiyata yeni bir şey ekleyen 

edebiyattır. Modern Arap edebiyatı bu yeniyi mevcut olana eklemiş midir ve eklediyse ne kadar 

eklemiştir?” 

Ahmed el-Advânî Batı edebiyatı hakkında bildiklerini “sınırlı” olarak tavsif eder. Ancak şair; 

Tolstoy (ö.1910), Dostoyevski (ö.1881), Çehov (ö.1904), Maksim Gorki (ö.1936), Paul Sartre 

(ö.1980), Albert Camus (ö.1960), Andrie Gide (ö.1951), Shakespeare (ö.1616), Moliere (ö.1673), 

Racine (ö.1699), Henrik İbsen (ö.1906), Dante (ö.1321) ve diğer yazarlara ait pek çok eseri de okuyup 

incelemiştir 11.  

Kuveytli şair 1969 yılında iki önemli ve yeni projenin yürütücülüğünü yaparak edebiyat ve 

kültür dünyasına önemli katkılarda bulunmuştur. Bu projelerden ilki, aylık olarak neşredilen “ el-

Mesrahu’l-Âlemî” adlı derginin yayın hayatına başlamasıdır. Ahmed el-Advânî’nin bu dergi 

aracılığıyla Arap okuyucusuna Yunan Sofokles (ö. 406/m.ö.)’ten Alman Martin Walser (ö.1946)’in 

eserlerine kadar geniş bir yelpazede uluslararası tiyatro sanatının en iyi eserlerini tanıttığına şahit 

oluyoruz.  el-Advânî’nin ikinci projesi ise 1970 yılının Nisan ayında dört ayda bir çıkmaya başlayan 

“Âlemu’l-fikr”dir. “el-Mesrahu’l-Âlemî” eleştirel bir mukaddimenin ardından sadece tiyatro 

çalışmalarının yayınlandığı bir dergi iken, “Âlemu’l-fikr” muhtelif konuları ele alan kültürel 

çalışmalara dair yazıları içermektedir.  “Âlemu’l-fikr”de ayrıca aydınların ve belli bir kültür seviyesine 

sahip okuyucuların ilgisini çekecek belli konular hakkında bir bölüm de yayınlanıyordu. Bu bölümde 

konuyla alakalı olarak Batı’daki ilmî ve akademik çalışmaların tercümeleri de yer almaktaydı. 

“Âlemu’l-fikr”den sekiz yıl sonra “Âlemu’l-ma’rife” adlı dergiyi çıkarmaya başlayan el-

Advânî (1978), bu dergi ile okuyucusuna Batı’da yayımlanan bilim ve teknoloji dergilerindeki en yeni 

gelişmeleri takip etme imkânı sunuyordu. Yine Kuveytli şairin 1981 yılında yayınlamaya başladığı 

“es-Sekâfetu’l-âlemiyye” adlı dergisi, onun Kuveyt kültür dünyasına yapmış olduğu önemli 

hizmetlerden biridir. 

AHMED MEŞÂRÎ EL-ADVÂNÎ VE “ECNİHATU’L-ÂSİFE” ADLI DİVANI 

“Ecnihatu’l-âsife” adlı şiir divanı 1980 yılında yayımlanmış olup Ahmed el-Advânî’nin 1946-

1980 yılları arasında yazmış olduğu şiirleri ihtiva eder. 

 el-Advânî’nin çağdaşlarından Sıdkî Hitâb onun şiir hayatını iki kısımda inceler. İlki 1946-

1953 yılları arasındaki döneme tekabül eder. Şiir hayatının ikinci merhalesi ise 1962-1990 arasındaki 

süre zarfıdır. Bu kadar velûd bir şairin 1953-1962 yılları arasında şiir yazmayı bırakıp inkıta’ dönemi 

yaşaması edebiyat araştırmacılarını hayrete düşürmüş ve bunun sebebini aramaya sevk etmiştir. On yıl 

kadar süren bir suskunluk ve geri çekilme dönemini şairin hayatını yeniden gözden geçirmek için 

inzivaya çekilmesi mesabesinde değerlendirebiliriz.  el-Advânî Arap şiirinde yenileşme sürecinin 

başladığını görünce içine kapanıp düşünme gereksinimi duymuştur. Batı’da bile yeni sayılabilecek, 

Arap şairlerinin de daha önceden yazmamış olduğu birtakım örnekler Arap şiirinde yavaş yavaş 

kendini göstermeye başlamıştır. Hem içerik hem de şekil açısından değişimlerin yaşandığı bu yeni 

dönemin Arap dünyasındaki en önemli temsilcileri Nâzik el-Melâike (ö.2007), Bedr Şâkir es-Seyyâb 

(ö.1964) ve Abdulvehhâb el-Beyâtî (ö.1999)’dir. 

 Yenileşmenin yaşandığı bu dönemleri mütalaa ederek geçiren şair, 1962 yılında “ Yâ Dârunâ 

yâ dâr” adlı şiiriyle yeniden okuyucusuyla buluşmuştur. Kuveyt halkı tarafından çok beğenilen ve 

edebiyat dünyasında büyük bir yankı uyandıran bu şiir, Arapların en meşhur şarkıcılarından biri olan 

Umm Kulsûm (ö.1975) tarafından seslendirilmiştir. Şairin bu şiiri şekil ve muhteva açısından ilk 

dönemde yazdığı şiirlerine benzemektedir. 

                                                      
11 Sıdki Hitâb-Nesîm el-Ğays, a.g.e., s.32. 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

434 

 

  “ el-Ma’radu’l-la’b” adlı şiiri ise Ahmed el-Advânî’nin suskunluk döneminin ardından daha 

önce yazmış olduğu şiirlerden farklı bir yapıya sahip ilk şiiri olarak addedilmektedir. Şair, 1963 

yılında nazmettiği bu şiiriyle yeni bir merhalenin başlangıcını haber vermiş, yani “uyanış, önderlik ve 

sanatsal farklılık” dönemine girdiğini ilan etmiştir. el-Advânî’nin “ el-Ma’radu’l-la’b” ve 1966’da 

yazdığı “Risâle ilâ cemel” adlı şiirleri Dr. Adil Selâmet tarafından İngilizceye tercüme edilmiş ve 1974 

yılında Hollanda’da “Journal of Arabic Literature” adlı derginin beşinci sayısında neşredilmiştir. 

 el-Advânî’nin şiirlerinde ele aldığı konular iki temel nokta etrafında şekillenmektedir. İlk 

dönem şiirlerinde ağırlıklı olarak iyimserlik, umut, hayatın neşvesi, devrim, yolculuk, çöl, deve, 

rekabet, gece sohbeti ve hurma gibi geleneksel şiirin işlediği konulara yakın temaları ele alırken; ikinci 

dönemde ise şiirlerine genel olarak göç, sürgün, vahdet, sükûnet, umutsuzluk, ölüm gibi konuların 

hâkim olduğunu görmekteyiz.  

 “Ecnihatu’l-âsife” adlı divana tekrar dönecek olursak; şairin bu divanında bulunan şiirlerde 

ağırlıklı olarak ölüm, göç ve yalnızlık gibi konuların ele alındığını ve bu konuların umutsuz ve 

karamsar bir ruh haliyle anlatıldığını görmekteyiz. Nitekim Muhammed Hasan Abdullah “er-Resm fi 

elvân dabâbiyye: Dirâse fî şi’r Ahmed el-Advânî” adlı çalışmasında el-Advânî’nin divanında “ölüm” 

kelimesini, kelimenin müştaklarını, eş anlamlılarını ve ölümü simgeleyen mazmunları 166 yerde 

kullandığını dile getirmiştir12. 

 el-Advânî’nin ölüm konusunu şiir hayatının ilk merhalesinde yazmış olduğu şiirlerinde de 

işlediğine şahit oluyoruz. Binâenaleyh, 1946-1953 yılları arasında yayımlanan on dokuz şiirinde ölüm 

kelimesini ve türevlerini 44 yerde kullanmıştır. Bu dönemde gençliğinin baharında olan el-Advâni, 

zamandan şikâyet edip ölümle gerçek bir duyguyu tabir etmekten çok geleneksel bir konu olarak 

ölümü şiirlerinde ele almaktadır. Ayrıca 1930’lu yılların başlarında ortaya çıkan çiçek hastalığından 

dolayı birçok kişi hayatını kaybetmesi ve şairin buna tanık olması şiirinde ölüm konusuna geniş çaplı 

yer vermesinin bir diğer nedeni olabilir. Nitekim Ahmed el-Advânî bu hususta arkadaşı Sıdkî Hitâb’a 

şöyle demiştir: 

 “Kardeşim Abdurrezzâk bu vebaya yakalananlardan biriydi. Ona derman olamadık. 

Kardeşimde ölüm emareleri görülmeye başlandı. Yüzünü, ölümü arar bir şekilde kıbleye döndü.  Uzun 

süren şiddetli acılardan sonra Allah’ın rahmetine kavuştu.”  

 Bu acı veren olay el-Advânî’nin ruhunda derin bir iz bırakmıştır. Kardeşi vefat ettiğinde henüz 

sekiz yaşında olan el-Advânî, bu acıyı tüm hayatı boyunca benliğinde taşımıştır ve bu duygu 

şiirlerinde de görüldüğü üzere geeniş bir yer tutmuştur13. 

 Ahmed el-Advânî’nin “Medînetu’l-emvât” adlı şiiri melankoli ve karamsarlığı en fazla işlediği 

manzumesidir. Şiirin başlığı, içeriğini tam anlamıyla vasfetmiştir.  

 يا صاحبي

 ما تشهداياك أن تُراَع م

 فأنت في مدينة انقطعت عن الحياة

 تدعي مدينة األموات

 مدينة نام السكون  فوقها

 و مأل الظالم أُفقها

 فال تحسُّ في ثراها حركة

 هواؤها جمد

 14تغيرت هيئته حتي يالئم البلد
Dostum! 

Şahit olduklarına karşı temkinli ol! 

“Ölüler şehri” denen hayattan kopmuş bir şehirdesin. 

Üzerinde sessizliğin uyuduğu 

Ufkunu karanlığın doldurduğu bir şehir… 

Şehrin kalabalığında bir hareket hissetmezsin 

                                                      
12 Sıdki Hitâb-Nesîm el-Ğays, a.g.e., s.84. 
13 Aynı yer. 
14 el-Advânî: el-A’mâlu’ş-şi’riyyetu’l-kâmile, (ed. Adnân B. Câbir), Muessesetu’l-câize Abdulaziz Suud el-

Babtayn li’l-ibdâ’i’ş-şi’rî, Kuveyt 1996, s.011. 
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Havası donuk… 
Şehre benzesin diye hali de değişmiş… 

Şairin “Karâr” adlı kasidesi de karamsarlığı konu edindiği bir diğer şiiridir. Şair bu şiirinde 

ölmek istediğini ifade ediyor. Çünkü bozguncu ve münafık olarak tanımladığı kimselerin, 

düşüncelerine el koymasını istemiyor. Şiirinde, sürünerek veya intihar ederek sefil bir şekilde ölmeyi 

değil düşmanla mücadele ederek ölmeyi arzuladığını dile getiriyor. 

 Yalnızlık ve ruhen etrafına yabancılaşma duygusu el-Advânî’nin şiirlerinde yer alan ikinci 

önemli mevzudur.  “Gurbet” ve “İgtirâb” lafızları el-Advânî’nin şiirinde farklı dönemlerde de olsa 

yerini almıştır.   Şairin “Vakfe alâ talel” adlı şiirindeki şu dizelerinde yaşadığı bu duyguyu açıkça 

görmemiz mümkündür: 

 من منفي الي منفي  لقد دارت بي الغربة

 15أنا غريب العالمين  و في حكاية يقول :
 

Yalnızlık hissi daima içimde dönüp durdu 
Ve bir kıssada der ki: Ben bu âlemlere yabancıyım. 

 Edebiyat araştırmacılarının şiirlerini ele alarak el-Advânî üzerinde ittifak ettikleri diğer bir 

konu onun mutasavvıf bir şair oluşudur. Zira şu dizeler onun tasavvufa olan meylini bize açıkça beyan 

etmektedir: 

 أّواه من همي ، وأين أفّر من 

 جبروت  سطوته ، و كيف فراري

 رّب أقلقت الرياح سفينتي يا

 فامنن علّي بشاطئ استقرار
Ah.. Dertlerimden…  

Ceberut âleminin büyüleyiciliğinden nereye kaçayım, nasıl kaçayım 

Ya rabbi! Rüzgârlar gemimi savurdu. 

Kıyıda bana huzuru bahşet! 

 

Görüldüğü üzere ilk iki dizede tasavvuf makamlarından telvin16 hali, son dizelerde de temkin17 

haline örnek teşkil edecek ahvalden bahsedilmiştir. 

SONUÇ 

 

Ahmed el-Advânî, Kuveyt’te XX. asırda şekillenen edebi ve kültürel hareketin öncülerinden 

biri olarak addedilmektedir. Edebiyat ve kültür alanındaki bu yenileşme hareketi onun çabalarıyla 

başlamış ve sağlam bir temel üzerine kurulmuştur. Şair, gerek eğitim alanında gerekse kültürel alanda 

yapmış olduğu çalışmalarla sadece Kuveyt’te değil tüm Arap dünyasında saygın bir konuma sahip 

olmuştur.  

Bu bildiride Ahmed el-Advânî genel özellikleriyle araştırmacılara tanıtılmaya çalışılmıştır. 

Öncelikle şairin hayatı hakkında birtakım malumat verilerek yapmış olduğu ilmî faaliyetler kronolojik 

olarak aktarılmıştır. Ardından çalışmada el-Advânî’nin beslenmiş olduğu kültürel çevre, örnek aldığı 

ve okuduğu edebiyatçılar ve şairlerden bahsedilerek “Ecnihatu’l-âsife” adlı şiir divanında yer alan bazı 

şiirlerinden örnekler verilmek suretiyle şairin edebî şahsiyeti okuyucuların istifadesine sunulmuştur. 
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15 a.e., s.59. 
16 Hakk’ın tecellîlerinin farklılaşması ile kulun halinin devamlı değişmesi anlamında bir tasavvuf terimi. Bk. 

Semih Ceyhan, “Telvin”, DİA,  C.40, İstanbul 2011, s.409-410. 
17 Sâlikin ulaştığı makamdaki sürekliliğini ifade eden tasavvuf terimi. Bk. Semih Ceyhan, “Telvin”, DİA,  C.40, 

İstanbul 2011, s.409-410. 
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Türkiye Sigorta Sektöründe ‘Özellikli Sigorta Kuruluşları’ ve Risk 

Yönetimi Bağlamında TARSİM Örneğinin Yapısal İncelenmesi 
 
 

G. Şebnem URALCAN* 

Doç.Dr., Istanbul Haliç University 
 

 

ÖZET 

 

     Dünya artan katastrofik risklerin yönetimindeki zorluklarla baş etmeğe çalışmaktadır. Risk 

yönetim kuruluşlarının başında gelen özel sigorta şirketleri bu amaçla farklı yapılara sahip 

özellikli kuruluşlar tesis ederek bu risklerin yönetimini mümkün kılma çabasındadır.  

     ‘Özellikli Kuruluşlar’ olarak farklı yapılarda sigorta kuruluşlarının tesisi, risk yönetimi 

sistemini zenginleştirmiş; şiddeti ve frekansı artan doğal afetler, artan çevre kirliliği, 

beklenmeyen iklim değişiklikleri, zarar verilebilecek bilgi teknolojileri gibi olasılığı, şiddeti 

ve frekansı yüksek risklerin yönetimini mümkün kılmıştır.  

     Türkiye 21.yüzyılın başında bilgi teknolojileriyle tanışmış ama güncel gelişmelere çabuk 

ayak uydurabildiği için çağın risklerini yönetmede önemli sistemler geliştirerek değişik 

yapıda kuruluşlarla katastrofik risklerin yönetiminde dünya çapında ödül alacak düzeyde 

başarılı olmuştur.  

     Bu çalışmada Türkiye’de tesis edilen Özellikli Sigorta Kuruluşları’nın tanıtımı yapılmış; 

bu bulgu ve bilgiler ışığında örnek olarak tarım risklerinin yönetimi için sigorta şirketlerinin 

üretimi olan tarım sigortaları dışında tesis edilen TARSİM Tarım Sigortaları Havuzu ve 

İşletmeciliği kuruluşlarının risk yönetim şekli incelenmiştir. TARSİM’in yapısal farklılığı 

nitelikleriyle ortaya çıkarılmış; küresel bağlamda risk yönetimi, üretim sonuçları, hasar 

yönetimi ve hasar dağılımı, finansman yönetimi, kurumsal yönetimi, sistematik şekilde ortaya 

konmuştur.  

     Analiz, sentez yöntemleri ve istatistik veriler ışığında matematiksel işlemlerle TARSİM’in 

bilimsel bağlamda riskin dağıtılmasını ve ekonomik kayıpların telafi edilebilirliğini sağlayışı 

nicel ve nitel veriler ışığında somutlaştırılmıştır. 

  
Anahtar Kelimeler:  

TÜRKVET; TARSİM Tarım Sigortaları Havuzu; TARSİM Tarım Sigortaları İşletmeciliği A.Ş; Çiftçi 

Kayıt Sistemi (ÇKS); HAYBİS Hayvan Bilgi Sistemi 

 

'Specialized Insurance Enterprises' in the Turkish Insurance Sector and 

Structural Study of the Case of the TARSİM in the Context of Risk 

Management 
 

 

ABSTRACT 

 

       The world is having hard time in countering the challenges posed by the management of 

increasing catastrophic risks. As leading risk management institutions, private insurance companies 

tend to establish specialized organizations with different structures that are better fitted to handle these 

risks. 

Introduction of these specialized enterprises with diversified structures has enriched the risk 

management ecosystem, facilitating the management of the risks with high-severity and high-

frequency risk such as natural disasters with increasing severity and frequency, unexpected climate 

change, and potentially disruptive IT technologies. 
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        The widespread adoption of IT technologies occurred in Turkey only in 21st century. However, 

its capability to adapt to current developments has enabled it to come up with major systems to deal 

with emergent risks and introduce award-winning institutions designed to manage catastrophic risks. 

         This study aims to introduce the Specialized Insurance Institutions established in Turkey with 

special emphasis on the risk management approach of the Agricultural Insurance Pool (TARSİM), 

established to manage agricultural risks outside the framework of the agricultural insurance managed 

by insurance companies. The TARSİM's structural differences were described and its risk 

management on the global scale, production results, loss management and loss distribution, financing 

management and institutional management were systematically discussed. 

         The way the TARSİM ensures risk distribution and compensation of economic losses through 

analysis, synthesis, statistical data and other mathematical operations was elucidated in the light of 

quantitative and qualitative analysis. 

 

Keywords: TÜRKVET (Veterinary Information System); TARSİM Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM 

Agricultural Insurance Pool); TARSİM Tarım Sigortaları Havuzu İşletmeciliği A.Ş. (TARSİM 

Agricultural Insurance Pool Management Joint Stock Company); Farmer Registration System (FRS) 

(ÇKS); HAYBİS Hayvan Bilgi Sistemi (Animals Information Systems AIS ) 

 

GİRİŞ 

 

      Ekolojik dengenin bozulması, çevre kirliliği, artan doğal afetler,  kötü amaçlar için kullanılabilen 

bilgi teknolojileri, birbirini tetikleyen ekonomik krizler, küreselleşmenin getirdiği kıyasıya rekabet, 

yozlaşan etik anlayış ve dünyayı saran terör, günümüzdeki risklerin olasılığını, şiddetini, frekansını 

artırmış, riskleri yönetilemez hale getirmiştir. İstatistiksel olarak ölçülemeyen, yaratacağı ekonomik 

kayıpların parasal değeri tahmin edilemeyen bu riskler, bireyleri, işletmeleri, toplumu, ülkeleri ve 

dolayısıyla dünyayı telafi edilemeyen ekonomik kayıplarla karşı karşıya bırakmaktadır.  

      Risk yöneticisi olan sigorta kuruluşları riskin gerçekleşmesinden doğan ekonomik kayıpları Büyük 

Sayılar Kanunu’na işlerlik kazandırmak amacıyla küresel bağlamda dağıttığı için belki de risk 

yönetimi konusunda maliyeti en düşük; yasalarla korunduğu için de etkinliği en yüksek olan 

kuruluşlardır. Ancak onlarca yıldan beri onlar da başta doğal afetler olmak üzere birçok riski çeşitli 

nedenlerle yönetememektedir. Bu riskleri iş kabul politikalarının dışında bırakmakta ya da klasik 

yapıların ve alışılagelmiş yöntemlerin dışında farklı yapılarla ve yöntemlerle yönetmenin yollarını 

aramaktadırlar. 

       Bu amaçla Türkiye’de de çeşitli modeller geliştirilmiştir. Bunların bir kısmı risklerin 

ölçülebilirliği ile ilgili istatistik verileri derleyen, risk yönetimine ışık tutan kuruluşlardır. Kimi de 

sigorta sistemi içinde ancak klasik yapının dışında daha güçlü yapılarla kurulan risk yönetim 

kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlar çeşitli ülkeler tarafından incelenmiş, beğeni kazanmış, örnek alınmıştır. 

Aynı zamanda bu kuruluşlarla ilgili sistemler dünya çapında önemli ödüller kazanmıştır.  

      Bu bildiride Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ (SBM) ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu 

(DASK)’tan kısaca; TARSİM Tarım Sigortaları Havuzu ve İşletmeciliğinden daha detaylı olarak 

bahsedilecektir. 

 

ÖZELLİKLİ KURULUŞLAR 

 

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) 

 

     AR-GE ya da risk mühendisliği gibi bölümlerin maliyetinin yüksekliği sigorta kuruluşlarını zorlar, 

çalışmaların işlevselliği sınırlı kalır. Bu tür çalışmaların sektörün ortak politikalar merkezi görevini 

yüklenen bir kuruluşa bağlı ortak bir bilgi merkezi tarafından yapılması çalışmaların alanını 

genişletecek, maliyetleri azaltacaktır (Uralcan, 2011: 288 vd). 

     Ülkemizde 2003 yılında kurulan Trafik Sigortası Bilgi Merkezi TRAMER bu konuda atılan ilk 

adım olmuştur. ‘Sigorta Bilgi Merkezi’ (SBM) 2008’de kurulmuştur; 2011’de ise adı ‘Sigorta Bilgi ve 

Gözetim Merkezi’ şeklinde değiştirilerek kendisine bağlı dört alt kuruluşla Türk Sigorta Reasürans ve 

Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB)’ye bağlı hasar bilgilerini derleyen bir merkez halini almıştır. Bilgi 

teknolojileri bağlamında sağlıklı bir alt yapıya sahip SBM’nin alt sistemleri;  
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1- Karayolu motorlu araçlar risklerine yönelik sigortaların bilgi merkezi (Trafik Sigortası Bilgi 

Merkezi) TRAMER 

2- Sağlık sigortalarıyla ilgili sigortaların bilgi merkezi SAGMER 

3- Hasarların takip edildiği sigorta bilgi merkezi HATMER 

4- Hayat sigortaları ile ilgili bilgilerin merkezi HAYMER’dir. 

 

     Misyonunda “… İlgili branşlardaki verilerin tek merkezde toplanarak, sigortacılık faaliyetlerinin 

daha kapsamlı ve etkin şekilde yürütülmesi, sektör genelinde uygulama birliğinin sağlanması, sağlıklı 

fiyatlandırma yapılabilmesi, suistimallerin önlenmesi, güvenilir istatistiklerin oluşturulması, sigorta 

sistemine olan güvenin arttırılması ve kamu gözetim-denetiminin etkinleştirilmesi hedeflenmektedir.” 

denmektedir. Bu hedefler risk yönetiminin sürekliliği bakımından önem taşımaktadır. Birçoğu 

dünyada ilk ve tek olan bu merkezin uygulamalarından, bilgi sistemlerinden hem vatandaş hem sektör 

yararlanmaktadır.  

İnovalig 2015'te "İnovasyon Yaşam Döngüsü" birincilik ödülünü; 2016’da The Stevie Awards 2016 

(Uluslararası İş Ödülleri)’nde 6 ödül ve Global Business Excellence Awards 2016’da 3 birincilik 

ödülü olmak üzere toplam 9 ödül kazanmıştır.  

https://www.sbm.org.tr/tr/Sayfalar/Misyonumuz.aspx. 

https://www.sbm.org.tr/tr/Sayfalar/Anasayfa.aspx .  

https://www.sbm.org.tr/tr/Sayfalar/SbmBlog/blogDetail.aspx?id=26 

 

Doğal Afet Sigortaları Kurumu DASK 

 

     Türkiye topraklarının %96’sı deprem kuşakları üzerinde bulunmaktadır. Her bölgede sık sık büyük 

depremler oluşmakta ve bunların yarattığı ekonomik kayıplar sigortasızlık nedeniyle telafi 

edilememektedir. Devletin 15 Mayıs 1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müesser Afetler 

Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereği, doğal afetler nedeniyle 

evsiz kalan vatandaşlarına ev sahibi olabilmeleri için uzun vadeli ve düşük faizli finans olanakları 

yaratma zorunluluğu vardır. Devlet, bu yükümlülüğünü süreklilik sağlayacak şekilde büyük afetlerde 

yerine getirme olanaklarına sahip olamadığını ve olamayacağını 1999 Gölcük ve Düzce depremlerinde 

yaşadı ve gördü. Her iki depremde de hem özel deprem sigortalarının hem de devletin finans 

kaynaklarının bu denli büyük doğal afetlerde yetersiz kaldığı yaparak ve yaşayarak öğrenildi. Üstelik 

Marmara Bölgesinde bu depremlerden daha büyük olacağı öngörülen İstanbul depremi 

beklenmektedir. Dolayısıyla bu durumun rasyonel olmadığı gibi hem devleti hem de toplumu 

yoksullaştıracağı bilinciyle sigorta sistemi içinde bir çözüm üretilmesi gerekliliği o yıl ortaya 

çıkmıştır.   

     Bu durum sigorta sistemi içinde başta zorunlu deprem sigortası olmak üzere doğal afetlerle ilgili 

ekonomik kayıpların telafi edilmesini sağlayacak bir kurumun ivedilikle tesisinin gerekliliğine dikkat 

çekmiştir. Ancak bu zorunlu sigorta üretiminin klasik sigorta şirketlerinin üretimi içinde gerekli 

etkinliğe ulaşamayacağı da açıktır.  Zira ülkede süregelen klasik sigorta sisteminin mali, teknik ve 

yasal alt yapısını, pazarlama ve satış politikalarını,  toplumun sigorta ile risklerini yönetmeye yönelik 

bilgi ve bilincini süratle değiştirmek mümkün değildir (Duman, 1990: 113). Sigorta sistemi içinde 

başka bir model aranmış ve aynı yıl 25 Kasım 1999 tarihli ve 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasıyla 

ilgili Kanun Hükmünde Kararname ile DASK tesis edilmiştir. Daha sonra Mayıs 2012 tarihinde 

DASK 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile yasal alt yapısı güncelleştirilerek zamanla deprem 

dışındaki doğal afetleri de kapsamına alacak yapıya kavuşturulmuştur. DASK TC Hazine 

Müsteşarlığına bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. 

     DASK, Farklı konularda uzmanlaşmış ve ilgili kamu kuruluşları üst düzey yöneticilerinden oluşan 

5 kişi ile TSB üst düzey yöneticilerinden 1; üniversite mensubu akademisyenlerden 1 olmak üzere 7 

kişi tarafından yönetilmektedir. Kurum, işletici kuruluş olarak her 5 yıllığına ihale ile sigorta 

sektöründen bir kuruluşla anlaşmaktadır. İşletici kuruluşa bir ücret ödenmektedir. 

(https://www.dask.gov.tr/hakkinda-yonetim-kurulu.html ) Sigorta şirketleri ve onların dağıtım 

kanalları olan acenteler, sektördeki brokerler aracı işlevi görmektedir. Dolayısıyla kurumun kendisini 

rahatsız edecek boyutta giderleri yoktur. 

https://www.sbm.org.tr/tr/Sayfalar/Misyonumuz.aspx
https://www.sbm.org.tr/tr/Sayfalar/Anasayfa.aspx
https://www.sbm.org.tr/tr/Sayfalar/SbmBlog/blogDetail.aspx?id=26
https://www.dask.gov.tr/hakkinda-yonetim-kurulu.html
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     Reasüransı ve retrosesyonu ile sigorta sistemi çerçevesinde risk yönetimi yapılırken 7269 sayılı 

yasa gereği doğan yükümlülük devletin üstünden kalkmaktadır. Bunun yerine kurumun isteği olduğu 

takdirde devlet belli bir ücret karşılığında hasar fazlası güvencesi verebilecektir. 

(https://www.dask.gov.tr/mevzuat-6305Sayili-kanun.html).  

 

TARSİM Tarım Sigortaları Havuzu  
 

     Doğal beslenme zorlukları nedeniyle dünyanın tekrar tarım devrine döneceği konuşmalarının 

yapıldığı günümüzde tarım sektörüyle ilgili risklerin yönetimi de zorlaşmıştır. Sigorta şirketleri tek 

başlarına tarım risklerini yönetemedikleri için ya iş kabul politikalarını çok sınırlamakta ya da tarım 

branşında üretim yapmamaktadırlar. 

     Ülkemizde nüfusun çokluğu tarım ürünlerine gereksinimi artırmaktadır. Yetmeyen ürünün ithal 

edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, ülkemiz tarım sektörü olarak her alanda çok çeşitte ve türde ürünü 

üretebilecek koşullara sahiptir. Dolayısıyla ithal etmek değil ihraç edebilme olasılığı yüksektir. Ancak, 

tarım riskleri de giderek daha katastrofik bir hal almaktadır. 

     TARSİM modelinde Devlet + Özel Sigorta Sektörü (reasürörler dahil) + Sivil Toplum 

Örgütleri işbirliği ile ülkemizdeki tarım risklerinin yönetimi söz konusudur. Kâr amacı yoktur. 

Devletin amacı, tarım risklerinin yaratacağı ekonomik kayıpların telafisi yükümlülüğünün önemli bir 

bölümünü sigorta sistemi içinde yürütmeyi; böylece kriz yönetiminden risk yönetimine geçerek 

ekonomik kayıpların telafisini, ekonomik büyümeği, gelir istikrarına kavuşmuş çiftçi ve kırsal kesim 

vatandaşına sahip olmayı, tarımsal üretimde devamlılık sağlamayı sürdürülebilir kılmaktır. 

 

- Kurumsal Alt Yapı  
 

     Üye olan sigorta şirketlerinin eşit paylı katılımlarıyla kurulan TARSİM Tarım Sigortaları 

Havuzu’nda temel amaç, sigorta şirketlerinin kendi bünyeleri içinde yönetemedikleri riskleri ortak 

oldukları bir sigorta havuzu ile yönetmektir. Bu amaçla 14 Haziran 2005 tarihinde 5363 sayılı 

Tarım Sigortaları Kanunu çıkarılmıştır. Havuz ile ilgili iş ve işlemleri TARSİM Tarım Sigortaları 

Havuz İşletmesi A.Ş yürütmektedir (Bundan böyle havuz TARSİM; havuz işletmesi ise ‘İşletme’ 

diye anılacaktır.). ISO 9001, ISO 10002, ISO 27001 standartlarına uyum garantisi verilmiştir. 

Entegre Yönetim Sistemi EYS kurumsal yönetiminin esasını teşkil etmektedir. 
 

https://web.tarsim.gov.tr/havuz/subpage?_key_=6D7415BE31795E0576A7CE18FEDB4F2E6027769

6H1HJQE1QH0VMV169CW17062015 

KURUMSAL ALT YAPI
Tablo, TARSİM Tarafından Düzenlenmiştir.

  
Tablo 1; Kurumsal Yapı Şeması 

Kaynak: TARSİM  

https://www.dask.gov.tr/mevzuat-6305Sayili-kanun.html
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     Sigorta şirketleri ve acenteleri, TARSİM adına ve onun standartlaştırdığı poliçelerle sözleşme 

düzenlemekte; primi ve teminat yükümlülüğünü tümüyle TARSİM’e devretmektedir. Devlet Desteği 

diye anılan devletin çiftçi adına prime katkısı, ürün, risk, bölge, işletme ölçekleriyle bağlantılı olarak 

Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenmektedir. Primlerin ödenebilirliğini sağlamak amacıyla muafiyet, 

müşterek sigorta (koasürans) uygulaması vardır.  

 

- Yasal Alt Yapı 

 

     Yasal düzenlemeler hem gereksinimi hem de sigortacılığın temelindeki esasları açıklayan alt 

yapıya sahiptir. ‘Tarım sigortalarının yapılabilirliğinin, geliştirilmesinin, yaygınlaştırılmasının 

sağlanması; sigorta sözleşmelerinde standarda gidilebilmesi; risk transferi için uygun ortam ve 

olanakların yaratılması; hasar tazminatının tek merkezden ödenebilmesi; katastrofik risklerin kapsama 

alınabilmesi, reasürans ve retrosesyon katılım ve kapsamının genişletilebilmesi, tarım risklerinin 

yönetimiyle ilgili bilgi temininin kolaylaştırılması, sigorta şirketlerinin mali yükünün hafifletilmesi; 

Devletin prim ve hasar fazlası desteğinin daha etkin kullanılmasının sağlanması’ gibi işlevlere işlerlik 

kazandırma mevzuatta yer almıştır. Sistemin ahenkli çalışması tarım risklerinin yönetilebilmesini ve 

ekonomik kayıpların yurtiçi ve yurtdışı hasar tazminatı ödemeleriyle telafisini mümkün kılacaktır. 

https://web.tarsim.gov.tr/havuz/subpage?_key_=0C006981E0842E8D6235913E60C5E9678606297A

W1S47ONHBMHIRDKYD416062015  

  

Yasal düzenlemeleri aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz:  

 

o Kanunlar; 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu; 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu; 5488 sayılı 

Tarım Kanunu,  

o Yönetmelikler; Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği; Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 

o Bakanlar Kurulu kararları (2007 – 2017) 

o Yönergeler; Satın Alma ve Kiralama Usul ve Esasları Yönergesi; Tarım Sigortaları Havuzu 

Eksper Disiplin Yönergesi, 

o Genel Şartlar; Bitkisel Ürün Sigortaları GŞ; Sera Sigortaları GŞ; Büyükbaş Hayvan Hayat 

Sigortaları GŞ; Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortaları GŞ; Kümes Hayvanları Hayat Sigortaları 

GŞ; Su Ürünleri Hayat Sigortaları GŞ; Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortaları GŞ; İlçe Bazlı 

Kuraklık Verim Sigortaları GŞ, 

o Bunların dışında, Tarife ve Talimatlar, Müşterek Sigorta ve Muafiyetler, Tehlike Bölgeleri, 

Duyurular gibi mevzuatı tamamlayan düzenlemeler de vardır. 

      

- Teknik Alt Yapı 

 

     TARSİM Tarım Sigortaları Havuzu bünyesinde güvence altına alınan Devlet Destekli tarım riskleri 

sekiz başlık altında ele alınmaktadır.  

 

1.Bitkisel Ürün Sigortaları; Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortalarından yararlanabilmek için Çiftçi 

Kayıt Sistemi – ÇKS’ye kayıtlı olmak ve bu kaydı güncellemek gerekir. Kapsama alınan riskler 

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartlarında özetle şöyle belirtilmiştir. Tüm bitkisel 

ürünler için, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını nedeniyle uğranan 

miktar kaybı ve yaş meyve, yaş sebze ve kesme çiçekler için dolunun neden olacağı kalite kaybı 

teminat kapsamındadır. İstendiği takdirde don riskinin de belirlenen ürünler için miktar kaybı ve buna 

benzer riskler (bkz.www.tarsim.gov.tr) paket poliçelerde Ek Teminat olarak kapsama alınmaktadır. 

Kapsam dışı teminatlar, muafiyetler, koasürans, teminatın başlangıç tarihi ve gerekli diğer bilgiler de 

yukarıda anılan Genel Şartlarda verilmektedir. http://www.tsb.org.tr/devlet-destekli-bitkisel-urun-

sigortasi-genel-sartlari.aspx?pageID=474  

 

2. Sera Sigortası; Diğer bütün branşlarında olduğu gibi Devlet Destekli sera sigortalarında da riskler 

Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. Sera sigortalarında da ilk sigortalanabilirlik ölçütü olarak 

https://web.tarsim.gov.tr/havuz/subpage?_key_=0C006981E0842E8D6235913E60C5E9678606297AW1S47ONHBMHIRDKYD416062015
https://web.tarsim.gov.tr/havuz/subpage?_key_=0C006981E0842E8D6235913E60C5E9678606297AW1S47ONHBMHIRDKYD416062015
http://www.tsb.org.tr/devlet-destekli-bitkisel-urun-sigortasi-genel-sartlari.aspx?pageID=474
http://www.tsb.org.tr/devlet-destekli-bitkisel-urun-sigortasi-genel-sartlari.aspx?pageID=474
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Örtü Altı Kayıt Sistemine (ÖKS) kayıtlı olmak ve bu sistemin standartlarına uygun sera yapısında 

olmak gerekmektedir. Seraların örtü, iskelet, teknik donanım ve ürünü yine Genel Şartlar ve Tarife 

Talimatlar çerçevesinde güvence altına alınmaktadır. http://www.tsb.org.tr/devlet-destekli-sera-

sigortasi-genel-sartlari.aspx?pageID=478 Cam ve Plastik Seralarda; İskelet, örtü malzemesi, teknik 

donanım, ürün, dolu, yangın, fırtına, hortum, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı, sel 

ve su baskını vb risklere karşı güvence altına alınır. Yüksek Tünellerde; Plastik örtü ve ürün, dolu, 

fırtına, yangın, hortum, heyelan, deprem, sel ve su baskını vb riskler için güvence altına alınır. 

Tazminat hesaplamalarında Muafiyet ve müşterek sigorta oranları tarife ve talimatlarda ilan edilen ve 

poliçeye yazılan şekilde uygulanır.  
 

3. Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası; Devlet Destekli büyükbaş hayvan hayat sigortalarında kapsama 

giren hayvanların Hayvancılık Bilgi Sistemi (HAYBİS) ’ne kayıtlı olması gerekmektedir. Süt sığırları 

ve mandalar 8. günden itibaren 7 yaşına kadar; erkek besi sığırları ise 8. günden itibaren 3 yaşına dek 

ölüm riskine karşı sigortalanabilmektedir. Bakanlar Kurulunca kapsama alınan ve/veya kapsam dışı 

olan teminatlar Genel Şartlarda belirtilmektedir. http://www.tsb.org.tr/devlet-destekli-buyukbas-

hayvan-hayat-sigortasi-genel-sartlari.aspx?pageID=475  Özet olarak söylemek gerekirse, Dar 

Kapsamlı tarifede, her türlü hayvan hastalıkları teminat dışıdır. Geniş teminatta ihbarı zorunlu olan 

tüm bulaşıcı hastalıklar hariç diğer hayvan hastalıkları, kuduz ve anthrax kapsama dahildir. Ayrıca 

Arilik Belgesine sahip işletmeler için tüm hayvanlarını sigortalatmak koşuluyla isteğe bağlı şap 

hastalığı ve hırsızlık kapsama alınmaktadır. Gebelik, doğum, cerrahi müdahale, Her türlü kaza ile yılan 

ve böcek sokması, zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler, her türlü doğal afetler ve güneş 

çarpması, yangın veya infilak nedeniyle yaşanan ölümler, mecburi kesimler ile yavru atma ve yavru 

ölümü sonucu sigortalının doğrudan uğradığı zararlar kapsama dahildir. 
 

4. Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası; Bu sigorta türü büyükbaş hayvan hayat sigortalarının nerdeyse 

birebir aynıdır. O nedenle daha öz bilgiler verilecektir. Bu branş da hayvanların Hayvancılık Bilgi 

Sistemi’ne kaydını zorunlu tutmaktadır. Koyun, keçi, koç ve tekeler 3 aydan itibaren 5 yaşına dek 

(dahil) büyükbaş hayvan hayat sigortasındaki gibi bulaşıcı hastalıklar hariç, kuduz ve anthrax dahil her 

türlü hayvan hastalıklarını, zehirlenmeleri, gebelik, doğum, cerrahi müdahale, kaza, vahşi hayvan 

saldırısı, yılan, böcek sokması, zehirlenme vb. risklerden doğacak ölümler kapsama alınmıştır. 

http://www.tsb.org.tr/devlet-destekli-kucukbas-hayvan-hayat-sigortasi-genel-

sartlari.aspx?pageID=476  
 

5. Kümes Hayvanları Hayat Sigortası; Bu branşta, açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes 

hayvanlarına sadece dar kapsamlı tarife ile ölüm riski güvence altına alınmaktadır. Kapalı sistemde 

üretimi yapılan kümes hayvanlarına geniş ve dar kapsamlı teminat verilmektedir. Her iki grubun da 

HAYBİS’e kayıtlı olma ve bio güvenlik önlemlerinin, hijyen kurallarının sağlanması gibi zorunlu 

koşulları vardır. Dar kapsamlı tarifede her türlü hayvan hastalığı teminat dışıdır. Geniş teminatta ihbarı 

zorunlu kanatlı hayvan hastalıkları hariç, her türlü hastalık, kaza ve zehirlenmeler, doğal afetler, 

yangın ve infilak sonucu oluşan ölümler, zorunlu kesimler nedeniyle sigortalının uğradığı zararlar 

kapsama alınmaktadır. http://www.tsb.org.tr/devlet-destekli-kumes-hayvanlari-hayat-sigortasi-genel-

sartlari.aspx?pageID=477  
 

6. Su Ürünleri Hayat Sigortası; Denizlerde ya da iç sularda yetiştirilen su ürünlerindeki ölüm ve kafes 

ve ağlarda oluşan maddi zararlar bu sigorta ile güvence altına alınmaktadır. Bu branşta da Su Ürünleri 

Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı olmak gereklidir. 5 gr ağırlıktan itibaren su ürünlerinin ölüm riski 

sigortalanabilir. Her türlü hastalık, yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenme, doğal 

afetler, kazalar, predatörler, alg patlaması nedeniyle meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar 

kapsama alınmaktadır. Kafes ve ağlarda doğal afetler, kazalar, predatörler vb. nedenlerle oluşan maddi 

zararlar güvence altına alınmaktadır. http://www.tsb.org.tr/devlet-destekli-su-urunleri-sigortasi-genel-

sartlari.aspx?pageID=479  
 

7. Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası; Aktif yani içinde arı olan modern, plakalı ve HAYBİS’e kayıtlı 

(AKS) kovanlar, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, sel ve su baskını, vahşi 

hayvan saldırısı, gezginci arıcılık yapanların kovan taşıma sırasında, çarpma, çarpışma, devrilme, 

yanma vb risklere karşı sigortalanmaktadır. http://www.tsb.org.tr/Default.aspx?pageID=1033  
 

http://www.tsb.org.tr/devlet-destekli-sera-sigortasi-genel-sartlari.aspx?pageID=478
http://www.tsb.org.tr/devlet-destekli-sera-sigortasi-genel-sartlari.aspx?pageID=478
http://www.tsb.org.tr/devlet-destekli-buyukbas-hayvan-hayat-sigortasi-genel-sartlari.aspx?pageID=475
http://www.tsb.org.tr/devlet-destekli-buyukbas-hayvan-hayat-sigortasi-genel-sartlari.aspx?pageID=475
http://www.tsb.org.tr/devlet-destekli-kucukbas-hayvan-hayat-sigortasi-genel-sartlari.aspx?pageID=476
http://www.tsb.org.tr/devlet-destekli-kucukbas-hayvan-hayat-sigortasi-genel-sartlari.aspx?pageID=476
http://www.tsb.org.tr/devlet-destekli-kumes-hayvanlari-hayat-sigortasi-genel-sartlari.aspx?pageID=477
http://www.tsb.org.tr/devlet-destekli-kumes-hayvanlari-hayat-sigortasi-genel-sartlari.aspx?pageID=477
http://www.tsb.org.tr/devlet-destekli-su-urunleri-sigortasi-genel-sartlari.aspx?pageID=479
http://www.tsb.org.tr/devlet-destekli-su-urunleri-sigortasi-genel-sartlari.aspx?pageID=479
http://www.tsb.org.tr/Default.aspx?pageID=1033
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8. İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası; 01.01.2017 tarihinde Genel Şartları yürürlüğe giren kuraklık 

sigortasında henüz web sayfasında yayımlanan ilçe bazlı buğday ve buğday sertifikalı tohumluk ile 

ilgili kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış riskleri kapsama alınmıştır.    

http://tsb.org.tr/Default.aspx?pageID=1121 Hastalıklar, zararlılar, hatalı ve yetersiz tarımsal 

uygulamalar, dolu paket sigortasındaki riskler teminat dışıdır. 
 

- Mali Alt Yapı 
 

     Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 6. Maddesinde 

Havuzun Kaynakları başlığıyla verilen bilgi aşağıdaki gibidir: 

 

o Sigorta şirketlerinin devrettiği primler 

o Devlet tarafından sağlanan prim desteği 

o Toplanan kaynakların yatırım geliri 

o Alınan krediler 

o Genel bütçeden alınacak katkılar 

o Diğer gelirler 

 

     Havuzun gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Ayrıca, Devlet hasar fazlası 

ödemeleri yüklenmiştir.  

     Havuz kaynaklarının kullanım yerleri ise aynı yönetmeliğin 7. Maddesinde aşağıdaki gibi 

verilmiştir. 

 

o Tarım sigortalarına ilişkin tazminat ödemeleri 

o Havuzun yönetimi ve işleyişi için gerekli olan masraflar 

o Reasürans, sermaye ve benzeri piyasalardan sağlanacak korumaya ilişkin ödemeler 

o Sigorta şirketlerine ödenecek komisyonlar 

o Bilgilendirme ve tanıtım kampanyalarına ilişkin ödemeler 

o Risk inceleme ve hasar tespit işlemlerine ilişkin ödemeler 

o Alınan kredilerin anapara ve faiz geri ödemeleri 

o Havuz işleticisi şirkete ödenecek işletme bedeli 

o Kanun ve bu yönetmeliğin amacı doğrultusunda yapılacak diğer ödemeler 

 

Sistemin İşleyişi 

 

1. Poliçe Düzenleme Süreci 

 

 
 

Tablo 2; Poliçe Düzenleme Süreci 

Kaynak: TARSİM  

 

http://tsb.org.tr/Default.aspx?pageID=1121
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ÇKS- Çiftçi Kayıt Sistemi; ÖKS- Örtüaltı Kayıt Sistemi; HAYBİS- Hayvan Kayıt Sistemi; SKS- Su 

Ürünleri Kayıt Sistemi; AKS- Arıcılık Kayıt Sistemi. 

 

     Sigorta talebi hangi alt branşla ilgili ise, çiftçinin bu kayıt sistemine kayıtlı olması ve bilgilerini de 

güncellemesi gerekmektedir. İlgili kayıt sistemine kayıtlı ve bilgilerinin güncel olduğu onaylanan 

çiftçi ortak sigorta şirketi ya da aracılarına poliçe düzenlenmesiyle ilgili teklifini sunar. Bu Teklifin 

TARSİM tarafından onaylanması halinde ilgili şirket ya da acente tarafından çiftçiye gerekli 

bilgilendirme yapılarak poliçe düzenlenir. Primin ödenme şekli, Devlet Desteği payı ve diğer poliçe 

üzerinde bulunması zorunlu olan bilgiler poliçe üstünde gösterilir. Bu bilgi ayrıca ilgili kayıt sistemine 

de bildirilir. 

     Sigorta şirketi üzerine aldığı yükümlülüğü tümüyle TARSİM Tarım Sigortaları Havuzu’na 

devretmek zorundadır. Daha sonra talebi olursa TARSİM havuzundan istediği oranda riski üzerine 

alabilmektedir. Başka bir deyişle retrosesyon işleminde taraf olabilmektedir. 

     TARSİM reasürör ve retrosesyoner kuruluşlarla anlaşmaları çerçevesinde sorumluluk, prim ya da 

ücret ve hasarda reasürör paylarının devri işlemleriyle risk yönetimini gerçekleştirir.   

 

 

2. Hasar Yönetimi Süreci 

 

 
 

Tablo 3; Hasar Yönetimi Süreci –Bitkisel Ürün Sigortaları örnek alınmıştır. 

Kaynak: TARSİM  

 

     Çiftçi sigorta şirketi ya da aracısı aracılığıyla hasar ihbarını TARSİM’e iletir. TARSİM hasar 

dosyası açar ve hasarla ilgili branşın Genel Şartları’nda yazılı olan süre ve şekilde hasarın 

değerlendirilmesi için eksper tayin eder. TARSİM eksperleri ilgili oldukları alt branş ve ayrıca sigorta 

ile risk yönetimi konusunda eğitimli ve deneyimlidir; mesleki bilgileri üst düzeydedir; TARSİM 

tarafından sürekli eğitim, öğretim ve geliştirme programlarına tabi tutulurlar. Ekspertiz raporu 

çerçevesinde hasar tazminatı TARSİM tarafından sigortalının istediği hesabına ya da elden kendisine 

ibraname karşılığı ödenir. Bazı poliçelerde primin ödenebilir kılınabilmesi ya da sigortalının dikkatli 

olmasının sağlanması amacıyla muafiyet bulunabilir. Bu tür poliçelerde doğal olarak hasar tazminatı 

muafiyet göz önünde bulundurularak ödenir. 
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Çeşitli İstatistikler ve Grafikler 

 

1. Üretimle İlgili İstatistik ve Grafikler 

 

    2007’de 3,5 Milyon Dekar olan sigortalı alan, 2016’da 21,2 Milyon Dekara yükselmiştir. 2007’de 

218.938 adet poliçe düzenlenmiş, 2016’de bu rakam 1.444.277’ye ulaşmıştır. 2016’da düzenlenen 

poliçelerin %95’i bitkisel ürün sigortası alt branşıyla, %5’i geri kalan alt branşlarla ilgilidir. Aynı yıl 

için verilen teminat tutarı 23,081 Milyon TL’dir. Bunun %66’sı bitkisel ürün; %15’i büyükbaş 

hayvan; %14’ü sera ve %2 kümes, %2 küçükbaş hayvanlar, %1’i ise arıcılıkla ilgilidir. 

     1.300 Milyon TL prim üretimi yapılmıştır 2016’da. Prim üretiminin %75’i bitkisel ürün; %18’i 

büyükbaş hayvan; %4’ü sera; %2’si küçükbaş hayvan; %1’i arılı kovan; %031’i su ürünleri, %011’i 

kümes hayvanları alt branşı ile ilgilidir 

 

 
 

 

Tablo 4; Prim Üretimi (2007 – 2016) 

Kaynak: TARSİM  

  

 

 

2. Hasar Tazminat Ödemeleri ile İlgili İstatistik ve Grafikler 

 

     2016 yılı için hasar dosya sayısı 336.901 ve Muallak Hasarlar dahil 878 Milyon TL dir. Sistemin 

düzenleme, denetleme, gözetleme ve garantörlüğünde Devletin önemli katkıları vardır. Gerektiğinde 

Bakanlar Kurulu Kararı ile hasar fazlası ödeme garantisi vardır. 

     2015 yılı için ödenen hasar tazminatının %83,6 sı bitkisel ürün; %13,4 ü büyükbaş hayvan; %1,5 i 

sera; %1,1 i küçükbaş hayvan alt branşlarına aittir. Arılı kovan sigortalarında hasar tazminatının 
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toplamdaki payı %0,1; su ürünlerinin %0,2; ve kümes hayvanlarının payı %0,1 dir. 2016 yılı faaliyet 

raporu henüz yayımlanmamıştır. 

     6. ve 7. Tablolarda görüldüğü gibi sigorta sistemi içinde hem üretici ödediği primden fazla hasar 

tazminatı almakta; hem de devlet prim desteği ile uğrayacağı ekonomik kaybın altında bir maliyetle 

yükümlülüğünü yerine getirmektedir. 2006-2016 arasında toplam üreticinin payına düşen prim tutarı 

2.290 Milyon TL, yaşanan hasar tutarı ise, 3.215 Milyon TL (Muallak Hasar dahil)dir. 

 
*Muallak Hasarlar Dahil 

 

Tablo 5; Ödenen Tazminat Tutarı (2007 – 2016) 

Kaynak: TARSİM  

 

 
Tablo 6; Toplam Ödenen Tazminat ve Toplam Devlet Desteği 

Kaynak: TARSİM 
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Tablo 7; Toplam Ödenen Tazminat ve Toplam Üretici Prim Tutarı 

Kaynak: TARSİM  

 

SONUÇ 

 

     Risk yönetimi yöntemleri içinde maliyeti düşük, etkinliği yüksek olan sigorta ile risk yönetiminde 

günümüzün risklerinin yönetilebilmesi için klasik sigorta kuruluşlarının dışında ancak sigorta sistemi 

içinde farklı kuruluşlar tesis edilmiştir. Bunlar veri toplama, veri işleme, bilgi teknolojilerinden 

yararlanma şeklinde olabildiği gibi farklı yöntemlerle sigorta güvencesi sağlama şeklinde de 

yapılmaktadır. SBM, DASK ve TARSİM Türkiye’de bu amaçla tesis edilen özellikli kuruluşlardır. 
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Görsel Tasarım Kalitesi Açısından Eğitimde Özgün Baskı Tekniklerinin 

Kullanımı ve Önemi 
 
           
                

 

       

  

  

     

                         

ÖZET 

 

         Bilim ve teknolojinin hızlı gelişimi beraberinde dijitalliği getirmiş, hayatın her alanında etkisini 

göstermiştir. Baskı sektöründe dijital baskının gelişmesiyle birlikte özellikle görsel tasarım ağırlıklı 

okullarda manuel uygulamalar ortadan kalkmış, öğrenci yaratıcı düşünce yapısını kaybetmeye 

başlamıştır. Bu süreçte özgün tasarımlar olumsuz etkilenmeye başlanmış, kopyacılık artmış ve 

yozlaşmalar oluşmuştur. Tasarım eğitimindeki bu eksiklik, farklı özgün baskı tekniklerinin 

kullanılmasıyla önemli bir ölçüde giderilebilir. Tasarım eğitimi alan öğrencilerin gördüklerini 

algılamaları, bunları tasarımlarında kullanmaları ve bu tasarımları farklı baskı altı malzemelerine 

basarak uygulamaları, yapılan tasarımların daha anlamlı hale gelmesine ve değerinin artmasına olanak 

sağlayacaktır. 

         Bu çalışmada, Görsel tasarımın yoğun olarak işlendiği Görsel İşitsel Teknikler ve Medya 

Yapımcılığı Bölümü, Moda Tasarımı ve Takı Tasarımı program öğrencileri üzerinde tasarım 

derslerinin işleyiş sürecinde Özgün Baskı Tekniklerinin kullanımına yönelik anket uygulaması 

yapılmıştır. Anket çalışması sonucunda; Özgün Baskı Tekniklerinin eğitimi sürecinde kullanılması, 

tüm öğrenciler tarafından olumlu karşılanmıştır. Öğrencilerden alınan geri bildirimler sayesinde özgün 

baskı tekniklerinin kullanılması ile tasarım sürecinde zihinsel, algısal yetenekler ile yaratıcı düşünce 

yapılarının gelişeceği, görsel değerlere bakış açılarının ve estetik duyarlılıklarının artacağı sonucuna 

ulaşılmıştır. Böylece düşünsel ve deneyimsel yaratıcı bir süreç ile özgün tasarımlar 

oluşturulabilecektir.  

       Tasarım eğitimi verilen okullarda Özgün Baskı teknikleri kullanılarak yaratıcı, üretken, duyarlı, 

estetik ve özgün fikirler ortaya koyabilen bireylerin yetiştirilmesi sağlanmış olacak, bu nedenle eğitim 

kurumlarında tasarım kültürünü geliştirecek derslerin ve içeriklerinin yer alması tavsiye edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Özgün Baskı, Baskı Teknikleri, Tasarım, Görsel Tasarım, Tasarım Eğitimi 

 

 

The Use and Importance of Original Printing Techniques in the Education of 

Visual Design Quality 
 

ABSTRACT 

 

        The rapid development of science and technology has brought digitality together and has been 

effective in all areas of life. With the development of digital pressure in the printing sector, manual 

applications have been abolished especially in the schools with a lot of visual design, and the students 

have started to lose their creative thinking structure. In this process, original designs have begun to be 

adversely affected, copying has increased and degenerations have been formed. This lack of design 

training can be eliminated to a significant extent by using different specific printing techniques. 

Because; Design students perceive what they see, use them in their designs, and apply these designs by 

pushing them to different underpressed materials, allowing the designs to become more meaningful 

and to increase their value. 

In this study, the questionnaires were applied to the use of Original Print Techniques in the process of 

design courses on the Visual Auditory Techniques Department, Fashion Design and Jewelry Design 

program students, where visual design is intensively studied. As a result of the survey; The use of the 

Gülhan ACAR BÜYÜKPEHLİVAN* 

Yrd.Doç.Dr. Marmara Üniversitesi 

Türkiye 

 

 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

449 

 

Original Printing Techniques in the education process was welcomed by all students. Thanks to the 

feedback from the students, the use of original printing techniques has resulted in the development of 

mental, perceptive skills and creative thinking in the design process, the development of visual aspects 

and aesthetic sensitivity. In this way, original designs can be created with an intellectual and 

experiential creative process. 

In schools where design education is given, it is recommended to educate individuals who can produce 

creative, productive, sensitive, aesthetic and original ideas by using Original Printing Techniques. 

Therefore, it is recommended to include courses and contents to develop design culture in educational 

institutions. 

Keywords: Original Print, Print Techniques, Design, Visual Design, Design Training 

 

INTRODUCTION 

 

Discovering the way to write and write things in simple ways, man discovered a brand new 

lane of communication. This evolution of thousands of years has created the foundation of a 

profession nowadays called graphic design or visual communication design. Graphic Design is a wide 

discipline that encompasses various approaches and elements. They take their ideas, concepts, texts 

and visuals and put them through printing, electronics or other processes. Visual design presents in a 

visually striking way, allowing text and images to be organized in a perceptible and visible plane to 

convey the message. On behalf of the facilitation of the communication process, it helps the message 

to be received and understood by the target group while providing the structure and structure of the 

content. In addition, from the past to the present, sociocultural politics of societies has become a 

medium of mass communication, and has undertaken an important task of documenting and 

questioning the historical facts of societies. In the course of history, designers of the period used a 

vision of the geographical community in which they lived, a mirror of their criticism and aspirations, 

and used their thoughts to express themselves in a visual language. (Dokuzlar, 2015:272) 

Graphic design is a design that covers many areas. In graphic design, posters, posters, 

corporate identities (business cards, envelopes, letterheads), logos, typography, original printing (silk 

screen printing, wood printing, engraving, lithography) are important issues. One of the most 

prominent features of graphic design products is the nature of reproduction that it inherently has. In 

visual communication design, two different methods are used to reproduce the created designs. The 

use of designs will cover wide areas and commercial printing techniques such as offset, flexo and 

gravure will be used if the circulation will be in the high printing count. These techniques are systems 

that provide fast transfers. If these designs are to be used for an artistic purpose, Original Print 

Techniques (Print Painting) are preferred. Original printing is the taking of multiple copies of any 

contemplated idea by mold method. In other words, printing can be transferred to another surface in 

any desired shape and number by using any shape or picture printing techniques. The same image is 

generated from multiple duplications. It covers all the methods such as lithography (stone printing), 

screen printing, gravure and wood printing. (Erdiren ve Kuyrukçu, 2016:1555)  

 

Classification of Original Printing Techniques  

 

Technology is an effective tool for all value structures, from culture to art, in today's lifestyles. 

Technology, which is also effective in controlling today's individuality, is present in virtually all social 

structures with its advantages and disadvantages. Technology has facilitated life in daily life, and 

while it is regulatory, it has enabled different discourses to emerge with the effect of scientific and 

artistic. This media, which is influential in the shaping of the 21st century, provided new forms, 

different techniques, especially as an art media, and at the same time kept the boundaries within the 

artist / designer. Today, an artist / designer is able to demonstrate and direct his productions anywhere 

in the world. The importance of computer software and technology makes it possible to advance 

artistic techniques or to directly produce these numerical solutions. (Türkmenoğlu, 2014:87) But this 

development in technology has lifted the manual practices from the middle of the visual design 

schools in the printing sector and the student has begun to lose the creative mind. In this process, 

original designs have begun to be adversely affected, copying has increased and degenerations have 

been formed.  
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Thousands of years ago, the hand prints made by the first humans on the cave walls can be 

regarded as the first examples of original art of printing (print painting). (Figure 1-2) When we look 

from a historical perspective, the printing picture is used as a unique art form in Japan and China, 

while it is often regarded as a reproduction technique for commercial purposes in Europe. At the 

beginning of the 1900's, we see that the printing art became widespread in Europe as an art form, after 

the Europeans encountered Japanese pressures (especially Ukiyo-e prints) due to commercial and 

cultural interactions. Over time, however, the print image-specific feature cogalability print both 

painting and printmaking for artists, creating major problems in originality. As a result, the criteria 

required for a print obtained through the molds to be considered unique are; It is established at the 

"International Fine Arts Congress" gathered in Vienna in 1960. According to the decisions taken here, 

it is absolutely necessary for the artist to sign, number and print the cancellation after the last printing 

so that a printing picture can be regarded as original. As a rule, there is only one original work. 

(Brunner, 2001:4)  

 

  
            Figure 1: Altamira Cave in Spain (M.Ö. 30.000) Figure 2: El Castillo in Spain 

 

There are four general categories of original print, traditional print, which is a branch of fine 

arts. These; Relief printing,  intaglio printing, planografik printing and stencil printing methods. 
Relief Printing; The painting as a branch of Fine Arts includes relief printing, wood 

engraving and linoleum printing. Linoleum or wood is scratched and the image to be printed is 

obtained from high marks on the surface of the mold. If there is a vague tone sequence resulting from 

textual engraving, such as some cross-scans, a high contrast results. The ink surface of the print is 

usually smooth with bleached embossing. This embossment is traditionally minimal but can be 

exaggerated to increase the high-pressure effect on the printed surface.( Figure 3,4,5) 
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Figure 3: Albrecht Dürer - The Fall, 1510, Wood Printing 

 

 

 

  
Figure 4: Examples Of Wood Printing Patterns 
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Şekil 5: Çimen Bayburtlu – 2009-Linoleum Printing 

 

Intaglio Printing, Intaglio Printing, are traditionally obtained with metal molds that are either 

chemically cast to obtain the image or scraped. In addition traditional plate making techniques are 

divided into two basic categories. It includes direct techniques and dry digging. Downloading requires 

the use of acid to create the image. Techniques are defined that depend on how the mold is made in the 

subcategory of the download. These are the grounds that allow linear downloading and textural 

effects, which is essentially a linear approach. Aquatint, on the other hand, is a term that corresponds 

freely to a special download method that provides very common and tonal transitions.  

In contrast to Relief Printing in Intaglio Printing, the surface or work surface to be pressed is 

low. Scraping creates smooth soils with linear and textural effects. The top surface is given to the 

recesses and pits of the ink plate where it will be inked. Pressure is obtained by pressing moist paper in 

these areas to get the ink out. This almost sculptural character is the most enraged feature of Intaglio 

Printing. Another sign of pit printing is evidence of the embossed pattern on paper. This plate is called 

the marking stamp. It does not appear in the stamped parts.  

 
Figure  6: School of Andrea Mantegna- Four Women Dancing-1497- Copper Engraving 

Planografik Printing, Lithography is a flat printing method. It is a technique of taking wire 

from very small porous limestone in central Germany. (Brunner, 2001:110) It is a drawing on a stone 

or metal surface that provides printing in lithography. Lithography is a chemical process based on the 

principle that oil and water do not mix together. The artist is chemically treated with an oily substance, 

specially prepared flat stone or metal sheet to create areas that will only receive paint and not paint. 

The surface of a stone rake is flat. Ideally, the paper is an ink emulsion (Grabowski&Fick, 

2012:16)(Figure 6) 
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Şekil 7: Lithography                    Şekil 8: Honore Daumier- Landscape Employees -1865- 

Lithography 

 
Stencil Printing (Screen Printing), In Stencil Printing, images are performed by inking from the 

shaped aperture. French "pochoir" is used for stencil prints. In the sieve print, a fixed stencil made 

from a traditional silk frame is used. This frame-stretched template allows the printing of visual data in 

a more detailed structure. It is one of the most common printing techniques. 

 
Figure 9: The Screen Printing Process  

Figure 10: Eugene Alain Seguy – Insects-1920s- Screen 

Printing 

 

METHODS 

 

In this study, Marmara University Vocational School of Technical Sciences Department of 

Audiovisual Techniques and Media Production Department, Fashion Design and Jewelry Technology 

and Design School, 2016-2017 academic year students used visual and graphic design courses 

intensively. A face-to-face survey was conducted on the students for the use of Original Print 

Techniques in the process of design courses. The study also has a compilation of resource exploration.  

The aim of this study is to perceive the students of design education in these departments, to 

use them in their designs and to apply these designs by pushing them to different printing materials, to 

make the designs made more meaningful and to increase their value. It is extremely important to get 
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original print training for graphic design knowledge. Students with original print design education 

should be trained not only in courses such as graphic, computer, art history, typography, project but 

also in printing and printing workshops. The printing workshops further enhance the students' 

perspectives and creativity. In these lessons, the students see the workshop environment, how the 

techniques are done, the method, the use of the machine, and other lessons and techniques. On this 

page, they will have different alternatives regarding their future career goals (Erdiren ve Kuyrukçu, 

2016:1555)  

In the research, as data collection tool; Türe (2007) compiled the questionnaires that were used 

in the thesis of "Contribution of Visual Arts Education to Students as a Tool in Education and 

Teaching".In the questionnaire, questions were formed which consisted of two factors measuring the 

contribution of Original Print Techniques to Affective and Skill Points. The "Affective" contribution 

factor consists of 16 items and the "Skill" contribution factor is 19 items. The scale is a five-digit likert 

type measure. Options on the Likert type scale; It is organized and scored as "(1) Absolutely not 

Participate", "(2) Not Participate", "(3) Undecided", "(4) Participate" and "(5) Participate Strongly. 

Cronbach Alpha reliability analysis was performed. The Cronbach's alpha value calculated in the 

reliability analysis is between 0 and 1. Cronbach's alpha value is expected to be greater than 0.60. A 

Cronbach's alpha value greater than 0.70 is good and a value greater than 0.90 indicates that the 

reliability level of the scale is quite good. (Nunnally ve Bernstein, 1967). The evaluation of the 

obtained data was done by SPSS 17 Statistical Package Program. As statistical analysis technique, t-

Test and. Frequency distributions were used to evaluate socio-demographic information.  

 

 

RESULTS 

 

The study's questionnaire consists of two parts. The first part was prepared to collect the 

demographic information of the students who answered the questionnaire. In the study Marmara 

University Vocational School of Technical Sciences Department of Audiovisual Techniques and 

Media Production, Department of Fashion Design and Jewelry Technology and Design, and the 

curriculum of the curriculum in the visual design of the sections of the students were studied in the 

intensive. 50% of the students who participated in the survey are in the Program of Printing and 

Publishing of the Department of Audiovisual Techniques and Media Production, 42% in the Fashion 

Design Program and 8% in the Jewelry Design Program. (Figure 11) 

 

    
                Figure 11: Programs     Figure 12: Gender Graphic 

 

When the gender distributions of the students in the study are examined, it is seen that 76% of 

them are female and 24% are male. (Figure 12) 

When the age criterion of the demographics of the students participating in the questionnaire applied 

to the opinions of the students for the use of Original Print Techniques is examined, it is seen that 81% 

is composed of young people between the ages of 18-22. A total of 6% of the students are between 28-

37 years of age. (Figure 13) 
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Figure  13: Age Distribution Graph  Figure 14: Type of High School Graduation 

 

When the current infrastructure of these students continuing to vocational education programs 

are examined, it is seen that 43% of the students who answered the questionnaire graduated from 

Anadolu Teknik Lisesi, 26% from Technical High School and 9% from Science High School. It is 

seen that 18% of the students are graduated from basic high school education programs such as social 

sciences high school and classical high school. (Figure 14) 

When information about the printing techniques of the students of the sections where the visual 

design is intensively processed is questioned, it is seen that almost half of the students, namely 

30.46%, do not have knowledge about the original printing techniques. Students are most familiar with 

Serigraphy Printing Technique with 23,56%. It is understood from the questionnaires that Gravure 

Printing Technique and Stone Print Technique with 10,92% of the ratios are among the most known 

unique printing techniques known by the students. (Figure 15) 

 
Figure  15: Unknown Printing Techniques 

 

The second part of the questionnaire consists of two basic questions. In the first question, as a 

result of the use of Original Print Techniques as a lecture tool, students were asked to evaluate the 

possible contribution of the question types questioned and the likert scale of 5. 

In this section, the reliability analysis of the questionnaire applied to the questions which have the 

additive factor of 16, which measures the "Affective" contribution of the Original Techniques of 

Printing Techniques, is 0.98. A value of over 0.7 indicates that your scale is reliable. The mean of the 

scale is 3.81, indicating that the respondents are participating in the survey questions. (Table 1) 
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Table 1 Validity Reliability of Questions Involved in the "Affective" Contribution of Original Printing 

Techniques to Students 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 
N of Items 

,984 ,984 16 

 

When the answers to the questions are analyzed, it is seen that the highest evaluation is made to the L4 

question with 3,961. That is to say, most of the respondents point out that their skills will improve 

with the learning of Original Print Techniques, and they have developed a practical intelligence that is 

close to all of those surveyed. (Table 2) 

 

Table 2: Statistical Analysis of Questions Involving the "Affective" Contribution of the Original 

Printing Techniques to the Students 

Summary Item Statistics 

  
Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance N of Items 

Item 

Means 

3,814 3,663 3,961 ,298 1,081 ,008 16 

 It develops 

practical 

intelligence. 

There is a 

positive effect on 

Abstract 

Concepts. 

Develops 

talents. 

    

 

The second part of the questionnaire is the part where the contribution of the students to the use 

of the "Technique" of the Original Printing Techniques in the scale of 5 likert is questioned. This 

section consists of 19 sub-questions. The result of the reliability analysis of the scale applied to the 

questions suggests that the scale of the result is reliable. The scale average was calculated as 3.84. 

(Table 3) 

Table 3: Students Printmaking Techniques "Skills" Validity questioned the reliability of questions 

from the direction of the Contribution 

 

 

 

 

When the averages of the answers given to the questions in this section are evaluated, it is seen that 

the highest evaluation is made for the M11 and 4,011 questions. Students anticipate that Original 

Print Techniques will develop them skill-wise. (Table 4) 

 

Table 4: Statistical Analysis of Questions Involving the "Skills" Contribution of the Original Printing 

Techniques to the Students 

 
Summary Item Statistics 

  
Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance N of Items 

Item 

Means 

3,840 3,500 4,011 ,511 1,146 ,017 19 

 It develops 

the interest 

in fine arts. 

Trust 

emotions 

develop. 

Seeing, seeing, 

seeing, seeing, 

seeing and gaining 

the ability to meet 

new imaginary ideas 

with imagination. 

    

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

,988 ,988 19 
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CONCLUSIONS & SUGGESTIONS 

 

Marmara University, Vocational School of Technical Sciences, Printing and Broadcast 

Technology Program, Fashion Design Program, Jewelry Technology and Design Jewelry Design 

Department students who study in the original print techniques of visual design education in this study 

is questioned the contribution of the original printing techniques to know and apply the point of both 

affective It has been determined that it will contribute very positively in terms of both skills. It was 

seen that the expectations did not differ between male and female students. 

In the section where there were 19 problems in which the contribution of the Original Printing 

Techniques to students was questioned in terms of "Skill", the scale average was 3.84. In the section 

where there are 16 problems in which the contribution is questioned to the students on the "affective" 

side, the scale average is 3.81. Indicating that these outcomes are in the positive direction of the 

students' expectations. 

It has been determined that most of the known original printing techniques are questionable 

and that they do not have much information. The reason why the serigraphy printing system is among 

the best known is due to the fact that this printing system is also used at the commercial printing stage. 

In the open-ended question asked by the students in the questionnaire they stated the 

expectations from the Original Print Techniques lesson: 

- Certainly they want to take such a course, 

- The artistic point of view and more experience, 

- It will be handcrafted and authentic and will provide personal development, 

- It has developed its design ability and can produce better quality work, 

It can help to express its designs with different techniques and open new horizons, 

- They see this as a step forward in seeing the future, 

- They will have knowledge in terms of using various types of printing by designing in 

different styles, 

- The interest in fine arts will increase, 

- He will be able to see better, design and transfer, 

- Develop aesthetic and original thought, 

- To be patient and to be original, 

To be able to comment on the work being done and develop his imagination, 

- To increase the hand, eye and brain skills to strengthen creativity, to make the printing as 

an art, to make the printing pleasure by moving away from the perception of the machine 

work, to make the right choices for choosing and using the colors and to get the skills that 

the human machines can not give, Create solutions, 

- That it helps the understanding of the theory in a better way, and that it prepares the 

ground for new designs because new methods will be learned with the application, 

- It has been seen that they have positive expectations, such as developing interest and skill 

in fine arts. 

It has been determined that the interest, attitude and attitude of the student to the artisan and 

artisan will improve with the original printing techniques. 

With this pressure technique, the skill aspects will develop such as how the learners will 

express new and different ideas, emotional aspects such as developing unique ideas, and how to use 

materials. 

By interpreting the structural texture of the print materials to be used in identifying the prints 

to be printed, it will be possible to create the necessary compositions and appropriate original printing 

techniques.(Sayar, 2015:173) 

It is known that in the education and training process, the sense of sight and the effect of the 

application skill on learning are enormous. The application of original printing techniques in the 

course of design creation, the use of various tools, materials and materials will contribute to this effect. 

It is anticipated that these experiences will be more permanent, that creativity and three-dimensional 

thinking will develop. 

It is envisaged that as individuals who receive art education, they will contribute to the 

development of aesthetic aspects. 
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In other design courses of the programs, creativity, hand skills, giving new perspectives and 

creating original creative works are also expected to contribute. 

When studying different materials such as image, stone, zinc or silk, the authenticity of color, 

the smoothness of the image, the image of the resminence, that is, all the results are observed in the 

artistic sense. Vocational School of Technical Sciences Vocational School of Visual Arts and Media 

Production Department Printing and Broadcast Technologies students will be able to show and apply 

more artistic prints beside commercial prints and contribute to their professional development. This 

kind of design and hands-on lessons will improve the skills that will be memorized, multi-faceted, 

creative investigators, inquisitive and self-confident social individuals. 

Despite technological advances, creativity is important and can not go beyond originality. 

Technology is a tool, artistic thought and artistic creativity is a feature not found in computer 

programs. Human beings are unique, and no entity that does not feel this can make the feeling of 

creating a work of art. Perhaps the only truth of the artist is that now it is very important that the power 

of creativity is still in the hands of the artist at a time when the centuries of craftsmanship and 

workmanship that we live in are killing. (Atmaca, 2008:302) 

In schools where design education is given, it is suggested that individuals who can produce 

creative, productive, sensitive, aesthetic and original ideas can be trained by using Original Printing 

Techniques. Therefore, it is suggested to include courses and contents to develop design culture in 

educational institutions. 

It is proposed to place them in the curriculum of the Higher Schools because of all these 

positive contributions of the Original Print Techniques courses, which are usually the main areas or 

departments of the Faculty of Fine Arts. 
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Sosyal Medya Reklamlarinin Grafik Tasarim Ilkeleri Açisindan 

Incelenmesi 

 

Yasin Yılmaz* 

Öğr. Gör. Yalova Üniversitesi  

 

ÖZET 

 

Bu çalışma, tarama modeliyle Grafik Tasarımının önemli uygulama alanlarından biri olan 

sosyal medya reklamlarından, rastgele seçilen beş adet reklamın, tasarım ilkelerine uygunluğunu 

saptamak amacıyla, yaratıcılık, görsel öğe ve tipografik öğeler açısından belirlenen ölçütlerle 

değerlendirmesini içermektedir. Ankette kullanılan ölçek araştırmacı tarafından hazırlanarak 3 grafik 

tasarım alanı öğretim görevlisi 2 sektörde çalışan uzman görüşünden yararlanılarak geliştirmiştir.  

Bu doğrultuda elde edilen sonuçlara göre; sosyal medya reklamları yaratıcı reklam 

uygulamalarında yenilikçi bakış açısından, düşündürme, probleme odaklama ve ikna etkenleri 

bakımından yetersiz uygulamalar olduğu, dikkat çekicilik, akılda kalıcılık ve yer seçimi açısından 

ideale yakın olduğu saptanmıştır. Görsel öğeler göz önünde bulundurulduğunda, görsel öğelerin doğru 

öğeler olarak seçimi, görsel uyum, özgünlük, denge ve karşıtlık açısından yetersiz bulunduğu ancak; 

görsellerin yer seçimi, açıklayıcılık, konuya uygunluk, bilgilendirme bütünlük ve renk etkenleri 

açısından genele yayıldığında çok iyi bulunmamasına rağmen iyi değerlerde bulunduğu tespit 

edilmiştir. Kullanılan tipografik öğeler incelendiğinde; vurgu, yön, yalınlık ve denge etkenleri 

açısından yeterli bulunmadığı ancak; yazı karakteri, yazı puntosu, yazıların dikkat çekiciliği, okuturluk 

ve bilgi vericilik açısından ideale yakın tasarımların göze çarptığı görülmüştür. Buradan yola çıkılarak  

reklamların, Grafik Tasarım ilkeleri açısından ideal ölçütte tasarlanmadığı görülmüştür. Daha sade 

tasarımların daha anlaşılabilir olduğu, kalıcılığın sağlanmasının kolay olduğu gerçekleri ortaya 

çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Grafik tasarımı, reklam, sosyal medya reklamları, grafik tasarım ilkeleri 

 

 

A Research on Social Media Ads in Terms of Graphic Design Principles 

 

ABSTRACT 

 

With the aim of  determining the compliance of a total of randomly selected  from five social 

media ads as one of the important fields of application of Graphic Design with the principles of 

graphic design,  this study covers the evaluation of the above mentioned items in terms of  the criteria 

set by  creativity, visual elements and typographic elements. The scale used in the research has been 

prepared by the researcher and developed with the help of 3 graphic design lecturers, 2 experts 

working in the sector. 

In this direction, derived from questionnaires based on the results, social media advertising has 

been identified as insufficient applications in terms of innovative viewpoint encouraging thinking, 

focusing on problems and  convincing factors, but found nearly ideal in terms of attractiveness, 

creativity, permanency and selection of space.  Considering the visual elements,  selection of items as 

the correct ones, visual harmony, originality, balance and contrast have been  determined inadequate, 

but,  although the space selection of  the visuals as the correct  ones hasn’t been considered very 

adequate, in terms of the overall spread the siting, explanatory , relevance to the topic, information 

integrity, and color factors, they have been found as being in good values.  When examined,  the 

typographic elements used,  ads have been determined as inadequate in terms of  emphasis, direction, 

simplicity and balance factors  however, some designs have been found  near-ideal in terms of font , 

text font , font care of the appeal, and information they offer. They have been observed that they were 
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not designed in terms of the ideal design criteria.  It has been found out that simpler designs are more 

understandable and easier to achieve permanency.  In this sense, alternative solutions such as the need 

for training from institutions providing education and the ideas to improve the quality at the design 

stage have been proposed.   

Keywords: graphic design , advertising, social media advertising, graphic design principles 

 

GİRİŞ 

       İnsanoğlu yaşamı içerisinde iletişim kurmak amacıyla, görsel yolları kullanmış, amacına göre 

işlevselliği artırıcı malzemeyi, uyguladığı iletişim medyaları içerisinde güçlendirmiştir. Bundan en 

büyük payı bir iletişim sanatı olan Grafik Sanatlar almıştır. 

Grafik sanatların amacı, insanın salt estetik zevklerinin gelişmesine, giderilmesine araç olmak 

değil, onun günlük yaşamında karşılaştığı sorunlarının, ihtiyaçlarının giderilmesinde çözüm önerici, 

uyarıcı, bilgilendirici rolüyle yardımcı olmak katkıda bulunmaktır (Bilgin,1988:14). 

Hızla gelişen ülke nüfusları, ihtiyaç ve üretim zincirlemesinden doğan rekabet ortamı ve marka değeri 

olma çabaları, teknolojinin gelişmesi, iletişimde kendini ifade etme çabaları gibi etkenler grafik 

alanında birçok yeni anlayışı da birlikte getirmiştir. Bu anlayış ile modern ve özgün çalışmalar 

oluşturulmaya çalışılırken yeni renk, şekil, biçim, olgu, tipografik öğe arayışlarına geçilmiştir. Bu 

arayış içerisinde bulunan tasarımcıların grafik eğitimindeki eksiklikleri de kullanılan sosyal medya 

reklamlarına yansımış sosyal medya reklamları oluşturulurken sayfaların dikkat çekmesini sağlamak 

amacı ile gerek renk gerek biçim, gerekse bu reklamların boyutları ile yapılan yeni değişikliklere 

gidilmiştir. Bu değişiklikler renk uyumu, görsel öge, yazı okunurlukları ve reklamların boyutlarındaki 

büyütmelere gidilerek yapılan arayışlar olarak göze çarpmaktadır. Bu olaylar ilgili reklamların estetik 

görünümünü etkilemeye başlamıştır. 

İlgili araştırmalar yeni nesil grafik uygulamalarının kullanıldığı konumların saptanması, 

tasarımların tüketici üzerinde etkilerinin belirlenmesi ve tüketicilerin sosyal medya reklamları ile ilgili 

tasarımsal kriterlere uygunluğu açısından önemlidir. Grafik tasarım ilkelerinin grafiksel ürünlerin 

oluşmasında önemli olduğu düşünülürse bu reklamların grafik tasarım eğitiminde verilen kriterlere 

yani tasarım ilkelerine uygunluğu açısından incelenmesi gerekliliği yadsınamaz. Bu çalışma ile sosyal 

medyadan rastgele seçilmiş sosyal medya reklamlarının grafik tasarım unsurları açısından 

değerlendirmesi yapılarak grafik eğitiminde ve uygulamalarında kullanılması ile ilgili öneriler 

geliştirilmiştir.  

 

Sosyal medya Reklamcılığının Özellikleri 
1. Hızlı Sunum; sosyal medyada kullanılan reklamlar basılı reklamlara göre hayli hızlı bir 

şekilde hedef kitleye sunulabilir. 

 

2. Maliyet; basılı reklamlara oranla sosyal medya reklamları dijital olması bakımından 

maliyeti ucuz ve çevreye duyarlıdır.  

 

3. Yer planlaması; sosyal medya reklamlarının ilgili kesime ülkeye veya şehire göre servis 

edilebilme imkanı vardır.  

 

4. Zaman planlaması; sosyal medya reklamları belirli bir zamana döneme göre planlanabilir.  

 

5. Etkileşim; sosyal medya reklamlarında tğketiciyle etkileşim halinde olunabilir hemen ilgili 

dönütler alınabilir.  

 

6. Ölçülebilirlik; değerlendirme ve istatistik alınması kolaydır. Başarı durumu hemen 

ölçülebilir  

7. Sosyal medya reklamcılığının son yıllarda önem kazanması taşıdığı özelliklere 

bağlanabilir. Sosyal medya reklamları özünde güçlü bir araçtır. Acelesi olan bir kişinin 

bile dikkatini çekebilecek güçtedir.  
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8. Sosyal medya reklamı kişilerin ilgisine göre seçicilik gösterir. Zaman zaman herkesi, 

zaman zaman ise belirli bir kitleyi etkileyebilir.  

 

9. Tüketicilerin bu reklamlardan kaçma olanağı yoktur.  

 

10. Sosyal medya reklamcılığı çok esnek bir araçtır. Bir bölgede, bir mahallede olduğu gibi 

tüm ülke sınırları içinde sosyal medya reklam etkinlikleri uygulanabilir.  

 

11. Sürekli bir sergileme olanağı sağlar çünkü ister sabah saat 04:00’te, ister akşam 20:00’de 

sosyal medya reklamları hep gözümüzün ulaşacağı yerdedir. Yeni bir ürünün zaman 

geçirmeden tanıtımında sosyal medya reklamı oldukça tercih edilen bir araçtır. 

 

12. Ender olarak yalnız başına kullanılır, diğer kitle iletişim araçlarına destektir. Sosyal medya 

reklam araçları sunduğu tür seçenekleriyle önemli bir araçtır. 

 

 

Sosyal medya Reklamlarının Tasarlanması 

Hızla gelişen rekabet ortamı sosyal medya reklamlarını oluşumları ve işleyiş itibariyle diğer 

reklam ortamlarından farklı konuma getirmiştir. Gazete ve dergi reklamları gibi reklamların uzun süre 

izlenebileceği düşünüldüğünde sosyal medya reklamlarının anlık olması yönünden diğer reklamlara 

göre farklı tasarlanması gerekliliğini de beraberinde getirmiştir. Sosyal medya reklamlarının tasarımı 

önemli bir süreçtir. Reklamın fark edilmesi, algılanması ve kalıcılığın sağlanması reklamın başarısında 

önemli bir etkendir. Bu amaçla yola çıkıldığında bir reklamın tasarım bütünlüğünün yanı sıra, 

kullanılan renk, görsel öge ya da tipografinin doğru kullanımı şarttır.  

 

Yaratıcılık Açısından Sosyal medya Reklamları 

Modern zamanlama ile yapılan reklam anlayışına göre bir reklamın kendi dilini oluşturarak 

kendisinden önceki reklam anlayışı ile bağlantı kurmalı, günümüz toplum kültürünü ve kendisinden 

sonraki toplumsal düzeye etki etmelidir. Bu etkenlerden en önemlisi reklamın yaratıcılığıdır.  

Edward de Bono grafik tasarımcının yaratıcılığı ile ilgili şunları söylemiştir; 

“Hiç şüphe yoktur ki yaratıcılık en önemli insan kaynağıdır. Yaratıcılık olmadan ilerleme olmaz, 

aynı düzeni tekrar eder dururuz.” (Ambrose ve Billson, 2013:41) 

 

Yenilikçilik 

Sosyal medya reklamlarındaki yaratıcı tasarım uygulamalarında çalışmaların önceki 

çalışmalardan farklı olması etkisini artıran temel nedenlerden birisidir. Bir tasarımcı gelişen 

teknolojiye uygun yeni olgular ortaya koyarak tasarımın etkisini artırabilir. Bu olgular farklı bakış 

açıları ile iletişime etki edecek çeşitli unsurlar olabilir. Bu doğrultuda başvurulacak bilindik bir araç ile 

farklı sonuçlar çıkabilir. Tasarımın bir yapıt olduğu düşünüldüğünde bu yapıtı oluşturan yeni deneysel 

yaklaşımların izleyicinin odağını farklı yönlere çekmesi mümkün olabilir. 

 

İlgi Uyandırıcılık 

Sosyal medya reklamlarının izleyici tasarından fark edilebilir olması ile ilgili çeşitli etkenlerdir. 

Reklamın ilgi uyandırıcılığına yönlendiren faktörler sırasıyla;  

 Dikkat çekme 

 Düşünme  

 Akılda kalıcılık olarak adlandırılabilir.   

Sosyal medya reklamı sergilendiği zaman içinde bulundurduğu unsurlar açısından izleyici 

tarafından fark edilmesine dikkat çekme denir. İzleyici sosyal medya reklamının tasarım açısından 

değerlendirme olanağı bulmadan önce genel olarak fark edebilmelidir.  Burada reklamın genel yapısı 

itibari ile izleyicinin ihtiyacı doğrultusunda simge şekil ya da renksel öğeler olabilir.  

 

Problem Çözümü 

İnsanoğlu yaşamı içerisinde çeşitli davranışları öğrenme yoluyla kazanır. Bu davranışlar 

yürüme, yemek yeme, konuşma vb. davranışlardır. Reklamlar çeşitli yollarla bizde tüketicilik 
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davranışı kazandırmayı hedefler. Örneğin bir diş macunu reklamı sadece “bu macunu alın” şeklinde 

değildir. “Dişleriniz beyazlayacak” “sağlığınız açısından en iyi” şeklinde çeşitli söylemlerle izleyicide 

yönlendirmeler yoluyla o reklamla ilgili odaklanma ve kabullenme sürecini destekleyecek davranışlar 

kazandırır.  

 

Konum 

Sosyal medya reklamı fiziksel açıdan fark edilebilir bir konumda bulunmalıdır.  Aynı zamanda 

izleyicinin dikkatini çekmesi gerektiğinde çekmeli; izleyicinin dikkatini dağıtmaması gerektiğinde 

dağıtmamalıdır.  

 

Görsel Öğe Açısından Sosyal medya Reklamları 

Görsel öğe sosyal medya reklamlarının en önemli öğelerinden birisidir. İnsanlar öğrendiklerinin 

büyük bölümünü görme yoluyla öğrenirler. Sosyal medyada kullanılan görseller kadar ifade ettikleri 

anlamlar da önemlidir. İnsanların görme yoluyla kazandığı tecrübeler reklamların algılanmasını 

etkiler. Kapının dikdörtgen olması ya da çileğin kırmızılığı gibi algısal değişmezlikler vardır. 

Reklamlarda görsellerin kullanımı bu etkenler göz önüne alınarak sağlanabilir.  

 

Seçim 

Sosyal medya reklamında kullanılacak görsel kullanılacak topluma göre ya da kesimin eğitim 

düzeyine göre değişiklik gösterebilir. Görseller toplumlar ve kültürler arasında anlamsal açıdan 

farklılık gösterebilir. Bu görsellerin ve anlamlarının araştırılması reklamın kolay anlaşılabilir 

algılanabilir olmasını kolaylaştıracaktır. Sosyal medya reklamında kullanılacak görseller birbiri ile 

uyumlu bir bütün oluşturacak şekilde olmalıdır. Tasarım bütünlüğü oluşturmalı vurgulanacak öge iyi 

tespit edilmelidir.  

 

Anlatım 

Sosyal medya reklamında kullanılan görseller reklamın anlatımını güçlendirmeli açıklayıcı 

olmalıdır. Seçilen öğeler konunun anlatımına destek verecek nitelikte olmalı, konuyla uyuşmalı, 

konudan bağımsız görsellerden kaçınılmalıdır. Reklamın kendine has özelliklerinin ön plana 

çıkarılarak diğer reklamlardan ayrıştırılması sağlanmalıdır. Ayrıca sadece reklamın pazarlama yönü ön 

plana çıkarılmamalı aynı zamanda bilgilendirilmelidir. Seçilen görseller konu hakkında izleyici 

aydınlatılmalıdır. “Aynı nesnenin görselleştirme biçimi değiştirilerek farklı anlamlar ifade etmesi 

sağlanabilir.” (Uçar,2004:64)(Şekil:5) 

 

Grafik Tasarım İlkelerine Uygunluk 

Sosyal medya reklamları üzerinde bulunan görseller grafik tasarım ilkeleri açısından bazı temel 

prensiplere uymalıdır. Sosyal medya reklamlarında kullanılan görseller (fotoğrafik yada illüstratif 

öğelerin) reklam düzlemi üzerindeki simetrik yada asimetrik dağılımı açısından değerlendirilmesine 

denge denir.  Bir reklamı oluşturan temel unsurlar ancak bütünlük oluşturacak şekilde bir araya 

geldiklerinde etkili olurlar. Aynı renge, dokuya, biçime ya da duyguya sahip olan nesneler tasarım 

bütünlüğü oluştururlar.  

 Psikolojik etkisi açısından reklamlarda kullanılan görsel ögeler ele alındığında dinlendirici, 

ilgi çekici, rahatsız edici, resmi, ciddi, eğlenceli olarak çeşitlenmektedir. Reklamın türüne göre 

seçilecek renkte önemlidir.   

Sosyal medya reklamlarının tasarım aşamasında dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da 

tipografik özelliklerinin grafik tasarım ilkelerine uygunluğudur. Herhangi bir sosyal medya 

reklamında kullanılan tipografik öğe; başlık, altbaşlık, metin, slogan, ya da kurumsal logodan oluşuyor 

olabilir. Bu oluşumlar gerek kendi içerisinde tipografik özellikler açısından gerekse görseller ve zemin 

uyumu açısından belirli nitelikler taşımalıdır.  

 

Okunurluk  

Sosyal medya reklamı tipografinin algılanması açısından çeşitli ölçütlerde değerlendirilmelidir. 

Okunurluk yazıya bakıldığında metnin içeriğindeki anlamlara değinmeden önce metnin görünürlüğü 

ve fark edilebilirliği önemlidir. Yazı için kullanıla karakterin özellikleri önemlidir. Yazının kendi 
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içerisindeki estetik ve hoşnut gözükmesi yeterli değildir. Yazı karakteri seçilirken karmaşık okunması 

zor karakterlerden kaçınılmalıdır. Sarıkavak, 2009:66) 

 

Etkili Mesaj 

Sosyal medya reklamları tasarım sürecinde önemli tipografik faktörlerden birisi de mesajın 

etkililiğidir. İzleyiciye reklamın okunmasıyla ilgili davranışlara yönlendirir. Vurgu kelime anlamı 

açısından; bazı sözcük ve hecelere fazla anlam yüklenmesidir. Sözlü anlatımlarda vurgulanacak 

sözcük ya da hece farklı tonlanır. Reklamlarda vurgunun kullanımı ise metnin belirli bir kesiminin ya 

da tamamının diğer öğelere oranla dikkat çekici nitelikte yerleştirilmesidir. Telefonda ses tonu 

açısından bakıldığında ailemizden birisiyle konuşmamızla patronumuzla konuşmamız arasında nasıl 

bir farklılık var ise bir sosyal medya reklamında da tipografinin kullanımı ve vurgulanmasına dikkat 

edilmeli, vurgu yapılacak kesit ya da konu özenle seçilmelidir.  

 

Grafik Tasarım İlkelerine Uygunluk 

Sosyal medya reklamlarının tipografik öğeler açısından grafik tasarım ilkelerine uygun olması 

gerekmektedir. Bu nitelikler reklamın algılanma etkinliklerinin çözülmesinde ve metnin okunmasının 

kolaylaşmasında etkilidir. Harflerin sadece kurallara uygun ve doğru yazılması yazının güzel ve etkili 

olması için yeterli değildir. Aynı zamanda yazı lekesinin yazılacak yüzeye yerleştirilmesi de ayrı bir 

önem taşımaktadır. Yüzey üzerine yazılacak yazı, belirli uzaklıktan bakıldığında okunabilmeli ve 

yüzey üzerinde küçülüp kaybolmamalıdır 

 

YÖNTEM 

 

Araştırmanın modeli 

Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. “Tarama modelleri geçmişte 

gerçekleşmiş ve hala var olan bir durumu olduğu şekliyle vermeyi amaçlayan 

araştırmalardır.” (Karasar, 2009:77)  

Verilerin Toplanması 
Araştırmanın kavramsal çerçevesini oluşturması amacıyla literatür taraması yapılmıştır. 

Rastgele seçilmiş 2 adet sosyal medya reklamına uygulanılacak ölçek, araştırmacı tarafından 

hazırlanarak 3 grafik tasarım alanı öğretim görevlisi 2 sektörde çalışan uzman görüşünden 

yararlanılarak geliştirilmiştir.  

 

Hazırlanan ölçek yaratıcılık, görsel öğe ve tipografik öğe olmak üzere üç ana başlık ve 26 alt 

başlıktan oluşan toplam 29 maddeyi içermektedir.  
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Sonuç 

 
Araştırmadan edinilen bilgilere göre sosyal medya reklamları yaratıcı reklam uygulamalarında 

yenilikçi bakış açısından, düşündürme, probleme odaklama ve ikna etkenleri açısından yetersiz 

uygulamalar olduğu, dikkat çekicilik, akılda kalıcılık ve yer seçimi açısından ideale yakın olduğu 

saptanmıştır. Bunun nedeni olarak; sosyal medya reklamlarının tasarım aşamasında yeterinden daha 

fazla görsel ve tipografik öğe kullanımının olduğu, kısa süreli izlenilen reklamların izleyicilerin daha 

fazla zamanını almaya yönelik olduğu gözlenmiştir.  Fiziksel olarak daha büyük çalışmaların daha 

etkili tasarım ortaya çıkaracağı görüşü varmış gibi algılar oluştuğu, buna dayanılarak büyük 

reklamların hayatımızı daha fazla işgal ettiği görülmektedir.  

Görsel öğeler göz önünde bulundurulduğunda sosyal medya reklamlarında kullanılan görsel 

öğelerin doğru öğeler olarak seçimi, görsel uyum, özgünlük, denge ve karşıtlık açısından yetersiz 

bulunduğu ancak; görsellerin yer seçimi, açıklayıcılık, konuya uygunluk, bilgilendirme bütünlük ve 

renk etkenleri açısından genele yayıldığında çok iyi bulunmamasına rağmen iyi değerlerde bulunduğu 

tespit edilmiştir. Kurumlara ait daha sade ve nitelikli yapıların daha başarılı bulunduğu, daha karmaşık 

olan yapıların bilgi verme açısından daha başarılı bulunmasına karşın taşıması gerekli tasarım 

kriterleri açısından bakıldığında diğer kriterler açısından bu durumun doğru bulunmadığı gerçekliliği 

ortaya çıkmıştır.  
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Kullanılan tipografik öğeler incelendiğinde; vurgu, yön, yalınlık ve denge etkenleri açısından 

sosyal medya reklamlarının yeterli bulunmadığı ancak; yazı karakteri, yazı puntosu, yazıların dikkat 

çekiciliği, okuturluk ve bilgi vericilik açısından ideale yakın tasarımların göze çarptığı görülmüştür. 

Tipografik ögelerle görsellerin tek başına düşünülmeden yerleştirilmesi gerekliliği gerek renk gerek 

kompozisyon bakımından belirlenen kriterlerde olması gerekliliği bu şekilde de reklamların sadece 

satış amacı taşımadan aynı zamanda bilgi verici ve düşündürücü eğitici kısmı ön plana çıkarılarak 

toplumsal gelişimin de sağlanabileceği düşünülmektedir.  

3.1. Öneriler 

 Bu sonuçlar doğrultusunda yapılacaklar ile ilgili tavsiyeler aşağıda belirtilmiştir: 

1. Sosyal medya reklamları tasarlanırken gereksiz ve fazla öğe kullanımından kaçınılmalıdır. 

2. Sosyal medya reklamlarının gece ve gündüz görünümleri tasarım aşamasında düşünülerek 

hazırlanmalıdır. 

3. Sosyal medya reklam tasarımlarının kullanılmadan önce bir kurulca onaylanması ve sonra 

uygulamaya geçilmesi sağlanmalıdır.  

4. Kuruldan geçen tasarımlar uygulandıktan sonra tekrar kontrol edilmeli ve belgelenmelidir. 

5. Belirli aralıklarla kurulacak denetleme ekipleri tarafından kullanılan sosyal medya reklamları 

denetlenmelidir.  

6. Grafik tasarım eğitimi verilen kurumlarda bu örnekler sürekli irdelenmeli yeni nesil 

tasarımcıların konuyla ilgili farkındalığının artırılmalıdır. 
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Çini Süsleme Tasarımında Kompozisyon İlkeleri Üzerine Birkaç Söz 
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ÖZET 

          Köklerini Uygur, Karahan, Gazneli, Fatımi ve özellikle İran Büyük Selçuklu sanatından alan 

Türk Çini sanatı, farklı kültür çevrelerinden aldığı etkileri sentezleyerek yüzyıllar boyu eşsiz örnekler 

ortaya koymuştur.  Türk çini sanatı, Türk süsleme sanatlarının en güzel örneklerini oluşturan 

alanlardan biridir. Türk süsleme sanatlarının özünü motif oluşturur. Motif desenlerin en küçük birimi 

olup, bir anlamda yapıtaşıdır. Türk süsleme sanatlarında genelde ortak bir motif repertuvarı kullanılır.  

Çini sanatında kullanılan motifler de diğer süsleme sanatlarında kullanılan motiflere paralellik arzeder. 

Çini tasarımında da bu motifler kullanılarak özgün kompozisyonlar oluşturulabilmektedir. Bu 

çalışmada, Türk Çini sanatında kompozisyon ilkeleri ilgili görsel çalışmalar eşliğinde tanıtılmaya 

çalışılacaktır. 
 

Anahtar kelimeler: Çini Sanatı, Bitkisel Motifler, Figürlü Motifler, Geometrik Motifler, Desen, 

Kompozisyon. 

 

 

A Few Words On The Composition Principles Of Tile Decorating Design 

ABSTRACT 

         Turkish Tile Art, taking its roots from Uighur, Karakhanid, Ghaznevid, Fatımid and especially 

Iranian Great Seljuk art, created unique examples for centuries by synthesizing the effects of different 

cultural environments. Turkish tile art is one of the branches that composes the most beautiful 

examples of Turkish decorative arts. The essence of Turkish decorative arts is motif. Motif is the 

smallest unit of the patterns and a building stone in a sense. A common motif repertoire is generally 

used in Turkish decorative arts. The motifs used in tile art are parallel to those used in other decorative 

arts. Unique compositions can also be created by using these motifs in tile design. In this study, 

composition principles in Turkish Tile art will be tried to be introduced in the context of related visual 

works. 
 

Keywords: Tile Art, Herbal Motifs, Figurative Motifs, Geometric Motifs, Pattern, Composition. 

 

 

SANATIN SIRRI, TABİATI DÜZENE SOKMAKTIR. 

BU KENDİ DÜZENİMİZ OLMALIDIR. 

(VOLTAIRE) 

 

 

 

Giriş 

 

İslam sanatı tarihi ve Türk sanatı tarihi içinde önemli bir yere sahip olan çini sanatının geçmişi çok 

eski tarihlere dayanmaktadır. Orta Asya’ya dayanan sanat, Anadolu’ya Selçuklular zamanında 

girmiştir. Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları çiniyi mimari süslemede yoğun bir şekilde 

kullanmışlardır. Anadolu Selçuklu döneminin ardından gelen Beylikler döneminde mimaride olduğu 

gibi çini sanatında da Selçuklu geleneği devam ettirilmiştir. 

Osmanlılar döneminde ise geleneksel sanatların en nadide dallarından biri olarak gelişiminin 

doruk noktasına ulaşmıştır. Osmanlılarda tasarım, desen üretme ve üslup bütünlüğünü sağlamada 

Saray Nakışhanesi önemli bir kurum olmuştur. Burada kağıt üzerine uygulanan desenler kabul 
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görürse, diğer malzeme ve tekniklere de uygulanmaktadır. Osmanlı sanatında kullanılan motif ve 

desen repertuvarı ortak olup, bütün malzeme ve tekniklerde aynı bezeme elemanları 

kullanılabilmektedir (Doğanay, 1999, s. 324).  

Osmanlı döneminde geleneksel süsleme sanatlarında doğayı birebir taklitten kaçınılmış, motif 

ve desenlerde üsluplaştırma yoluna gidilmiştir. Geleneksel Türk Sanatları repertuvarında bulunan tüm 

motif ve desenler belirli bir düzen gösterecek şekilde ve bütünlük içinde eşsiz kompozisyonlarda bir 

araya getirilmişlerdir. 

Anadolu Türk Süslemesinde çininin mimaride kullanımı Anadolu Selçuklu döneminde 

başlar. Bizans mimarisindeki mozaik ve fresklerin yerini Türk sanatında çini almıştır (Öney, 1992, s. 

77). Bu dönemde kompozisyonlarda genellikle geometrik düzenlemeler görülür.  Geometrik şekiller 

deyince, bu bilimin temel kavramlarından yararlanılarak oluşturulan şekiller anlaşılır (Mülayim, 1982, 

s. 70). Geometrik desenlerde açık kompozisyon ve kapalı kompozisyon şeklinde iki tür kompozisyon 

kuruluşu görülmektedir. Geometrik sistemlerin hepsi Ögel’in “açık sistemler” dediği görünümde bir 

kapalı şekil ipucu vermeyenleri bile, aslında kuruluşlarında kapalı geometrik figürlere dayanmakta, 

yani onlar tarafından oluşturulmaktadırlar, daire, üçgen, altıgen, sekizgen gibi (1994, s. 95). Açık 

kompozisyonlarda konu bütün yüzeye dağılmıştır, sınırlanmamıştır ve kompozisyonun dışında da 

devam eder izlenimi vermektedir. Kapalı kompozisyonlarda ise deseni oluşturan motifler alanın dışına 

taşmazlar, bir şekilde sınırlandırılmışlardır. 

Selçuklu çinilerinde hakim geometrik süslemenin yerini Osmanlılarda bitkisel motif ağırlıklı 

süsleme almıştır. Sıraltı tekniği ile yapılan çinilerde Osmanlılar lale, karanfil, sümbül, nar çiçeği, 

bahar açmış erik dalı, gül ve goncası, menekşe, şakayık, selvi, üzüm, sarımsak, zambak, iri kıvrık dişli 

yaprak gibi zengin bitkiler ile dini yazılar, kuşlar, mitolojik çeşitli hayvan figürleri gibi motifler 

kullanılmıştır (Çini, 1991, s. 15-16). 

Tasarım; nokta, çizgi, biçim, açık-koyu, ışık-gölge, doku ve renk gibi öğeleri içermektedir. 

Kompozisyon tasarımı da tekrar, uygunluk, birlik, egemenlik, koram, denge ve ritim şeklinde temel 

ilkeleri barındırmaktadır.   

    

2. Anadolu Türk Çini Sanatında Görülen Motifler 
Motif, Türk süsleme sanatlarının özünü oluşturur (Aker, 2010, s. 11). Toplumun gelenek ve 

göreneklerini yansıtarak zevk, düşünce ve inançlarını en özlü ve ölümsüz ifadelerle gelecek nesillere 

ulaştırır (Birol-Derman, 2013, s. 13). Çini sanatında görülen ve uygulanan motifler diğer Anadolu 

Türk süsleme sanatlarında da kullanılan motiflerdir. Ortak repertuvara sahip Türk süsleme sanatlarında 

kullanılan motiflerin kaynağı İslamiyet öncesi dönemlere ve Türklerin ilk yurdu Orta Asya’ya dayanır. 

Anadolu Selçukluları’nın Büyük Selçuklulardan aldıkları ve mimaride kullandığı çini süslemeyi 

İran’dan getirdikleri bilinmektedir (Selçuklu Belediyesi, 2007, s. 7). Bugün Türk Süsleme sanatlarının 

dağarcığında olan bütün motifler Selçuklu döneminde geliştirilip, Osmanlı döneminde en üst seviyeye 

ulaştırılmıştır. Çini sanatında yer alan motifler ana başlıklar halinde şu şekilde sınıflandırılabilir: 

 

 2.1. Bitki(sel) Motifler: Bu grupta; çiçekler, yapraklar, ağaçlar, otlar, meyveler ve sebzeler 

yer alır. Çiçek ve yaprakları; hatayiler ile somut ve stilize yaprak ve çiçekler adı altında, somut ve 

stilize yaprak ve çiçekleri de klasik üslupta olanlar ve rokoko üslubunda olanlar şeklinde gruplamak 

mümkündür.    

 2.2. Figürlü Motifler: Figürlü motifler insan ve hayvan figürleri olarak ayrılabilir. Hayvan 

motifleri de Rumiler, münhaniler ile soyut ve sembolik figürler olarak sınıflandırılabilir. 

 2.3. Geometrik Motifler: Geometrik motifleri ağlar ve geçmeler oluşturur. Ağlar da kendi 

aralarında açık kompozisyonlar ve kapalı kompozisyonlar şeklinde görülürler. 

 2.4. Yazı Süsleme: Yazı süsleme olarak Selçuklular daha çok “kûfi” yazı tipini, Osmanlılar 

ise “Nesih”, “Sülüs” ve “Talik” yazı tipini kullanmışlardır.  

 2.5. Doğa Öğeleri: Güneş, ay, yıldız, şimşek gibi doğa öğelerinin yanında, çini sanatında en 

çok stilize bulut öğesi kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra dağlar, ırmaklar gibi doğa öğeleri de 

kompozisyonlarda yer almaktadır. 

 2.6. Diğer Öğeler: Bu grupta cami, ev, türbe gibi çeşitli mimari öğeler ile vazo, kandil, tabak 

gibi kullanım eşyaları sayılabilir. 

Süslemede motifler ayrıca desendeki yerlerine ve işlevlerine göre de iki grupta incelenebilir. 

Bunlar; desenin hakim noktalarında kullanılan, büyükçe ve ayrıntılı ana motifler ile boşlukları 
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dolduran, desene zenginlik katan, sapların kesişme noktalarını kapatan, görece olarak daha küçük ve 

sade görünüşlü yardımcı motiflerdir (Birol-Derman, 2013, s. 13-14). 

 

4. Çini Süsleme Tasarımı 

 

Çini tasarımlarında klasik ve modern motifler kullanılarak desenler oluşturulabilir. Motiflere 

kaynak ya doğadır ya da insanın zihninde yarattığı soyut biçimlerdir. Doğadan alınan biçimler de ya 

oldukları gibi ya da üsluplaştırılarak uygulanır. Üsluplaştırmada izlenen yöntem, doğadan alınan 

biçimlerin ana hatları korunarak gereksiz bütün detayların atılmasıdır. Türk çini sanatında birçok konu 

üsluplaştırılan motif ve desenler yoluyla anlatılmıştır. Özellikle Osmanlı döneminde doğayı ve 

varlıkları birebir taklitten kaçınılmış, doğa kaynaklı süslemelerde en çok usluplaştırma yöntemi tercih 

edilmiştir. Bu nedenle, varlıkların öz hatları korunarak yarı üsluplaştırma ya da tam üsluplaştırma 

yoluna gidilmiştir. Üsluplaştırılan kimi motif ve desenler de onlara atfedilen bazı sembolik anlamlar 

yüklenmiştir. ‘Simgecilik’ ya da ‘sembolizm’ denen bu eğilimde, sanat yapıtında biçim ve renk gibi 

somut değerlerin arkasında yatan anlam öne çıkarılmaktadır (Rona, 1997, s. 1670). 

Geometrik biçimlerle oluşturulan süslemelerde ise uygulanan yöntem soyut yöntemdir. 

Geleneksel motifler yeni arayışlarla modernize edilerek uygulanabilir. Bu yöntem çini sanatına yeni 

motifler ve desen tasarımları kazandırarak katkıda bulunacağı için gereklidir. Ancak bunu yaparken 

geleneksel motiflerin genel karakterini bozmamak esastır. Türk çini sanatının klasik desenleri esas 

alınarak sanatçının bilgi, birikim ve yeteneği ölçüsünde motifler modernize edilerek kompozisyon 

ilkeleri dahilinde yeni tasarımlar oluşturulabilir.      

   

4.1. Tasarımın Tanımı ve Öğeleri 

 

Tasarım, zihinde oluşturulan bir süslemenin, kurgulanması sonucu çizgi, biçim, doku, renk gibi 

unsurların biraraya getirilerek oluşturulan bir bütündür. Dizayn, Gürer, L. Ve Gürer, G’nin anlatımıyla 

“bir organizasyon yeteneğine sahip olmak ve onu kullanabilmektir” (2004 s. 18). Batı dillerinde 

dizayn (design) sözcüğüne karşılık olarak kullanılan tasarım, Latince biçim vermek, temsil etmek 

sözcüğünden gelir. Günümüzde bu anlamlara tasarlama, kurgulama, planlama, eskizler çizme ve 

biçimlendirme gibi değişik anlamlar katılmıştır. Tasarlamak bir ürün ortaya koymak değil, onun 

gösterimini yapmak anlamına gelmektedir (Civcir, 2015, s. vi). Tasarım öğeleri tüm sanat dallarının 

ortak repertuvarıdır ve nokta, çizgi, biçim, açık-koyu, ışık-gölge, doku ve renk gibi öğelerden oluşur 

(Aker, 2010, s. 61-62). 

 

4.1.1. Nokta: Bir düzlem içinde çizilebilen en basit şekil olan nokta, 

geometrik her olayın merkezi olarak kabul edilir. (Mülayim, 1982, s. 

69). Küçük ya da büyük bir ucun bir yüzeyde bıraktığı ve hiçbir 

boyutu olmayan izdir. Noktalar yan yana gelerek çizgileri ya da 

yüzeyde açık-koyu değerleri oluştururlar. Bu özelliklerinden dolayı 

süsleme sanatlarında yoğun olarak faydalanılır. Motif dekorlamada 

açık renkli motifler üzerinde koyu renkli noktalarla bezemeler 

yapılmaktadır (Fotoğraf: 1). 

 

 

 

Fotoğraf 1: Motif Üzerine Noktalama 
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4.1.2. Çizgi: Noktadan sonra en kolay elde edilen şekil 

çizgidir. Noktaların birbiri ardına sıralanarak değişik 

yönlerde sınır belirleyici bir hat oluşturmasıdır. 

Tasarımın temel öğesidir. Bütün tasarımlar çizgi ile 

oluşturulur. Düz (doğru), kırık ve eğri olmak üzere üç 

çeşittirler. Çini tasarımları çizgiyle ortaya konur. 

Çizgiler yoluyla soyut ya da somut anlatımlar 

yapılabilir. Çini tasarımlarında, geometrik 

düzenlemelerde düz ve kırık çizgiler, bitkisel motiflerin 

oluşturulmasında ise eğri çizgiler kullanılır. Desenlerde 

uzunlukları ve kalınlıkları farklı olan çizgilerin yönleri 

ve aralıkları değiştirilerek çok farklı ve zengin 

kompozisyonlar türetilebilir Fotoğraf: 2. 

 

        Fotoğraf: 2- Düz, Kırık ve Eğri Çizgiler 

 

Kompozisyonlarda, düz ve kırık çizgiler durağanlık 

ifade ederler ve denge unsuru oluştururlar. Özellikle 

sonsuzluğu simgeleyen, başlangıcı ve sonu olmayan 

süreklilik hissi veren açık kompozisyonlar içeren 

desenlerde kullanılırlar. Çizgilerde kesişme noktaları 

genellikle motifin konumlanacağı yeri işaret eder. Eğik 

çizgiler ise, birbirlerine zıt yönde kullanıldığında hareket 

kompozisyona katarlar. Aynı zamanda sıcak ve yumuşak 

bir görünüm sağlarlar. Eğik çizgiler natüralist nitelikli 

süslemelerde daha yoğun kullanılırlar. Çiçek 

motiflerinde açık renk zemin üzerine daha koyu renkli 

çizgilerle tarama şeklinde bezemeler yapılmaktadır 

(Fotoğraf: 3). 

   

Fotoğraf: 3- Çizgilerle Tarama 

 
4.1.3. Yön: Kompozisyonlarda dikey, yatay ve diyagonal olmak üzere üç ana yön bulunmaktadır. İki 

nokta arasına çizilen bir doğrunun, daima belirli ve eşit oranlarda 

bölünmesi gereklidir. Süslenecek olan yüzey de kare, üçgen, daire ve 

dikdörtgen gibi geometrik şekillerden yararlanılarak orantılı bölümlere 

ayrılır. Böylelikle kompozisyona yerleştirilecek olan motiflerin gidecekleri 

yön, bunların altından ya da aralarından geçecek olan hatların aralığı ve 

desenin merkez noktaları saptanmış olur. Sonra desene yerleştirilecek olan 

motifler evvelden geometrik şekillerle belirtilmiş noktalara yerleştirilir. 

 

Birden fazla tür motifin, örneğin karanfil ve lalenin, meydana getirdiği 

kompozisyonlarda her tür motif kendi doğrultusunda ilerler ve sonlanır. 

Hiçbir zaman bir tür diğerinden çıkmaz. Kesiştikleri noktalarda ise birinin 

hattı alttan, diğerininki üstten geçerek devam eder. Desenin  kenar suyu ya 

da bordür şeklinde tabir edilen dış hat süslemesinde motifler tek bir hat 

üzerinde ilerlerken, ana panodaki motifler birbirine zıt yönlere 

yerleştirilerek kompozisyona hareket katılır ve monotonluğu giderilir. 

Böylelikle zengin tasarımlar oluşturulur (Fotoğraf: 4). 

 

 (Fotoğraf: 4) Kompozisyondaki Dalların Yönü 
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4.1.4. Biçim: Biçim dış görünüş, form anlamında kullanılır. Çizgiyle belirli bir duruma gelen şey bir 

biçime sahiptir (Civcir, 2015, s. 109). Tasarım çalışmalarında işlenecek konu önce hayal edilir, zihinde 

tasarlanır, ve böylece bir biçime bürünür (Gürer, L. Ve Gürer, G, 2004 s. 18). Biçim doğal, yapay ve 

soyut olmak üzere üç gruba ayrılabilir. Gözün algıladığı her varlığın görünüş itibariyle bir biçimi, 

şekli, formu vardır. Varlıkların kendine özgü şekilleri doğal biçimlerdir. İnsan eliyle yapılan, 

insanların ürettikleri biçimler yapay biçimlerdir. Üçgen, kare, daire, dikdörtgen gibi soyut biçimler ise 

insanın zekası yoluyla ürettiği geometrik biçimlerdir. Türk süsleme sanatlarının her alanında olduğu 

gibi çini sanatında da doğal, yapay ve soyut biçimlerden yararlanılmakta ve hem çizim hem de obje 

olarak çok zengin ürünler ortaya konmaktadır (Fotoğraf: 5-6). 

 

         
 

Fotoğraf: 5- Çini Eviye biçimi  Fotoğraf: 6- Çini Yüzey Tasarımı   

4.1.5. Açık-Koyu: Açık-koyu objeyi dekorlarken uygulanan renklerin ton değerleri ile ilgili bir 

kavramdır. Çini çalışmalarında açık ve koyu renklerin yüzeyde dengeli olarak dağılımı tasarıma, 

kompozisyona ve esere değer katar. Açık-koyu öğelerle kompozisyonda denge, hareket ve birlik 

sağlanır. Türk çini bezemelerinde açık-koyu düzenlemelerin süslenen objeye uygun ve dengeli olması 

kompozisyonun başarısı anlamında çok büyük önem taşır (Fotoğraf: 7-8). 

 

    
Fotoğraf: 7- Açık-koyu renklerle oluşturulmuş Fotoğraf: 8- Açık-koyu renklerle  

Lotus desenli tabak      oluşturulmuş pano 

 

4.1.6. Işık-Gölge: Işık, göz ve beyin koordinasyonu sayesinde görme ve gördüğünü algılama 

olayı gerçekleşir. Bu üç öğeden birinin eksikliği ya da yetersizliği durumunda algılama tam 
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olarak sağlanamaz. Bir varlığın ışık almayan kısımlarında oluşan koyuluklar gölgedir. Işığın 

niteliği, şiddeti, yönü ve rengi varlıkların görüntüsünün farklı algılanmasına yol açar. Işık-

gölge, üç boyutlu çalışmalarda hacim ve derinlik hissi uyandırır. Geleneksel Türk sanatları iki 

boyutludur. İki boyutlu yüzey süslemelerinde de hacime gerek duyulmaz. Ancak klasik motif 

ve desenler değil, modern çalışmalar yapılıyorsa ışık-gölge etkisinden yararlanılabilir 

(Fotoğraf 9-10). 

 

                 
 

Fotoğraf: 9- Tabloda Işık-Gölge Etkisi   Fotoğraf: 10- Yelken Bezlerinde Işık-Gölge Etkisi       

   

4.1.7. Doku: Doku, bir nesnenin ona bakıldığı zaman farkedilen ve dokunulduğunda 

hissedilen dış yüzeyinin yapısıdır. Objeler ya ışığın etkisiyle göz yoluyla ya da elle dokunarak 

algılanır. Tasarımın dokusu görsel etkisini artırmada büyük bir önem taşır. Çini süslemelerde 

motiflerin zemininde yapılan noktalama, balık pulu şeklindeki uygulamalar, su ya da deniz 

tasvirlerinde uygulanan böcek (salyangoz) ya da dalga görünümü şeklindeki desen çalışmaları 

güzel ve ilginç doku oluşumları sağlar (Fotoğraf 11-12). 

 

              
 

Fotoğraf: 11- Balık pulu şeklinde doku            Fotoğraf: 12- Nazar boncuğu şeklinde     yelken       

                                                                                      bezleri dokusu  
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4.1.8. Renk: Renk fiziksel bir oluşumdur ve ışık ile birlikte var olur (Uçar, 2004, s. 45). Işığın 

gözün retinasına değişik biçimde ulaşması ile ortaya çıkan bir algılamadır. Işık maddeler 

üzerine çarptığı zaman bir kısmı soğurulup geri kalanı yansıdığından bu algılama çeşitlilik 

gösterir. Renkler ve renk tonları bu şekilde oluşur. Tüm dalga boyları birden aynı anda göze 

ulaşırsa beyaz, hiç ışık ulaşmazsa siyah olarak algılanır. Renkleri doğru kullanabilmek için 

özellikleri iyi bilinmelidir. Çini desenlerinde renk uyumlarının dengeli olmasına çok dikkat 

edilir. Zemin boyama yapılan kompozisyonlardaki motiflerin boyanmayan kısımlarında açık-

koyu zıtlığı oluşur ve desene denge getirir. Kobalt mavisi genelde turkuaz, açık mavi, kırmızı 

ve yeşil ile dengelenir. Klasik Osmanlı çinilerinde soğuk renklerden olan mavi tonları, sıcak 

renkler olan sarı ya da kırmızı ile birlikte kullanılarak yumuşatılmış, oranları ve 

kompozisyondaki dağılımları yönünden denge oluşturulmuştur. Mavi tonları sükunet hissi 

verirken, sıcak renklerde kompozisyona hareket ve coşku katarlar (Fotoğraf 13). 

 

     
  

  Fotoğraf: 13- Mavi-kırmızı rengin bir arada kullanımı 

 

 

5. Kompozisyon İlkeleri 

 

 Kompozisyon, bir yüzeyin üzerine arzu edilen şekilleri, renkleri, açık-koyu lekeleri 

göze hoş gelecek bir tarzda yerleştirme, farklı parçaların, nesnelerin, öğelerin, çizgilerle 

biçimlerin birbirleriyle uyumlu, dengeli olacağı en iyi biçimde bir araya getirme ve bu şekilde 

bir bütün oluşturma anlamına gelir. Çini kompozisyonlarda çeşitli biçim ve renkteki motifler 

de birbiriyle uyumlu olacak şekilde seçilir. Parçalar bir bütün içinde, bir düzen, belli bir 

kompozisyon oluşturacak şekilde düzenlenir. Çinide parlayan renklerin derinliği 

kompozisyonda mükemmel bir denge oluşturmalıdır (URL1, 2011). 

 Tasarımda, özellikle de geometrik desenlerin tasarımında, açık ve kapalı 

kompozisyonlar şeklinde iki tür kompozisyon kuruluşu bulunur. Açık kompozisyonlarda 

deseni oluşturan öğeler belirli bir şekilde sınırlandırılmazlar. Tasarlanan yüzeyden öteye 

devam ediyor görünümdedirler. Kapalı kompozisyonlarda ise desen bir şekilde sınırlandırılır 

ve tasarlanan yüzey içinde kalır. Sürekliliği yoktur. Kompozisyon tamamlanmıştır. 

 Kompozisyonun temel ilkeleri; tekrar (yineleme), uygunluk, karşıtlık (zıtlık), birlik, 

egemenlik, denge, koram, ve ritm’dir. 
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 5.1. Tekrar (Yineleme): Bir motifin kompozisyonda aynısının ya da yakın bir 

değerinin çok sayıda kullanılması, sürekli yinelenmesi tekrar ilkesini meydana getirir. Yüzey 

süslemelerinde desenin ve kenarlarındaki bordürün (kenar suyunun) oluşmasında tekrarlar çok 

sık kullanılır. Değişik şekillerde uygulanabilir. Tam tekrarda, aynı birim bütün özellikleriyle 

eşit aralık ve yönlerde tekrarlanır. Tekrar ilkesinde birim aynı kalırken, tekrarlandığı aralık ve 

yön değişir. Aralıklı tekrarda farklı biçim ve ölçülerdeki motifler, aynı aralıkla ve değişik 

yönlerde uygulanır. Değişik tekrarda ise aynı biçimde olup aralarında küçük farklar bulunan 

öğeler bir arada kullanılır. Çini tasarımında özellikle ulama desenlerde tekrar ilkesinden çok 

sık yararlanılır (Fotoğraf 14-15). 

 

                
 

Fotoğraf: 14- Ulama Karo Deseni     Fotoğraf: 15- Tabak Deseninde Tekrar İlkesi   

  

 5.2. Uygunluk (Harmoni): Kompozisyonda yer alan öğelerin arasında ortak ya da 

yakın özelliklerin bulunması ilkesidir. Uygunluk tasarım öğeleri olan oran, ölçü, biçim, renk, 

doku ve değer yönünden olabileceği gibi, motiflerin yönleri ve aralıkları açısından da 

düşünülebilir. Uygunluk ilkesi gözün motifler arasında rahatça dolaşıp desenin en iyi şekilde 

algılanmasına yardımcı olur (Fotoğraf 16-17). 

 

             
 

Fotoğraf: 16- Uygunluk (Harmoni) İlkesi  Fotoğraf: 17- Birim Değer Yönünden Uygunluk 
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5.3. Karşıtlık (Zıtlık/Kontrast): Zıtlıklar tasarımda ilgi çeker ve kompozisyona 

canlılık ve hareket katar. Bu nedenle kompozisyondaki öğeler karşıtlarıyla birlikte 

kullanılırlar. Tasarım öğeleri yönünden ölçüde, biçimde, yönde, değerde dokuda ve renkte 

ortak yada yakın özellikleri bulunmayan öğeler karşıtlık oluştururlar. Bu da tasarım öğeleri 

yönünden ortak ya da benzer özellikleri bulunmayan birimlerle yapılır. Çini tasarımlarda 

zıtlıklar ilgi çektiği ve kompozisyona canlılık verdiği için sık kullanılırlar (Fotoğraf 18). 

 

 
 

Fotoğraf: 18- Tasarımda Karşıtlık (Zıtlık/Kontrast) İlkesine Örnek Pano Deseni 

   

 5.4. Birlik: Biçimler arasında uyumu sağlayacak en önemli ilke birliktir. Birlik, 

kompozisyonu oluşturan birimlerden bir kaçında tasarım öğeleri yönünden ortaklık 

kurulmasıyla sağlanır. Bu ortaklık ölçü, renk, biçim, doku, değer gibi tasarım öğelerinden bir 

ya da birkaçı ile kurulabilir. Bu ortaklık kompozisyonda dengeli bir bütünlük oluşturarak 

birliği doğurur (Fotoğraf 19). 

 

 
 

Fotoğraf: 19- Desende Yön, Biçim, Açık-Koyu, Renk Yönünden Birlik İlkesi 

 

 5.5. Egemenlik: Tasarımda kullanılan öğelerden bazılarının diğerlerine olan baskın 

karakteri kompozisyonda egemenliği oluşturur. Egemenlik renk açısından koyunun açığa, 

soğuk renklerin sıcağa ya da tam tersi olan, biçim yönünden büyüğün küçüğe ya da geometrik 
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birimlerden birinin diğerine (dairenin üçgene vs.) karşı olabilir. Egemenlikte bir öğenin 

diğerine üstünlüğü ve ötekinin zayıflığı her zaman söz konusudur (Fotoğraf 20-21). 

 

              
 Fotoğraf: 20- Lalelerin Karanfillere Egemenliği Fotoğraf: 21- Geometrik Öğelerin Bitkisel  

                Olanlara Egemenliği 

 

  5.6. Denge: Sanatçı tüm kompozisyon ilkelerini uygularken denge unsurunu gözardı 

etmemelidir. Kompozisyonda denge, yapıtın düzenlenmesinde ve bütünlüğün sağlanmasında 

bütün öğeleri belli bir düzen içerisinde kullanmasında yatar. Bir başka deyişle, kompozisyonu 

oluştururken bazı öğeler diğerlerine ağır basarak tasarımın ağırlık merkezini kendi tarafına 

kaydırmamalı, diğerlerini gölgede bırakmamalıdır. Yüzeyi arzu edilen şekilde süslerken 

doluluklar kadar, bırakılacak boşlukların da büyük önemi vardır. Genellikle bunların birbirine 

eşit oranda olması dengeyi sağlar. Kompozisyona denge getirirken iki yol izlenebilir. İlkinde, 

öğeler orta eksenin her iki yanında aynen tekrarlanarak ‘simetrik denge’ kurulur. Diğerinde 

ise, öğeler belirli bir uyum içinde serbest yerleştirilerek ‘asimetrik denge’ oluşturulur.  Çini 

tasarımlarında her iki tür denge unsuru da kullanılmaktadır (Fotoğraf 22-23). 

 

                                
 

Fotoğraf: 22- Simetrik Denge      Fotoğraf: 23- Asimetrik Denge 
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 5.7. Koram (Hiyerarşi): Koram (hiyerarşi), düzenli ölçü derecelenmesi, görsel 

hiyerarşi, kademelenme, derecelenme ve hiyerarşi olarak da tanımlanmaktadır. Hiyerarşi; 

biçim, yön, ölçü, aralık gibi unsurların yer aldığı iki karşıt ucun birinden diğerine doğru 

kademeli olarak geçişini sağlayan düzendir. Yapısında derece farkını barındırır. Biçimlerin 

büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıralanması, aralıklarda genişten dara, dardan genişe 

doğru geçişler, renklerin açıktan koyuya ya da koyudan açığa geçişleri düzenli bir uyum 

oluşturur.  Hiyerarşi, kademelenme ile yapılan düzenleme biçimidir. Hiyerarşi içinde 

kademelenme olgusu, olmazsa olmaz bir koşul olarak karşımıza çıkmaktadır (Yardımcı, İ. Ve 

Ertürk, K. 2012, s. 61). Eksensel, Merkezsel ve Çevresel Hiyerarşi olmak üzere üç tür 

hiyerarşi bulunmaktadır. Biçimlerin bir eksen üzerinde büyükten küçüğe doğru sıralanmasıyla 

‘eksensel koram (hiyerarşi)’, tek merkezden dışa doğru belirli yönlerde dizilmesiyle 

‘merkezsel (odaksal) koram (hiyerarşi) (Fotoğraf 24), tasarımı oluşturan motifler bir çevre 

oluşturacak şekilde sıralanmışsa buna da ‘çevresel koram (hiyerarşi)’ adı verilir (Fotoğraf 24-

25). Çevresel koram’a Osmanlı çinilerindeki “Haliç işi” süslemeler örnek verilebilir (Fotoğraf 

26). 

 

                    
Fotoğraf: 24- Eksensel Koram             Fotoğraf: 25- Merkezsel (Odaksal) Koram 
  

 
Fotoğraf: 26- Çevresel Koram 

 

5.8. Ritim: Yunanca asıllı bir kelime olan ‘ritim’, olayların düzenli aralıklarla tekrarlanması niteliğini 

ifade eder (URL.2, 2012). Çini sanatında ritim, kompozisyonu oluşturan öğelerin estetik bir kuruluş 

oluşturacak şekilde düzenli olarak tekrarlanmasıdır. Ritim oluşturulurken zıtlıklardan faydalanılabilir. 

Oluşturulan ritimler özgün ve ilgi çekici olmalı, monotonluktan kaçınılmalıdır (Fotoğraf 27-28). 
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Fotoğraf: 27- Karo Birimiyle Ulama                   Fotoğraf: 28- Es Lale Motifiyle Ritm 

                       Deseninde Ritm 

 

5. Sonuç 

Toprak ile suyun ateşle buluşmasının ürünü olan çini, üzerinde eşsiz renk ve desenlerin ışıltılı 

sırlı buluşmasıyla sanatlarımızın en değerli alanlarından biridir. Geçmişi çok eski tarihlere 

dayanan Türk çini sanatı, Osmanlılar döneminde gelişiminin doruk noktasına ulaşmıştır. 

Saray Nakışhanesi desen üretme ve üslup bütünlüğünü sağlamada önemli bir rol üstlenmiştir. 

Osmanlı sanatında kullanılan motif ve desen repertuvarı ortak olup, günümüzde de bütün 

malzeme ve tekniklere aynı bezeme elemanları uygulanmaktadır. Motif ve desenler 

oluşturulurken doğa örgeleri, yapay ve soyut biçimlerden yararlanılır. Geleneksel 

sanatlarımızda doğa ve varlıklar aynen taklit edilmeyip, özleri saklı tutularak 

üsluplaştırılmışlardır. 

 

Kompozisyonları oluştururken kullanılan tasarım öğeleri de tüm sanat dallarının ortak 

repertuvarıdır ve nokta, çizgi, biçim, açık-koyu, ışık-gölge, doku ve renk gibi öğelerden 

oluşur. Tasarım öğeleriyle, tekrar (yineleme), uygunluk, karşıtlık (zıtlık), birlik, egemenlik, 

denge, koram, ve ritm şeklindeki kompozisyonun temel ilkeleri gözönünde bulundurularak 

çok zengin kompozisyonlar yapılabilir. Geleneksel motifler de özleri bozulmadan yeni 

arayışlarla modernize edilebilir. Bu şekilde çini sanatına yeni motifler ve desen tasarımları 

kazandırarak katkıda bulunulabilir. Ancak bunu yaparken geleneksel motiflerin genel 

karakterini korumak esas alınmalıdır. Dileğimiz geleneksel sanatlarımızın en nadide 

dallarından biri olan çini sanatımızdaki motifler estetik açıdan yozlaştırılmadan ecdadımızın 

bize miras bıraktığı repertuvarı kullanarak yeni motif ve desenler üretilmesi ve çini sanatının 

her daim canlı tutularak daha ileriye götürülmesidir. Türk çini sanatının klasik desenleri örnek 

alınarak sanatçının bilgi, birikim ve yeteneği ölçüsünde modernize edilen motiflerle 

kompozisyon ilkeleri dahilinde yeni ve özgün tasarımlar oluşturularak çini sanatını gelecek 

nesillere ulaştırma çabası içinde olmak bu sanat adına yapılabilecek en önemli katkı olacaktır.  
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Ambalaj Tasarımında Tipografi Kullanımı - Use of Display Advertisement 

In Packing Design 
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ÖZET 

 

          Tipografi grafik tasarımın birçok örneğinde olduğu gibi ambalaj tasarımında da vazgeçilmez bir 

unsur olarak yer alır. Tipografi, konuşmacının sesi ve hareketleriyle ortaya koyduğu düşünce gibi, 

fikri, mesajı optik olarak yansıtmalıdır. Bir mesaj ileten ya da bir ürün veya hizmeti tanıtan grafik 

tasarımın başarısı izleyici ile kuracağı iletişimde yatmaktadır.  

         Ambalaj tasarımında iyi iletişim kurmak mesajı doğru iletebilmekte sanatsal kaygıyı göz ardı 

etmeksizin tasarlamakla hedef kitleye doğru servis edilmeyi gerektirir. Hedef kitle bir mesajda daima 

bütünlük arar; aksi takdirde tasarım etkileyiciliğini kaybeder. Araştırmada nitel araştırma teknikleri 

kullanılmıştır. Yazılı ve görsel tarama sonucunda örneklem üzerinden ambalaj tasarımında 

tipografinin önemi açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Grafik Tasarım, Tasarım, Ambalaj, Tipografi, İletişim 

 

SUMMARY 

Display advertisement is an indispensable unit in several examples of graphic design as well 

as the packing design. Display advertisement must reflect the idea visually like the thought that the 

announcer expressing the sound and gestures. The success of graphic design transferring a message or 

introducing a product or service is directly related with the communication with the viewer. 

 It is necessary to serve to the targeted group with establishing well commutation as well as 

transferring the message correctly without ignoring the artistic concerns.Target group always look for 

entirety in the message; otherwise, design loses its pithiness. Qualitative search techniques have been 

used in the survey.  The importance of display advertisement has been explained in packing design on 

a random basis after written and visual observation. 

Keywords: Graphic design, Design,Packing,Display Advertisement, Communication 

 

 

GİRİŞ 

 

          Ambalaj Tasarımı sadece endüstri tasarımcıları ile grafik tasarımcıların değil; tedarikçi, üretici, 

marka ve üretim müdürü, pazarlamacı ve müşteri temsilcilerinin de ortak çalışma alanıdır. Bu alanda 

başarı, uzun bir deneyim ve özel uzmanlaşmanın yanı sıra, iyi bir ekip çalışmasına bağlıdır. Günümüz 

insanı ambalajlarla adeta kuşatılmış durumdadır. Marketler, irili ufaklı dükkanlar ve vitrinlerin yanı 

sıra; televizyon, billboard, web sitesi, gazete ve dergi gibi birçok iletişim kanalında her gün farklı tipte 

birçok ambalajla karşılaşıyor ve artık hemen hemen hiçbir ürünü ambalajı olmadan düşünemiyoruz. 

Daha da ötesi, ambalaj bir ürünün kimliğini oluşturan en önemli parça haline dönüşmüştür. 

Üreticilerin ürünlerini cazip kılmak ve satışını arttırmak için başvurdukları en önemli araç, ambalajdır. 

Tüketiciler için ise ambalaj, duygusal bağ kurdukları, zamanla alıştıkları ve ürünle özdeşleştirdikleri 

bir objedir (Becer, 2014: 9-15). 

        Tasarımcılar, tasarımlarında ürün ambalajını göze çarpacak, diğerlerinden farklı kılacak, hızlı ve 

doğru iletişim kuracak biçimde tasarlayabilmek için büyük çaba göstermektedir. Kısacası, ambalaj asla 

sadece ambalaj değildir. Tüketici ile doğrudan bağ kuran önemli bir satıcıda denilebilinir. Her 

ambalajın arkasında oldukça büyük bir ekip görev yapmaktadır. Bu ekip ambalaj ve ürün üzerinde 

durduğu kadar tüketici algısını da hesap etmektedir. Bu açıdan insan gözü fizyolojik doğası gereği 

gördüğü bir nesneyi bir bütün olarak algılar.  Bu çalışma ambalaj tasarımında kullanılan tipografi 

uygulamaları oldukça önemlidir. 

Tasarım; günümüzde oldukça sık kullanılan, bir tanımdır ve geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu 

açıdan kendi içinde oldukça girift bir yapısı vardır. Tasarım; tek başına bir rotatif oluşturma, kalıp ya 
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da bezeme yapmak değildir. Bir tasarım kendi içinde bir yapıya ve bu yapı arkasında bir planlamaya 

sahip olmalıdır. Bütün sanatların temelinde bir tasarım olgusu bulunmaktadır. Tasarlama eylemi, 

oluşturulacak yapının organizasyon ve plan ile ilgili her türlü faaliyeti içine almaktadır. 

Grafik Tasarım iletilmek istenen bir mesajın eldeki objeleri kullanarak belirli bir düzen içinde 

birleştirilip iletilmek istenen kişiye ulaştırmaya hazır hale getirilmesidir. Elimizdeki objelerimizde 

fotoğraf, resim, metin, hayal gücümüz ve kabiliyetimizdir.  

 Bir grafik tasarım problemi daima iletişim ile ilgilidir. Tasarımcı uygulama yöntemlerinin yanı 

sıra görsel algılamanın doğasını görsel yanılsamanın rolünü ve sözel ile görsel iletişim arasındaki 

ilişkileri de bilmek ve önünde bulundurmak zorundadır.  

 Grafik tasarım, kendi içinde pek çok ihtisas alanlarına sahip, yoğun teknik ve uzantıları olan, her 

geçen gün yeniliklerin kazanıldığı dinamik bir görsel iletişim dalı olmaktadır. Tasarımın aynı zamanda 

bir problemin çözümü olduğu düşünülürse, grafik tasarım problemi genellikle iki boyutlu yüzeyler 

üzerinde çözüldüğü görülmektedir. Bir grafik tasarım problemi daima iletişimle ilgili olmaktadır. 

Tasarımcı, uygulama yöntemlerinin yanı sıra görsel algılamanın doğasını, görsel yanılsamanın rolünü 

ve sözel ile görsel iletişim arasındaki ilişkileri de bilmek ve göz önüne almak zorundadır. İletişim 

grafik tasarımın hayati unsuru olarak görülmektedir. Aslında grafik tasarımın bu denli, ilginç, önemli, 

dinamik ve çağdaş kılan da, iletişime yönelik en etkin öğelerden biri olmasından kaynaklanmaktadır. 

Tasarımcının güncel bir bilgiyi, yenilenmiş, çağdaş, güncel araç ve malzemelerle sunmak zorunluluğu 

bulunmaktadır. Bu nedenle grafik tasarımcıdan, yeni eğilimleri, teknolojik buluş ve yenilikleri, 

yaşadığı dönemde tartışılan sanatsal, felsefi, politik, sosyolojik v.b. gibi sorunları örnekleme 

çözümlerini izlemesi beklenmektedir.  

 Ambalaj, bir ürünü koruyan ve birçok farklı malzemeden yapılan taşıyıcıları, bu taşıyıcaların bir 

arada konulduğu kutuları ve bu kutuları da yine bir arada içine alarak tek birim haline getiren daha 

büyük paket, kutu ya da sandıkları kapsayan genel bir terimdir.     Boyut, malzeme ve form açısından 

farklılıklar gösterdiklerinden, her taşıyıcı, kutu ve paket ayrı bir tasarım malzemesidir. Reklamı 

yapılmayan ürünler bile bir ambalaj içinde piyasaya sunulmak zorundadır. Bir ambalaj ürünün ömrünü 

uzatır, taşıma maliyetini düşürür ve en önemlisi, grafik ve yapısal tasarım nitelikleriyle süpermarket 

rafında benzerleri ile zorlu bir rekabete girip ilgiyi üzerine çekerek ürünü satmaya çalışır. Bugüne 

kadar yapılan birçok araştırma, tüketicilerin ürünü satın alırken, içeriği yerine ambalajına bakarak 

karar verdiğini ve ambalajın tek başına bir kalite algısı oluşturduğunu göstermektedir. Elbette ilgi 

çekmek, ambalaj tasarımının tek amacı değildir. Ambalaj ürün hakkında hemen bir şeyler 

anlatabilmelidir. Her ambalaj tasarımının arkasında potansiyel tüketici kitlenin yaş, cinsiyet, eğitim 

düzeyi, coğrafi yerleşim bölgesi vb. özelliklerinin ayrıntılı bir biçimde değerlendirildiği ciddi bir 

pazarlama stratejisi vardır. Bir ambalajın maliyeti daima ürün maliyeti ile birlikte hesaplanır. Çünkü 

ürün var oldukça, ambalajı da var olacaktır (Becer, 2014: 98). 

19. yüzyılda üreticilerin ürünlerini satış yerlerine kısmen ambalajlanmış bir biçimde gönderme 

zorunluluğu, ambalajlama işini bir sektör haline dönüştürmüştür. Böylelikle ambalaj, üreticinin 

ürününü hasat etmesinde, taze iken kutulara doldurmasında ve pazara taşımasında önemli bir yardımcı 

haline gelmiştir. Üretici, ambalajını sade nihai tüketici için değil, aynı zamanda ürününü satan tüccar 

için de çekici hale getirmek durumundadır. 

Her ambalaj, süpermarket rafında benzer markalarla rekabet halindedir. Müşteri, satın alma eylemi 

sırasında bu markalardan birini tercih eder. Başka deyimle, değişik tasarımcılar tarafından hazırlanan 

ambalajlar arasında bir seçim yapar. Her ambalaj müşteri ile doğrudan bir ilişki içine girer. Günümüz 

koşullarında her ürün kendini satabilme özellikleriyle donatılmalıdır. Ürünü koruyan ve tüketiciye 

sunan ambalaj, bu nedenle büyük önem kazanmıştır. Ambalaj; çekici, bilgi verici, ve kaliteyi 

tanımlayıcı olmalı, mümkünse ürünü göstermelidir. Ürünün özellikleri ve kalitesi, tasarım üzerinde 

açıkça belirtilmelidir. Örneğin; iki tavuk budu içeren bir ambalaj üzerine üç tavuk budu 

konulmamalıdır. Ambalaj tasarımı, grafik tasarımın özel bir uzmanlık dalıdır. Birçok tanıtım 

kuruluşunda, ambalaj konusunda uzmanlaşmış ve deneyim kazanmış tasarımcılar görev alır. Ambalaj 

tasarımı kısa ömürlü bir tüketim unsuru olarak, piyasada oluşan kültürel eğilimlere ayak uydurmak 

durumundadır. Farklı kültürel değer ve beğenilere sahip insanların alışveriş yaptığı süpermarketlerde 

boy gösteren ambalajlar dikkati hemen üzerine çekmelidir (Becer, 2015: 205-206).  

 Hedef kitle gözünde bu çekiciliği oluşturacak tek faktör, görsel ve tasarıma dayalı unsurlardır. En 

yaygın ve vazgeçilmez grafik iletişim unsurlarından biri olan tipografinin birincil işlevi ‘okunmak’’ 

tır. Grafik tasarımcı, tipografi dilini iyi tanımak ve kullanmak durumundadır. Bir tasarımda kullanılan 
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tipografik karakterlerin seçimindeki en önemli kriter, görsel malzemeyi en son kullanan kişinin; yani 

okuyucunun gereksinimleridir. Tipografik unsurlarla aktarılacak bilgi, analiz edilip, önem sırasına 

sokulmalıdır (Becer: 2014:127). 

 

Ambalaj Tasarımında Tipografi Kullanımı ve Önemi 

 

 Yunanca’da ‘typos’ (baskı) ile ‘graphos’ (yazı) sözcüklerinin bir araya getirilmesiyle üretilmiş 

bir terim olan tipografi, sözlü dili görsel olarak ileten harf, sayı, noktalama işareti, matematiksel simge 

vb.  formların kullanım ve tasarım yöntemleri olarak tanımlanabilir.  Okunaklılık (readability), 

anlaşırlılık (legibility), okuma süresi, boyut, biçim ve üslup gibi nitelikler, tipografik iletişimi 

doğrudan etkileyen parametreler arasındadır.  

Tipografi aynı zamanda, Johann Gutenberg’in metal haflerini tanımlamakta kullanılmıştır. Bugün 

ise; bütün baskı yazıları ve noktalama işaretlerinin sanatsal ve tasarıma dayalı özelliklerini ve üretim 

teknolojilerini konu alan bir uzmanlık alanı olarak kabul edilmektedir. Matbaa Makinasının 

geliştirilmesi, yazılı metinlerin seri üretimini sağlamıştır. Hareket ettirilebilen kalıp harf daha sonra 

yazı karakterlerinin tekrar kullanılabilmesi ile zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak bu gelişmeyi 

ilerletmiştir. Bu teknoloji, sıcak metal baskı tekniğinin kullanılmasına kadar baskı endüstrisinin temeli 

olarak kalmıştır (Ambrose, Haris: 2012:18) 

Tasarımcı, tipografiyi harf, sözcük, satır ve sütunların görsel düzeni ile sağlanan bir iletişim formu 

olarak değerlendirip kullanmak zorundadır. 

Tipografik unsurlar ambalaj tasarımının en önemli iletişim aracıdır. Marka ve ürün adı, ürünün tipi 

ve işlevleri vb. Mesajlar geniş bir tüketici kitlesine tipografi aracılığıyla aktarılır. Yazı karakteri seçimi 

ile tipografik düzenleme ve layout, okunaklılığı doğrudan etkiler. Bir ambalaj üzerinde yer alan 

tipografi, ürünü görsel ve sözel olarak ifade eden en önemli unsurdur (Becer, 2014:131).  

 

 Ambalaj Ve Tipografi Arasında Hiyerarşik Düzen 

 

Tipografi bir ambalajın grafik tasarımının ana ekseninde yer alır. Çünkü ürün ile ilgili bütün 

bilgiler tipografi aracılığıyla tüketiciye iletilir. Ambalajın sessiz bir satıcı olduğundan birçok kez söz 

etmiştik. Ancak bu sessiz satıcı, içinde taşıdığı ürüne ilişkin bütün ikna edici sözleri tipografi 

aracılığıyla müşterisine fısıldar. Her ürünün bir adı, tanımlayıcı bilgileri, kullanım biçimleri, 

çeşitlemeleri, içindekiler ve bileşenleri bölümü, güvenlik uyarıları ve üretici firma bilgileri vardır. 

Bütün bu ayrıntılar ambalaj üzerine doğru bir görsel hiyerarşi yapısı içinde ve tüketicinin rahatça 

okuyup anlayabileceği biçimde yerleştirilmelidir. Tipografi seçimi, marka kimliğini görselleştirmede 

önemli bir faktördür. Nasıl her insan farklı bir karaktere sahipse,  yazı karakterleri de tasarımcı 

tarafından farklı kimlik özelliklerini yansıtmada kullanılır. İstisnai örnekler bir yana bırakıldığında, 

genel olarak serifsiz yazıların modern, enerjik, genç ve güncel bir marka kimliği yansıtmada çok tercih 

edildiği, buna karşın serifli yazıların ise klasik, geleneksel ve aristokrat bir marka algısı yaratmada ve 

lüks tüketim ürünlerinde yaygın olarak kullanıldığı söylenebilir. Bütün tipografik karakterler aslında 

kaligrafik olarak ortak köklerden türetilmiştir(resim 1). Ancak her karakter, biçim yapısıyla farklı bir 

kimlik empoze eder. Örneğin; gotik bir yazı karakterini bira ile özdeşleştirmek mümkündür, ama aynı 

yazıyı bir kozmetik ürününde kullanmak zordur. Yazı karakterinin doğru seçimi, bir ürünün klasik, 

geleneksel, çağdaş, işlevsel, yüksek teknoloji ürünü ya da el yapımı olarak algılanabilmesine katkıda 

bulunur. Bazen ürün ya da marka logosu, hazır mekanik tipografik karakterler yerine, özgün el fırça 

yazıları ya da kaligrafi ile tasarlanabilir(Becer, 2014:133). 
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Resim 1: Sebamed Kepek Önleyici Şampuan 

 

 Bu tür çözümler marka ayırt ediciliğini tüketici gözünde daha da etkili hale getirir. 

 

      Tipik bir ambalajın birincil iletişim bölgesinde şu tipografik unsurlar bulunur: 

1) Marka/ Ürün Adı : Bazı durumlarda marka ve ürün adı ayrı olmalıdır; bazen de marka adı, aynı 

zamanda ürünün de adıdır. Ambalaj tasarımında birincil ve en önemli tipografik unsur, ürün adıdır. 

Aynen tanıdık bir kişinin adında olduğu gibi, tüketici de ürünü adı ile tanımlar. 

2) Ürün Tipi: Ürünün ne olduğunu ambalaj üzerinde tanımlayan ikincil tipografik unsurdur. Aynı marka 

altında üretilen ve ambalaj tasarımları birbirine benzeyen bir ürün ailesinde ayırt edici unsur, ürün 

tipini belirten yazıdır. 

3) ‘Satıcı’ Metin: Ürünün karakteristiğini satışa yönelik olarak ambalaj üzerinde vurgulayan sözcük 

grubu ya da kısa metindir. 

4) Ağırlık, Sayı ve Ölçü Bilgileri: Yasal olarak her ambalajın birincil iletişim bölgesinde okunabilir 

boyutlarda belirtilmesi gereken tipografik unsurlardır. 

           Bunların dışında, içindekiler, gıda değerleri tablosu, kullanım talimatları, ürün ve ilgili uyarı ve 

önlemler, üretici firma adı ve adresi gibi daha uzun spesifik metinler genellikle ambalajların arka ya da 

yan yüzeylerinde yer alır(Becer, 2014:131). 

 

 

 

Ambalaj Tasarımında Tipografik Uygulamalardaki Bütünlük 

          

            Tipografik tercihler ambalajın formuna, boyutlarına, ürün tanımına, rekabete, satış yeri 

ortamına, rafta yerleşim biçimine ve bazı yasal zorunluluklara bağlı olarak farklılıklar gösterir. Buna 

karşın, aşağıda sıralanan bazı temel ölçütler, ambalaj tasarımında doğru tipografik uygulamalar 

konusunda yardımcı olabilir: 

 

1) Tipografi, ambalaj tasarımının ‘görsel kimliğinin’ doğru tanımlanmasına katkıda bulunmalıdır. 

Tasarıma dayalı görsel kimlik, tüketicinin bir tasarımı algılama biçimini belirleyen ve o doğrultuda 

ileten yapıdır. 

2) Ambalajda yazı karakteri sayısı sınırlandırılmalı ve ana konsepti iletmek için kaç farklı yazı 

karakterine ihtiyaç duyulduğu dikkatle belirlenmelidir. Bir ambalajın birincil iletişim bölgesinde genel 

olarak en fazla üç farklı yazı karakteri kullanılmalıdır. 
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3) Ambalaj üzerinde doğru bir tipgrafi hiyerarşisi oluşturulmalı, bütün tipografik unsurlar belirli bir 

amaca göre konumlandırılmalı ve ayrıntılar dikkatle kontrol edilmelidir(resim 2). Görsel 

enformasyonun düzenlemesi olarak da tanımlanabilen tipografik hiyerarşi, bilginin en önemli olandan 

daha az önemli olana doğru, iyi planlanmış bir sıra içinde okunup algılanabildiği bir yapıdır. Ambalaj 

tasarımında tipografi bütünlüğü, tüketicinin çok kısa bir algılama süresi içinde en önemli bilgileri 

edinebilmesini sağlar. Tasarımcı doğru bir tipografik düzen oluşturabilmek için orantı, kontrast, renk, 

kompozisyon, yön, hizalama gibi tasarım ilkelerini devreye sokarak, mümkün olduğunca objektif bir 

görsel iletişim yapısı kurmaya çalışır(Becer, 2014:132). 

 

Resim 2 : JackDaniel’s.  

 

4) Tipografik unsurlar arasında görsel etkiyi güçlendiren zengin ve değişken boyut ilişkileri kurulmalıdır. 

Tasarımcı, yazıcıların punto değerlerini belirsizliğe yol açmayan güçlü kontrastlar oluşturacak biçimde 

azaltıp artırarak, zengin bir dizilim içinde, doğru bir tipografi bütünlüğü kurmaya çalışmalıdır. 

5) Ambalaj üzerinde güçlü tipografik kontrastlar oluşturulmalıdır. Tasarımcılar,ligt/ bold, düz/italik ya da 

serifli/serifsiz yazı karakterlerini kontrast yaratacak biçimde bir arada kullanarak bilgiyi organize eder 

ve görsel etki yaratmaya çalışır. Güçlü ve etkili bir tipografik kontrast, farklı ama eşdeğer mesaj 

gruplarının görsel olarak doğru ayırt edilip düzenlenmesine yardımcı olur. (resim:3) 

 

Resim 3 : JMartell. 

 

6) Tipografik deneyler yapmaktan ve yeni alternatifler geliştirmekten kaçınılmamalıdır. Yaratıcı süreç 

hiçbir zaman önceden belirlenmiş katı kurallarla formüle edilemez. Deney, yaratıcı sürecin önemli bir 

parçasıdır. Bu nedenle, tasarımcı farklı yazı karakterlerini, harf formlarını ve düzenleme biçimlerini 

sabırla denemeli, yeni çözüm alternatifleri geliştirmelidir. Tasarım alanında ‘doğrular’ve ‘yanlışlar’ 
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vardır, ama tek bir doğru çözüm yoktur. Tüketiciler marka ve ürün adını hem zihinsel, hem de 

duygusal olarak bütünleştirme eğilimindedir. Marka satış yerine benzersiz ve kolay ayırt edilir olmak 

zorunda olduğundan, her tipografik çözüm özel bir ürün ya da markaya uygun olarak orjinal ve 

tanımlanabilir bir form içermelidir. (resim 4) 

 

Resim 4 : TheSingleton 

 

7) Tipografide süreklilik ve tutarlılık oluşturulmalı, tasarımcının kişisel zevk ve tercihleri tipografik 

tasarımı yönlendirmemelidir. Bazı tasarımcılar yaratıcılığın bütünüyle sezgisel olduğunu savunsa da, 

profesyonel bir tasarım süreci hiçbir zaman peşin hüküm ve yargılardan ya da, örneğin, ‘ben bu fontu 

çok seviyorum’ temelinde hareket etmez.(Becer, 2014:134). 

 

         Genel olarak, her tasarım süreci, özel olarak da tipografik çözüme yönelik her karar, rasyonel bir 

zemine oturtulmalıdır. Tipografinin yazı karakteri, üslup, komposizyon ve hiyerarşi olarak tutarlı bir 

yapı içinde uygulanması, marka ailesi ya da ürün dizisi ambalajlarında görsel bütünlük sağlayan en 

önemli faktördür. Bu tutarlılık aynı zamanda güçlü bir pazarlama unsurudur. Tipografik tutarlılık ve 

süreklilik markaya büyük katkı sağlar ve tüketiciler ambalaj üzerinde algıladıkları tipografik stili bir 

süre sonra marka ile özdeşleştirmeye başlar. 

 

SONUÇ 

 

         Grafik, görsel olarak algılanan şeylerle, yani görüntülerle ilgili bir kavramdır. İletişim ise her 

türlü bilginin insanlar arasındaki alışverişidir. Bu durumda grafik iletişim, görüntülerden oluşan 

bilgilerin değiş-tokuşu olarak tanımlanır.  

        Bir mesajın açık, ekonomik ve estetik bir yolla iletilmesi, grafik iletişimin başlıca amacı ve başarı 

kriteridir. Grafik iletişimin ekonomik olması demek; mümkün olan en az sayıda görsel imgenin, 

mümkün olan en yüksek sayıda bilgiyi aktarabilmesi demektir. Bu, aynı zamanda iletişiminde temel 

kurallarından biridir.  

        Modern insanın bütün hayati etkinlikleri, grafik imgelerle iletişim kurabilme yeteneklerine 

bağlıdır. Grafik tasarımda görsel bütünlük oluşturmak için ise tasarımcı, görsel bütünlük kavramının 

ne olduğunu ve nasıl oluşturacağını bilmelidir. İzleyici bir mesajda daima bütünlük aramakta; aksi 

halde tasarıma olan ilgisini kaybetmektedir. 

       Ambalaj tasarımında görsel bilgiler imge ve tipografi aracılığı ile izleyiciye aktarılmaktadır. 

Tipografik elemanların her biri aynı zamanda kendilerine özgü birer görsel biçimdir. Bu biçimler imge 

ile tipografi arasında sağlanacak olan görsel bütünlüğün temelinde ise grafik tasarımın ilkeleri 

bulunmaktadır. 

      Tasarımcının üzerine düşen görev ise imge kullanımının yanında doğru parçalarla tipogarfik 

materyalleri önem ve düzen bazında doğru ve etkili sıralamalıdır. 
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Afiş Tasariminda Illüstrasyon ve Tipografi Ilişkisi  -  The Relation Between Illustration and 

Typography In Poster Design 
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ÖZET 

 

 

İllüstrasyon ve tipografi afiş tasarımının vazgeçilmez elemanlarındandır. Afiş tasarımında 

kullanılan çizim, illüstrasyon, fotoğraf vb. görseller olarak adlandırılırken; sözel bilgileri içeren ve 

ileten metinler tipografi elemanı olarak adlandırılmaktadır. Bir mesaj ileten ya da bir ürün veya 

hizmeti tanıtan grafik tasarımın başarısı hedef kitle ile kuracağı iletişimde yatmaktadır. 

Bir iletişim materyali olan afişin kitle ile iyi bir iletişim kurması ise yazılı ve görsel unsurları 

bir bütünlük içerisinde barındırması, estetik kaygıyı göz ardı etmeksizin tasarlanması ile mümkün 

olabilir.  Bu açıdan tasarımcı bir çok farklı alanda uzmanlaşmalı, tasarımın temel eleman ve ilkelerine 

hakim olmalıdır. 

Afiş tasarımında; illüstrasyon ve tipografi kullanımında başarı, tüm tasarım elemanlarının, 

görsel ve yazının, birbiriyle uyumlu şekilde düzenlenerek, bir bütünlük hissi yaratılmasıyla sağlanır. 

İzleyici afişte verilmek istenen mesaj veya bilgide daima bütünlük arar; aksi taktirde tasarıma olan 

ilgisini kaybeder. Bu açıdan afiş tasarımında illüstrasyon ve tipografi ilişkisi önemli ve incelenmeye 

değerdir. 

Araştırma nitel araştırma teknikleri ile hazırlanmış, ilgili görsel ve kaynak taraması 

yapılmıştır.  
 

Anahtar Kelimeler: Grafik Tasarım, Tasarım, İllüstrasyon, Tipografi, Afiş, İletişim 

 

SUMMARY 

 

 

Illustration and typography are indispensable elements of poster design. Since the drawings, 

illustrations, photographs, etc. used in poster design are called visuals; texts containing verbal 

information and conveying it are called typography elements. The success of graphic design that 

conveys a message or promotes a product or service lies in its communication with the target 

audience. 

In order to communicate well with the mass, it is necessary for the poster, which is a 

communication material, to contain the visual and written elements in a unified form and to be 

designed without ignoring the aesthetic anxiety. In this respect, the designer must master many 

different field specializations and basic elements and principles of design. 

In poster design; success in the use of illustration and typography is attained by creating a 

feeling of integrity by arranging all design elements, visuals, and texts in harmony with each other. 

The audience always looks for integrity in the message or information to be given in the poster; 

otherwise, they lose their interest in the design. In this respect, the relation between illustration and 

typography in poster design is important and worthy of examination. 

The research was prepared with qualitative research techniques and related images and 

resources were scanned. 
 

Keywords: Graphic Design, Design, Illustration, Typography, Poster, Communication 
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Giriş 

 

Günümüz bir iletişim ve bilgilenme çağıdır. Kalabalık şehir merkezlerinde yoğun iş 

tempolarında çalışan bireylerin etrafı yüzlerce görsel mesaj ve grafik tasarım ürünü ile sarılmıştır. 

Amblem ve logolar, ilanlar, afişler, kitap ve dergi kapakları, gazeteler, reklam panoları, araç üstü 

reklamlar, bilboardlar… Tüm bu grafik tasarım ürünleri birbiriyle büyük bir yarış içindedir. 

Becer’e göre grafik tasarım, görsel bir iletişim sanatıdır. Birinci işlevi de bir mesaj iletmek ya 

da bir ürün ya da hizmeti tanıtmaktır (Becer, 2011: 33). Grafik tasarım iletişim araçlarına paralel 

olarak her geçen gün daha büyük oranda insan yaşamında yer almaya başlamıştır. 

Grafik tasarım ürününün başarısı, mesajın hedef kitlesine iletilebilmesine bağlıdır. Kötü 

tasarlanmış bir ürünün izleyenle sağlıklı bir iletişim kurması mümkün değildir. Sağlıklı bir iletişim 

için grafik tasarımcı birçok farklı alanda uzmanlaşmalıdır. Grafik tasarım, pek çok alanı kapsayan 

görsel bir sanat disiplinidir. Sanat yönetimi, tipografi, sayfa düzeni, bilgi teknolojileri ve diğer yaratıcı 

alanları içinde barındırır. Bu çeşitlilik, tasarımcıların içerisinde uzmanlık ve odaklar edinebileceği çok 

parçalı bir zemin anlamına gelmektedir (Ambrose,Harris, 2012: 12). Grafik tasarımda iki görsel türü 

kullanılmaktadır. Bunlar fotoğraf ve illüstrasyondur. Tipografi ise yazılı bilgilerin yazı karakterlerinin, 

ölçü ve satır uzunluklarının, satır ve harf aralarının düzenlenmesi tekniğidir. İnsan gözü etrafında 

gördüğü şeyleri bir bütün olarak algılamaktadır. Ve bu algılama modelinde parçaların tek başlarına 

sahip oldukları özellikler bütüne olan katkılarından dolayı önem kazanmaktadır 

 

Afiş Tasarımında İllüstrasyon ve Tipografi İlişkisi 

 

Elizabeth Adams Hurwitz’e göre ‘‘tasarım; gerekli olanın araştırılması’’olarak kısaca 

tanımlanmakta. Ünlü reklamcı Ivan Chermayeff ise tasarımı, zeka ve sanatsal yeteneğin ortak bir 

ürünü olarak belirtmektedir (Becer, 2011: 32). ‘‘Tasarımı ellerinle tutamazsın. O bir nesne değildir; bir 

süreç, bir sistem, bir düşünme biçimidir.’’ (. Ambrose, Harris, 2013: 6) Bir tasarım kendi içinde bir 

yapıya ve bu yapı arkasında bir planlamaya sahip olmalıdır. Bütün sanatların temelinde bir tasarım 

olgusu bulunmaktadır. Tasarlama eylemi, oluşturulacak yapının organizasyonu ile ilgili her türlü 

faaliyeti içine almaktadır (Becer,2011: 32). 

Afiş Türk Dil Kurumu’na göre ‘‘Bir şeyi duyurmak veya tanıtmak için hazırlanan, kalabalığın 

görebileceği yere asılmış, genellikle resimli duvar ilanı, ası.’’ olarak ifade edilir(tdk, 2016) 

Afişler, tasarım ve sanat kaygısının eşit ağırlıkta olduğu grafik ürünlerdir. Kübizm, Dışavurumculuk, 

Art Nouveau, Art Deco, Bauhaus, Uluslararası Tipografik Stil gibi modern sanat ve tasarım 

akımlarının çağdaş afiş dilinin gelişimine büyük etkisi olmuştur (Becer,2011: 201). 

İllüstrasyonun ilk ortaya çıkışı olarak mağara duvar resimleri örnek gösterilebilir. Bunun en 

büyük ve önemli sebebi ise bu resimlerin illüstrasyonda var olan işlevsellik özelliğidir. Ancak bazı 

sanat tarihçilere göre illüstrasyon tarihinin başlangıcı olarak resimli kitapların ilk ortaya çıktığı tarihle 

özdeşleştirirler bunun sebebini ise illüstrasyon kelimesinin günümüzdeki tanımları olarak gösterirler. 

Başlık, slogan ya da metin gibi sözel unsurları görsel olarak betimleyen ya da yorumlayan bütün 

unsurlara genel olarak ‘’illüstrasyon’’ adı verilir (Becer, 2011: 210). Turani (2011: 59) ise 

‘‘İllüstrasyonu kitap içindeki bir yazıyı açıklayan ya da süsleyen resim’’ olarak değerlendirir. 

Afişlerde illüstrasyon kullanımının ilk ve en önemli temsilcileri arasında Lautrec gösterilebilir.  

Ambrose, Harris’ e göre (2012: 38) tipografi, yazılı bir fikre görsel bir biçim verilmesi 

anlamına gelir. Tipografi bir tasarıma kişilik ve duygu veren en etkili unsurlardan biridir; aldığı görsel 

biçim söz konusu fikrin erişilebilirliğini ve okuyucunun tepkisini çarpıcı biçimde değiştirir. En yaygın 

ve vazgeçilmez grafik iletişim unsurlarından biri olan tipografinin birincil işlevi ‘‘okunmak’’tır. 

Grafik tasarımcı, tipografi dilini iyi tanımak ve kullanmak durumundadır. Bir tasarımda kullanılan 

tipografik karakterlerin seçimindeki en önemli kriter, görsel malzemeyi en son kullanan kişinin; yani 

okuyucunun gereksinimleridir. Tipografik unsurlarla aktarılacak bilgi, analiz edilip ve önem sırasına 

sokulmalıdır (Becer, 2011: 176). 

 

Sonuç olarak tipografi, izleyiciye sözel mesajları iletmek üzere tasarlanmış harfler, rakamlar ve 

noktalama işaretlerinden oluşan tüm yazıların çeşit ve büyüklüklerinin seçimi; satır, kelime ve harf 

aralarındaki boşlukların düzenlenmesi sanatı ve tekniğidir. 
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İllüstrasyon ve Tipografilerin Oransal İlişkileri ve Ölçüleri 

 

Oran ve ölçü tasarım aşamasında birlikte düzenlenen iki grafik tasarım ilkesidir. Ölçü, kompozisyonu 

oluşturan parçaların birbirleriyle olan büyüklük, küçüklük ya da uzunluk kısalık ilişkisidir. Oran ise 

tasarımı oluşturan parçaların hem formatla hem de birbirleriyle olan ilişkisidir.  Bir grafik tasarım 

ürünü olan afiş için format belirlenirken, izleyicide yaratılmak istenen görsel etki, kullanılacak 

elemanların türü, biçimi ve miktarı, basılacak kağıt ölçüsünün uygun olup olmadığı gibi kriterler göz 

önüne alınmalıdır.  

 

Tasarımcı görsel hiyerarşi yoluyla, okuyucunun gözünü tasarım üzerinde yönlendirme olanağı bulur 

(Becer, 2011: 70). Sweden Graphics, 2000 yılında ‘Skala1:1’ (resim 1) adlı doğaçlama tiyatrosu için 

afiş tasarlamıştır. İki oyuncu arasında gerçekleşecek olan diyalogların ve davranışların içeriklerinin 

belirsizliğini vurgulamak için iki figürü yapboz parçaları halinde ifade etmiştir. Bu, üst kısımdaki 

yapboz parçalarıyla alt kısımdakiler arasındaki oransal ilişkiden anlaşılmaktadır. Çünkü bu oran insan 

başı ile vücut yüksekliği arasındaki orana benzemektedir. İki figür birbiriyle iletişim halindeyken baş 

figürleri kendi vücutları ile de iletişim halindedir. Bu ise düşünce ve davranışlar arasında olabilecek 

çelişkileri göstermektedir. 

 

Vurgu tamamen yapboz parçaları olan figürlerdir; çünkü sayfa yüzeyindeki en büyük eleman grubu 

onlardır ve sarı-beyaz fon üzerinde büyük lacivert lekelerden oluşmuşlardır. Onlar gibi lacivert renge 

sahip ve tipografik elemanlar arasında en büyük olan bir diğer elman ‘skala1:1’ yazısıdır. Yazı için 

kalın ve bodur bir karakter seçilmiş ve hemen yapbozların altına yerleştirişmiştir. Gözün yapbozların 

arasından başka bir yöne kayma şansı kalmamıştır. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Image 1: Sweden Graphics, Skala1:1 poster.2000 (Yücebaş, 2006: 85) 

 

Görsel algılama ilkelerine göre göz, dörtgen yüzeye sol üst köşeden girmekte; yüzeyi satır satır 

taramakta ve sağ alt köşeden terk etmektedir. Bu sebeple ikinci derecede önem taşıyan sözel bilgiler 

en altta sarı bir şerit üzerinde orta kısımdaki metinden daha büyük puntoda yer almışlardır. Tasarımda 

tek bir yazı karakteri seçilmiş ve iki farklı stilde bold ve regular olarak kullanılmıştır. 
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Tipografik elemanların puntoları okunma sırasına göre ayarlanmıştır. Tasarım yüzeyi, yükseklikleri 

birbiriyle altın orana göre düzenlenmiş enine üç ana bölüme ayrılmıştır. En büyük alana sahip üst 

parçada sadece yapboz parçaları bulunmaktadır. Üç renkten oluşan çalışmanın ikinci bölümde sarıya 

hiç yer verilmemesi bu bölümü diğerlerinden farklı kılmış; ilk parçanın üçte birinden küçük olmasına 

rağmen vurgulanmasına sebep olmuştur. Bunda amaç ‘skala1:1’i çok kısa sürede okutmaktır. En altta 

bir şerit halinde yer alan üçüncü bölüm de gerek kullanılan punto ve sarı fonu ile ‘skala1:1’in hemen 

arkasından okunmak istendiğini ve arada kalan metinden önemli olduğunu göstermektedir (Yücebaş, 

2006: 85). 

 

İllüstrasyon ve Tipografi Arasındaki Hiyerarşik Düzen 

 

Hiyerarşi kompozisyonda yer alan elemanların doğru ölçülere sahip olmaları, doğru 

konumlandırılmaları ile sağlanır. Yapılan düzenleme ile göz tasarım yüzeyinde istenildiği gibi 

gezdirilebilir; tıpkı sıradan bir cümledeki kelimeler gibi aynı anda yüzeyde var olan illüstrasyon ve 

yazılar takip sırasına sokulabilir. Bir tasarımda en dikkat çekici elemanların ton kontrastı fazla olan 

kısımlar, insan yüzleri ve daha önce hiç görülmemiş olan şekilsiz biçimler olduğu unutulmamalıdır. 

Bu düzenlemeler yapılırken dikkat edilecek diğer bir husus olan okuma yönünün de kültürlere göre 

farklılık gösteriyor olmasıdır. Batı kültüründe okuma yönü soldan sağa doğru iken Arap okuma yönü 

sağdan sola, Japon okuma yönü ise yukarıdan aşağıya doğrudur. Elemanların hiyerarşiye göre 

düzenlenmeleri önem dereceleri ve iletilecek mesajın içeriğine göre belirlenir. 

 

Andrey Logvın’in 1999 yılında ‘Kovboy’ adlı kukla tiyatrosu için bir afiş tasarlamıştır. (resim 2) 

Çölün kumları ve gökyüzü birbirlerinden eğik bir çizgi ile ayrılmıştır. Ortaya çıkan parçalar iki eşit 

büyüğe sahip asimetrik yamuklardır. Çalışmanın dinamizmi bu şekilde yaratılmış; fonda bulunan 

çeşitli büyüklüklerdeki kaktüsler ve şok noktasına yerleştirilmiş devasa kaktüs tabanca ile 

pekiştirilmiştir. Kaçan atlı kovboy figürü, kaktüslerin gölgeleri tekrar eden büyüklü küçüklü siyah 

lekelerden oluşmuşlardır. Yeşil kaktüsler gibi tekrar eden siyah gölgeler de ritim ve dinamizm 

oluşturur. Tüm bunlar özellikle de kaktüs tabanca çocukların dikkatini çekecek elemanlardır. 

Gökyüzüne kırmızı bir kalp seklinde yerleştirilmiş güneş de oldukça sıra dışıdır. Bu tasarımda 

elemanlar arasında asimetrik bir denge kurulmuştur. 

 

Becer (2011: 66) asimetrik dengeyi tanımlarken ‘‘modernist akımlar asimetriyi birbirine benzemeyen 

ya da eşdeğer olmayan görsel unsurlar arasında dinamik bir denge ya da düzen sağlayan bir kavram 

olarak ele alıp kullanmışlardır’’ demektedir. Buradaki asimetrik dengede her dörtgende bulunan dört 

şok noktasının sol alttakine yerleştirilen kaktüs tabanca sağ tarafta yer alan irice bir kaktüs, kaçan atlı 

kovboy, ve kalp şeklindeki güneşle dengelenmiştir. Çöl ve gökyüzünü ayıran eğik çizginin de bu 

amaçla düzenlendiği oldukça belirgindir. 
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Image 2: Andrey Logvin, poster, 1991 (Akt. Yücebaş, 2006: 104) 

 

 

 

 

Tiyatronun adı ve sözel bilgilerin çoğu siyah fırça darbeleriyle serbest elle oluşturulmuştur. Burada 

amaç illüstrasyonda ki siyah fırça darbeleri ile tipografi arasında biçimsel bir bütünlük ilişkisi 

kurmaktır. Yazılar önem sırasına göre farklı büyüklüklerde tasarlanmışlardır. Sadece en üst ortada yer 

alan yazıların kırmızı olmasından, bu yazıların kukla tiyatrosunun adından, tarih ve saatinden farklı bir 

bilgi içerdiği anlaşılmaktadır. 

 

Afiş Tasarımında İllüstrasyon ve Tipografi Açısından Görsel Bütünlük 

 

Bütünlük, insanın parçaları değil bütünü görmesi ve gördüğünü anlamlandırmasını 

sağlamaktadır. Algı psikolojisi alanında yapılan çalışmalar izleyicinin bir bütün görmek istediğini aksi 

halde ilgisini kaybettiğini göstermektedir. Gestalt psikolojisinde yer alan ‘gestalt’ terimi görsel 

bütünlük kavramını tanımlamaktadır. Gestalt psikolojisine göre bütünlük, kolay hatırlama, bütün etkisi 

ve başarılı bir iletişim sağlamaktadır. 

 

Bu kurama göre, bütün, kendisini oluşturan parçaların toplamından daha farklı ve daha 

anlamlıdır(http://egitimbilimlerinotlari.com/tag/psikolojik-danismada-kullanilanyaklasimlar/). 

 

Kullanılan elemanların sayfa yüzeyinde düzenlenmesinde, hayali yatay ve düşey çizginin bir araya 

gelmesiyle oluşan ve ızgaraya benzeyen gridlerden yararlanılmaktadır. Grid, izleyicinin kolay 

okumasına, görülen nesnelerin kolay tanınmasına ve anlaşılmasına yardım etmektedir. Gridlerin kaç 

düşey ve kaç yatay çizgiden oluşacağı ve bu çizgilerin hangi aralıklarla tekrarlanacağı tasarımcı 

tarafından elemanların sayı ve türüne göre belirlenir. 

 

Ames Design tasarım şirketi Dr.Faustus oyunu için genel afiş ölçülerinin dışında ancak altın orana 

sahip, farklılığıyla dikkat çeken bir afiş tasarlamışlardır. (resim 3) Christopher Marlowe’un 

Dr.Faustus’u güç ve bilgi için ruhunu şeytana satan bir doktor olarak tanımlar. 

 

Afiş alt altın kesim çizgisinden hayali bir şekilde iki yarıya ayrılmıştır. Tüm sözel bilgiler alt yarıda 

yer alırken; afişin en büyük elemanı olan şeytan figürü üst yarıda yer almaktadır. Bu durum izleyende 

şeytanın alt yarıyı hakimiyeti altına aldığı izlenimini oluşturmaktadır. Lekesel anlatıma sahip olan 

illüstrasyon şeytana atanmış bir renk olan kırmızıdır. Alt yarıdaki yazı grubunun arasında elinde 

üzerinde bir kuru kafa bulunan kitapla küçücük kalmış Dr.Faustus görülmektedir. Şeytan figürüne 

göre Dr.Faustus’un bu kadar küçük olması onun şeytan karşısındaki zavallılığını simgelemektedir. 

 
Image 3: Ames Design, Dr.Faustus poster, 2002 (web) 
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      Afiş oyunun yazıldığı 16.yy’ın ahşap baskıları ile biçimsel bir benzerliğe sahiptir. Bunun ilk 

sebebi illüstrasyonun derinlik etkisi yapan ton ve geçişlere sahip olmaması, lekesel ve tek renkli 

olmasıdır. Kaba hatlara sahip olan şeytan, alevler ve Faustus sanki ilkel aletlerle ahşap kalıba oyulmuş 

gibidir. İkinci sebep ise biçimsel olarak illüstrasyonla aynı tavra sahip olan yazılardır; hiçbir harf 

diğeri ile tam olarak aynı değildir ve dizgide harfler iç içe geçmiştir. Son derece kalın çizgilerle 

oluşturulmuş köşeli harflerin leke etkisi ile illüstrasyonunki ile benzerdir. Böylece tipografi ile 

illüstrasyon arasında görsel bir bütünlük oluşturulmuştur.Yazıların tümü siyahtır ve aynı yazı karakteri 

ile yazılmıştır. Böylece küçük parçadan oluşan alevler ve Dr.Faustus figürü ile yazıların karışma 

ihtimali ortadan kalkmıştır. 

      Tasarımcı ilk okunmasını istediği oyunun adını şeytan figürünü dengeleyecek büyüklükte 

kullanmıştır. ‘Faustus’ harfleri iç içe geçmiş olmasına rağmen tüm afişin enini kaplayacak 

büyüklüktedir. ‘Dr’ ibaresi bir üst satıra alınmış bir miktar daha küçük yazılmış ve afişin sol kenarına 

yaslanmıştır. İlk önce şeytan figürüne odaklanan göz kırmızı alevleri takip ederek Dr Faustus kelime 

grubuna kayar. Daha sonra ise tipografik hiyerarşi devreye girer, daha büyük olan ve bir şekilde 

vurgulanan kelimeler önce okunacaktır. Büyüklük sırasına göre ‘Christopher Marlowe’s’ kelime 

grubunun okunma zamanı gelmiştir; zaten göz Faustus’tan Dr’a oradan da bu gruba geçer. Yazarın adı 

olan bu kelimeler Dr ibaresinin bittiği hizadan başlamaktadır. Bu şekilde sağlanan asimetrik denge 

afişin dinamizmini arttırmıştır. 

 

 

SONUÇ 

 

      Grafik tasarımda görsel bütünlük oluşturmak için ise tasarımcı, görsel bütünlük kavramının ne 

olduğunu ve nasıl oluşturulacağını bilmelidir. İzleyici bir mesajda daima bütünlük aramakta; aksi 

halde tasarıma olan ilgisini kaybetmektedir. Afiş tasarımında görsel bütünlük, tüm tasarım 

elemanlarının birbirleriyle benzer özelliklere sahip olması ile yaratılan tamamlanmışlık hissi sayesinde 

sağlanmaktadır. 

 

        Görseller (illüstrasyon) ve tipografi grafik tasarımın iki temel elemanıdır. Bu elemanlar görsel bir 

bütün oluşturacak şekilde bir arada kullanılmalıdır. 

 

Afiş tasarımında görsel bilgiler fotoğraf ve illüstrasyonlar aracılığıyla sözel bilgiler ise yazılar 

aracılığıyla izleyiciye aktarılmaktadır. Tipografi, sözel bilgilerin farklı yazı karakterleri, büyüklük, 

satır uzunluğu ve boşluklama değerleri ile oluşturulması sanatı ve tekniğidir. Sözel bilgileri izleyiciye 

ulaştırmakla yükümlü olan bu tipografik elemanların her biri aynı zamanda kendilerine özgü birer 

görsel biçimdir. Bu biçimler ile illüstrasyon arasında sağlanacak olan görsel bütünlüğün temelinde ise 

grafik tasarım ilkeleri bulunmaktadır. Tasarımın görsel dilini oluşturan artistik elemanlar olan çizgi, 

ton, renk, doku, biçim, ölçü, yön dikkate alınarak bir araya getirilmelidir. 
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1960 Sonrası Özgün Grafik Baskı ve Yeni Yüzey Kullanımları - Using of Printmaking and New 

Surface After 1960 
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ÖZET 

Baskı Sanatı Grafik tasarımın hayata geçmesi için önemli bir araçtır ve grafik sanatlar içinde 

etkili şekilde kullanılmaktadır.Günümüzde basılı materyaller oldukça yogun bir şekilde karşımıza 

çıkmaktadır. Fotokopiler, yazıcılar, tasarım kaşeler, Tshirt lerden, kitap kapağına kadar bir çok şekilde 

karşılaştığımız basılı materyaller içerisinde araştırma kapsamında daha farklı yüzeylerde ve en etkili 

şekilde kullanılanlar incelenmeye çalışılmıştır. 

Tasarımcılar, sanatçılar geleneksel anlamda var olan teknikleri günümüzde yeni teknolojiler ile 

uyumlandırarak kullanmaktadır. Özgün baskı teknikleri ile butik iş üretimlerinde bulunan tasarımcılar 

yanısıra baskı tekniklerinin sınırlarını zorlayan üretimlerde bulunan sanatçılarda mevcuttur. Kimi 

zaman basacağı yüzeyi değiştiren sanatçılar kimi zamanda basmak için kullanacağı yüzeyde 

değişiklikler yapmışlardır. 

Araştırma kapsamında yeni yüzey kullanımları üç gruba ayrılmıstır materyal yenilikler, teknik 

yenilikler ve yeni sergileme pratikleri örnekler ile açıklanmaya çalışılmıştır. 

Araştırmada sosyal bilimler araştırma tekniklerinden nitel araştırma tekniği kullanılmış, 

araştırma ile ilgili basılı yayın ve görsel taraması yapılmıs ulaşılan kaynaklar içerisinden konu ile ilgili 

olan kısımlar derlenmiştir. 

 

ABSTRACT 

 

Printmaking is an important tool in terms of carrying on graphic design and use influentially in 

graphic arts. In our day, printed material come out to us quite intensely. Photocopies, writers, design 

stamps use in many areas from t-shirt to book cover. In extent of this research, printed material using 

on different surface and most effectively  were tried to be examined.  

  Designers, artists use the techniques that exist in the traditional sense by adapting them with 

new technologies. In addition to designers who produce boutique work with original print techniques, 

there are also available to artists who produce by pushing the boundaries of printing techniques. 

Sometimes artists who change the surface that will print and sometimes they do changing of the 

surface that they will use to print. 

In the extent of this research, New surface uses divided into three groups: material 

innovations, technic innovations and new exhibition practices. Those are tried to explain with 

examples. 

In this research was used qualitative research technique, Printed publications and visual scans 

were carried out. The parts related to the subject were compiled from the sources reached. 

Keywords: Printmaking, Graphic, New Surface 

 

GİRİŞ 

Sanat ve tasarım, sosyal politik ekonomik dünyada yaşanan tüm gelişmelerden her zaman 

etkilenmiş ve tarihi süreci içinde yaşanan gelişmelere kimi zaman uyumlanmış kimi zaman karşı 

durmuştur ancak her zaman için gelişimini sürdürmüştür. 

Endüstri Devrimi’nden sonra tümüyle yeni bir çehreye bürünmeye başlayan dünya, hiç 

kuşkusuz 19.yy tanık olduğumuz sanatsal değişimlerin başlıca nedenidir. Endüstriyel kapitalizmin 

gelişimi kentlerin giderek büyüyüp gelişmesine yol açmış, yeni ulaşım ve iletişim araçlarını 

beraberinde getirmiş, bir önceki çağda belki hayal bile edilemeyecek yenilikler insan yaşamına bir 

yandan yeni kolaylıklar, öte yandan beklenmedik yan etkiler getirmiştir. Endüstri devrimi sürecinde 

buharlı makineler, balon, vapur gibi yeniliklere 19.yy da buharlı lokomotif, fotoğraf, telgraf, 

stetoskop, sentetik boya, buzdolabı, dinamit, telefon, elektrik ışık, otomobil, sinema filmi, röntgen, 20. 
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yy başında radyo, uçak gibi yeni keşifler eklenmiş gündelik yaşami ciddi biçimde etkilemiştir. İnsanın 

kendi gerçekliğine dair algılarını dönüştüren bu gelişmeler, modernliğin sahnesi olarak, kentlerde, tren 

istasyonlarındaki kalabalıkların, yeni alışveriş merkezlerinin, hazır giyim satan yani dükkanların, 

resimli basının, kafelerin, tiyatrolarin, kısacası yepyeni bir yaşam biçiminin yarattığı yeni sahnelerde 

yaşanmıstır. Bu yeni sahnenin yeni sanatçıları, Baudelaire’in dedigi gibi birer “hayat arşivcisi” olarak 

gözlemlerini sanata yansıtmışlardır (Antmen, 2012:18). 

Batı’da sanatçının/tasarımcının bireysel kimliği önemle vurgulanır. Dolayısıyla sürdürülen 

yaşanti tarzı ve ilişkilerin toplumsal kurallar karşındaki uyumlu ya da aykırı konumu belirlenmiş 

olur.Bir bakıma sanat tarihi, sanatçının/tasarımcının bireysel özgürleşme sürecinin, kendi benliğini 

kanıtlama olgusunun da tarihidir. Sanatçının desteklenmesinde belirli ideolojik programlara uyma 

zorunluluğunun bulunduğunu ileri sürenler çıkabilir. Sanatçı toplumsal yapının sosyo ekonomik kural 

ve koşullarından soyutlanmadığı için bu savın bir gerçeklik taşıdığı bellidir (Tansuğ,1995: 20 ). 

1960 sonrası sanat hareketleri içinde Pop (1950-60), Yeni Gerçekçilik (1950-60), Minimalizm 

(1960-70), Kavramsal Sanat (1960-70), Fkuxus (1960-70), Arte Povera (1960-70), Performans (1960-

…), Feminist Sanat (1960-…), Arazi Sanatı (1960-70), Yeni Dışavurumculuk (1970-1980), 

Postmodernizm ve Yeni Kavramsalcılık (1970-…) gibi sanatçıları etkileyen akımlar olmuştur 

(Antmen, 2012:159-275).  

Baskı sanatında renk konusunda tabuların ortadan kalkması da, 1960-1970’lerde başlayan Pop 

kültürü ile olmuştur(Zencirci, 2013:28). 1960’lı yıllar baskı sanatının temel bir dönüşüm geçirdiği, 

tekniğin olanaklarını sonuna dek kullanma arayışlarının peşine düşüldüğü, aynı zamanda buna kültürel 

bir zemin arandığı yıllar olmuştur.Aynı zamanda dönemin tematik yönelmeleri, baskı sanatı içinde 

yeni teknik arayışları beraberinde getirmiştir. 1960 lardan sonra baskı sanatı yan bir uğras olmaktan 

çıkmışyaşamını buna adayan sanatçı kuşakları ortaya çıkmış ve 1980’lerden sonra piyasa olgusu ile 

çoğaltılabilirliğin bir değer olarak benimsenmesi baskı sanatına olan ilginin artmasını sağlamıştır 

(Esmer, 2011: 10-11).  

1980 sonrasındaki gelişmelerin, baskıresimde yarattığı değişimi sezmek zor değildir. Özellikle 

de 1990'lardan sonra küresel olgularla birlikte çağdaş sanatın daha çok tartışılmaya başlanıldığı bir 

süreç olması ile yukarıda bahsedilen disiplinlerarası zeminin baskıresim algısında önemli bir değişim 

yarattığı gözden kaçmamaktadır (Yalçın, 2012: 96). 

 

Materyal Yenilikler 

 

Süleyman Saim Tekcan 

 

Kendine mal olmuş bir yöntemle özgün işler oluşturan sanatçı çalışmaları ile grafik sanatlar 

alanında dünyanın en yetkin sergilerilerden biri olan ve 1985 yılında Ljublijana’da düzenlenmiş 

bulunan  Yugoslavya Grafik Bieanali’nde dikkat çekmiştir. Aynı nedenle 1987 de Sarayevo 

Sanat Akademisi’ne davet edilen sanatçı hem burada kişisel bir resim sergisi açmış hem de  

Akademi’de iki aylık özgün baskı semineri düzenleyerek kendi yöntemini katılanlara öğretmiştir. Bu 

arada Kanada’dan çok sayıda baskı sanatçısı da yazışmalarla bilgi istemiştir. Bunlar arasında yer alan 

Amerikalı sanatçı Bonnie Baxter ( 1972’ den beri Quebek’de yaşayan Bonnie Baxter 1984 yılında 

kurmuş olduğu Attelier du Scarabbee’nin başkanıdır.) İstanbula gelerek bu yöntemi öğrenmiştir. 

Kendisinin Tekcan’ın baskı yöntemi ile ilgili olarak verdiği bilgiler sanatçının tekniği açısından 

aydınlatıcıdır (Germaner, 2006: 26’dan aktaran Kotan, 2012: 71-72). 

Süleyman Saim Tekcan, gravürlerini, büyük kurşun levhalar üzerinde kaynakla ve çeşitli kesici 

aletler yardımı ile gerçekleştirmektedir. Bu levhalara daha sonra eski yazı rölyeflerini taşıyan ve gofre 

baskı etkisi veren alüminyum plakalar basılmaktadır. Geleneksel Alman  ve Fransız mürekkepleri 

kullanılarak boyanan plakalara çok özenle yaklaşan sanatçının ürünlerinde, kurşun levha baskısının 

şiddeti ile düzleşmediği gibi, renklerde okside olmamakta ve mürekkebin görüntü olarak kalitesi asitle 

işlenmiş bir plakaya oranla çok daha yumuşak ve hassas bir etki yaratmaktadır ( Kotan,2012: 72). 
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Süleyman Saim Tekcan, Gravür 107x40cm 

 

Teknik Yenilikler 

Robert Rauschenberg 

Rauschenberg 1962’nin başlarına doğru çalışmalarına elek baskıyı katarken kombine (combine) 

resimlerinin sonuna geldi. 

Bu sırada 1962’nin yazında Tatyana Grosman, Rauschenberg’I kendisinin Long Island’da 

bulunan matbaası United Limited Art Editioms (U.I.A.E.)’ da taşbaskıyı denemesi için ikna etti. 

Teknik, usta bir baskıcı ile yakın işbirliği gerekiyordu ve Rauschenberg, her ne kadar genellikle 

sonunda herkesin üzerinde egemenlik kuruyor olsa da kolektif çalışmalardan hoşlanıyordu. 1961’de 

Andy Warhol, görüntüleri tuval boyunca defalarca kopyalamak için foto elek baskıları (photo-

silkscreen) kullanmaya başlamış ve 1962’de Rauschenberg ile Jhons’u da bu teknik ile tanıştırmıştır. 

Foto elekbaskı, çabucak Rauschenberg’in de standart resmetme tekniği haline geldi.Ayrıca 

U.L.A.E.’de bir litografi taşını da başarılı bir biçimde ışığa duyarlı hale getirdi. Fotoğrafik buluntu 

nesneler, kombinelerin gerçek nesnelerinin yerini aldı ve baskılarla büyük foto elekbaskı resimlerde, 

çağrışımların daha da serbest bir şekilde çarpışmasına olanak taşıdı. Bu elekbaskı resimlerin, tıpkı 

görünüşte ratgele bir görüntüler karmaşası yaratmak için, bir kanaldan diğerine sıçrayan bir televizyon 

ekranı gibi belgesel benzeri bir havası vardır. Işığa duyarlı tuval, daha önceki beyaz tuvallerin altında 

yatan amacın anımsatarak, dünyanın yansımalarını devşirir. Ama buradaki asıl konu, aşırı görsel 

yüklemenin kendisidir. Eski çağrışımları, Medya çağına uygun bir bilinç akışı stili içinde, yeni bir 

deneyime etki edecek hale getirmek gibi stil açısından daha karmaşık bir düşünceyi içerir. 

‘’Televizyon setleri ve dergiler tarafından, dünyanın aşırılıklarıyla bombardımana tutulmuştum,’’ 

demiştir Rauschenberg, “ve samimi bir çalışmanın tüm bu unsurları kapsaması gerktiğini düşündüm.’’ 

Altmışlı yıllar başlarının bu çalışmaları, bir anlamda güncel olayları yorumlayan Modern Tarih 

resimleridir. Rauschenberg Başkan Kennedy’ yi herhangi bir başka kamusal kişilikten daha sık 

kullandı; yenilikçi gündeminden dolayı J.F.K.’nin fotoğrafı değişimin sembolüydü ve Rauschenberg 
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bu imajdan kendi toplumsal duyarlılığını bir ifadesi olarak faydalandı. Ayrıca kendi çevresinden 

sıradan materyalin – sokak tabelaları, muhitinde bulunan yıkım aşamasındaki binalar, bir kutu 

domates- yanı sıra, astronotların resimlerini de kulandı: - Bazı çok basit görüntülere gereksinimim 

vardı… toplusal etkileri köreltmek, dış dünyada süre gitmekte olan felaketleri etkisizleştirmek için.’’ 

Altmışlar sonlarının çok büyük boy grafik çalışmaları, Booster ve Otobiyografi, Rauschenberg’in 

dönüş sinyallerini verdi. Aşağıdan yukarıya 183 cm. uzunluğunda olan Booster, o zamana dek 

yapılmış olan en büyük, elle çekilmiş litograftı ve Rauschenberg’in Los Angeles temelli yenilikçi 

baskı atölyesi Gemini G.E.L.’le ilk işbirliğiydi (Fineberg, 2014: 175-176-177). 

 

Robert Rauschenberg, Havayolu (Skyway), 1964, Elek Baskı, 5.49x 4.88 m 

 

 

Yeni Sergileme Pratikleri 

Thomas Kilpper 

1956 Almanya doğumlu sanatçı daha çok tarih ve toplumsal alan kullanımı üzerine çalışmakta 

ve sosyal politik oldukça ses getiren işlere imza atmaktadır. Mahalli ve yerli insanların hikayelerinden 

beslenen sanatçıkendi tarihini kendisi oluşturmaktadır. Çalışmalarını daha çok enstelasyon ve 

performans olarak gösteren sanatçı büyük boyutta işler üretmektedir. Politik konuları ele alan 

sanatçı‘Devlet Kontrolü’ 2009 isimli çalışmasında Devlet Güvenlik Başkanlığının yer döşemelerini 

malzeme olarak kullanmış ve dünyadaki en geniş yüzeyli baskıyı yapmıştır. Nazi Almanyası'nı konu 

aldığı çalışmasında Kilpper politik,sosyal ve kişisel düşüncesini ortaya koymustur (Jaynes, 2010: 80). 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

497 

 

 

Thomas Kilpper, State of Control, 2008, Linolyum baskı 

 

 

 

SONUÇ 

Grafik sanatlar içerisinde baskı sanatı yüksek baskı, çukur baskı, serigrafi, taş baskı olarak 

girmiş ama günümüz teknolojisi ile dijital platformada taşınmıştır. Sayısal olarak çoğaltılma imkanı 

sağlayan baskı türleri tasarımcıya sanatçıya daha geniş kitlelere ulaşma imkanı sağlamaktadır.  

Araştırma kapsamında incelenen çalışmalar baskı sanatının gelişen teknoloji ile birlikte 

gelişmeye devam ettiğinin ve oldukça farklı şekillerde çalışılabilineceğini ortaya koymaktadır. Baskı 

sanatı geleneksel tekniklerine ek olarak gelişimini materyalden kullanılan yüzeye ve sergileme 

pratiklerine taşımıştır. Bu açıdan bakıldığında grafik alanında baskı sanatı tasarımcılara ve sanatçılara 

oldukça zengin imkanlar sunmaktadır denilebilinir. 

Araştırma kapsamında Özgün Grafik Baskının geleneksel yöntemlerle farklı yüzey çalışmaları, 

baskı sanatına yeni tatlar katmıştır. Sanatçının kendini sadece geleneksel olarak ifade etme biçimini de 

zenginleştirmiş ve istenilen kitlelere ifade biçimlerini de değiştirmiştir. Günlük hayatta sıradan olan 

nesneler ve mekanlarda yapılan çalışmalar toplum bilincine de katkıda bulunmuştur.   

Sonuç olarak baskı grafik alanında üretilen ürünlerin, tasarımların, çalışma ve işlerin yeni 

yüzeylerde var olmasını sağlayan önemli bir dispilindir, araştırma ve incelemelere açık bir 

alandır.Özgün Grafik Baskı tarihsel olarak, içinde barındırdığı  ifade yöntemleri açısından diğer sanat 

tarzlarına  göre daha etkili olmuştur.  
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ÖZET 

 
        Son yıllarda internet insanlık tarihi boyunca var olan iletişimi en üst seviyeye çıkartan en önemli 

araç olarak insanlığa hizmet etmektedir. İnternet sayesinde gündelik hayatımızın ayrılmaz bir parçası 

haline gelen sosyal medya gün geçtikçe önemini daha da arttırmaktadır. Kullanıcı tabanlı bu sosyal 

medya ortamları, kitleleri bir araya getirmesi ve kitleler arasındaki etkileşimi arttırması bakımından 

önem taşımaktadır. Bu yönü ile sosyal medya toplumsallaşmada günümüzde önemli bir rol 

oynamaktadır.  Kullanıcılar internet ve sosyal ağlar kullanarak yeni iletişim fırsatları keşfetmek, 

düşüncelerini ve eserlerini diğer insanlarla fazla bir emek harcamadan paylaşmak olanağı 

bulmaktadırlar. Sosyal ağlar, sosyal medya ve bu alanda kullanılan tüm araçlar, kullanıcılara 

kendilerine sanal bir dünya yaratan, kişilerarası iletişimi güçlendiren ortamlar yaratmaktadır.  

Bu çalışma facebook ve instagram kullanıcılarının sosyal medyaya ilişkin tutumlarını karşılaştırmak 

amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, Türkiye'de yaşayan 125 facebook ve 143 instagram 

kullanıcısı üzerinde yürütülmüştür. 268 katılımcıdan toplanan veriler kısmi en küçük kareler Yapısal 

Eşitlik Modelleme (PLS) yaklaşımını kullanarak test edildi. Bu çalışma çevrimiçi bir ankete 

uygulanan T-testi, Faktör ve Regresyon analizlerini içermektedir. Sonuçlar sosyal medya yaratıcıları 

için teorik sonuçları göstermektedir ve facebook ve instagram kullanıcılarının algılanan kullanım 

kolaylığı ile algılanan fayda arasında önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Algılanan 

kolay kullanım, algılanan fayda ve öznel norm tutum üzerinde belirgin bir etkiye işaret etmektedir. 

Tutumu kullanma niyeti üzerinde belirgin bir etkisi vardır. 
 

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, Facebook, Instagram, Kullanım kolaylığı, Teknoloji kabulü, 

Yapısal Eşitlik Modelleme (PLS) 

 

 

Investigating Factors Affecting Social Acceptance on Facebook and Instagram Users 

 

 ABSTRACT 

 

       In recent years, the internet has served humanity as the most important means of bringing 

communication to the highest level throughout human history. Social media, which has become an 

integral part of our everyday life thanks to the Internet, is getting more and more important. These 

user-based social media environments are important in bringing the masses together and increasing the 

interaction between masses. With this aspect, social media plays an important role in socialization 

today. Using internet and social networks, users are able to discover new communication opportunities 

and share their thoughts and work with other people without much effort. Social networks, social 

media, and all the tools used in this area create environments where users create a virtual world and 

reinforce personal communication. 

This study was conducted to compare the attitudes of facebook and instagram users to social 

media. The research was conducted on 125 facebook and 143 instagram users living in Turkey. Data 

collected from 268 participants were tested using partial least squares Structural Equation Modeling 

(PLS) approach. This study includes T-test, Factor and Regression analyzes applied to an online 
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questionnaire. The results show the theoretical results for social media creators and show that 

facebook and instagram users have a significant influence between perceived ease of use and 

perceived benefit. Perceived ease of use indicates a marked effect on perceived benefit and subjective 

norm attitude. There is a marked effect on the intention to use attitude. 

 

GİRİŞ 

 

        Gelişen iletişim teknolojileri insanlara paylaşım ve tartışma tabanlı bir medya sunmaktadır.  

Sosyal medya olarak adlandırılan bu ortamda kullanıcılar hayatlarını, düşüncelerini ve eserlerini 

paylaşarak medyanın gücünü kullanmaktadırlar. Kullanıcı tabanlı bu ortamlar kitleleri bir araya 

getirerek düşüncelerin, eserlerin kısa sürede yayılmasına olanak tanımaktadırlar. Yapılan araştırmalar 

kullanıcıların bu sanal dünyada her geçen gün daha fazla vakit geçirdiklerini ve hiç sahip olmadıkları 

bir yaşantıyı bu dünyada sergilediklerini göstermektedir. Sosyal medya bu sanal ortam sayesinde 

kullanıcılarda bir alışkanlık haline gelerek gerçek dünyayı kendi yarattıkları bu sanal dünyada 

yaşamaları gibi bir ironi oluşturmaktadır. Gelişen teknoloji sayesinde sosyal medya da bu gelişimden 

payına düşeni almakta ve sürekli güncellenebilme, kişisel bilgi-belge-fotoğraf-video paylaşımına 

olanak tanıma gibi özellikleri sayesinde gün geçtikçe dikkatlerin bu alana yönlenmesine sebep 

olmaktadır.  

 

Literatür 

 

Sosyal Medya 

Sosyal Medya, içerek paylaşımını, işbirliğini ve etkileşimi kolaylaştırmaya yardımcı olan çevrimiçi 

uygulamalar, platformlar ve medyadır. Kullanıcılar ve toplum arasındaki etkileşimde “eşzamanlı, acil, 

etkileşimli, düşük maliyetli” iletişimin kolaylaştırılması sosyal medya ağının önemini arttırmaktadır 

(Pamer ve Lewis, 2009: 165).  Topluluk odaklı web sitelerinde bilgi, deneyim ve perspektif paylaşımı 

ile ilgilenen sosyal medya, çevrimiçi dünyamızda giderek önem kazanmaktadır. Sosyal medya 

sayesinde, bireyleri bölen coğrafi duvarlar kalkmakta ve yeni çevrimiçi topluluklar ortaya çıkmakta ve 

büyümektedir (Weinberg,2009: 1). Sosyal Medya, konuşma ve etkileşim yoluyla açık çevrimiçi bilgi 

değişimini sağlayan araçlardan oluşur. Geleneksel internet ve iletişim teknolojilerinin aksine, sosyal 

medya konuşma ve etkileşimin içeriğini  çevrimiçi ortamda insan eseri bir bilgi olarak yönetir (Yates 

ve Paquette, 2011: 3). Altunbaş’a (2014) göre;  Sosyal medya araçları yaptıkları uygulamalara bağlı 

olarak beş kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar; kullanıcıların diğer kullanıcılarla iletişim kurmalarını 

sağlayan sosyal ağlar (Facebook, Twitter), kullanıcılarının video, fotoğraf, ses, metin gibi medya 

dokümanlarını paylaşmasını sağlayan araçlar (YouTube, Instagram), kullanıcılarına fiziksel olarak 

bulundukları yerleri belirtme imkânı veren araçlar (Foursquare, Yelp), kalabalık insan topluluklarını 

ortak iş yapmak için bir araya getiren crowdsourcing platformları (Amara, Crowdflover), çeşitli sosyal 

medya özelliklerini kullanıcılarına tek platform olarak sunan birleşik platformlardır (Altunbaş ve Kul, 

2015: 415).  

Süreçleri ve tüketicilerin Sosyal Ağ sitelerini kullanma ve benimseme niyetini etkileyen faktörleri 

anlamak önemlidir. Bilgi teknolojisini kullanma niyeti davranışın geçerli bir öngörücüsüdür  

Davranışsal niyet özellikle bilgi sisteminin kullanımı gibi spesifik bir davranış sergileme gücünün bir 

ölçüsü olarak tanımlanmaktadır (Dhume vd., 2012: 2-3). Davranış niyetinde çok önemli bir etkiye 

sahip tek belirleyici tutum davranışın kendisidir.  ( Ajjan, H., ve Hartshorne, R., 2008: 77). 

H1: Öğrencilerin sosyal medya kullanma tutumları, sosyal medya kullanma niyetlerini pozitif yönde 

etkiler. 

Algılanan kullanım kolaylığı kullanıcıların bilgi sistemini kabul etmesinin önemli bir belirleyicisidir. 

Davis, F.D. (1989:320) Algılanan kullanım kolaylığı belirli bir sistemi kullanmak için gerekli çabanın 

derecesi olarak algılanmaktadır. (Lee, Y., Kozar, K.A., ve Larsen, K.R.T. 2003:759-760). 

H2: Algılanan Kullanım Kolaylığı, öğrencilerin sosyal medya kullanma tutumlarını pozitif yönde 

etkiler.  

H3: Algılanan kullanım kolaylığı, algılanan faydayı pozitif yönde etkiler. 

Algılanan yararlılık, kişinin bir teknolojinin kendi iş performansını artıracağına inandığı derece olarak 

tanımlanmaktadır. ( Ajjan, H., ve Hartshorne, R.  2008: 73) Bu nedenle inanç, tutum ve niyetin 

Algılanan Yararlılık ile bağlantılı olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, Algılanan Yararlılığa 
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araştırmacı akımıyla kullanıcı inancı ve tutumundan bakmak için birçok girişim yapılmaktadır. Bir 

kullanıcının bilgi sistemleri hakkında geliştirdiği bir inanç, yararlılığını nasıl algıladıklarını açıklar. 

(Dhume, Pattanshetti vd. 2012:4) 

H4:Algılanan Fayda, öğrencilerin sosyal medya kullanma tutumunu pozitif yönde etkiler. 

Subjektif normlar, kişinin kendisinde önemli olan birçok insanın, söz konusu davranışı 

gerçekleştirmesi gerektiğini veya yapmaması gerektiğini düşündüğü algısıdır. Subjektif Normlar, bir 

kişinin davranışının, diğer önemli insanların kendisine nasıl davranması gerektiğine bağlı olarak nasıl 

etkilendiği veya değiştiğini açıklamaktadır.  Ajzen, I. (1991:12)  

H5: Subjektif norm, öğrencilerin sosyal medya kullanma tutumlarını pozitif yönde etkiler.  

 

Araştırmanın Metodolojisi 

Enstrüman ve Veri Toplama 

Bu çalışma veri toplama aracı olarak kullanan niceliksel kesitsel bir çalışmadır. Dolayısıyla kendi 

kendini tamamlayan iyi yapılandırılmış bir anket önceki literatüre dayalı olarak geliştirildi ve daha 

sonra katılımın tamamen gönüllü olduğu rastgele bir örneğe dağıtıldı. 

 

Değerlendirme Ölçekleri 

Bu çalışmada yapılar önceki araştırmalardan çıkan onaylanmış maddeler kullanılarak işlerlik 

kazandırılmıştır.  

•Kullanma Niyeti  

•Algılanan Tutum  

•Algılanan Kullanım Kolaylığı 

•Algılanan Fayda  

•Subjektif Norm  

(Dhume, Pattanshetti vd. 2012:3) tarafından benimsenen maddeler kullanılmıştır.  

Değerlendirmeye katılan bütün maddeler «Kesinlikle Katılmıyorum» dan «Kesinlikle Katılıyorum» a 

kadar değişen, beş puanlık Likert tipi bir ölçek kullanılarak ölçülmüştür.  

 

Örneklem Profili 

Örneklemin tanımlayıcı istatistikleri, Facebook kullanan katılımcıların %67,2’si erkek, %32,8’i 

bayandır. Instagram kullanan katılımcıların %29,9’sı erkek, %70,1’i bayandır. Facebook 

kullanıcılarına bakıldığında 26-40 yaş aralığında olanların %44,8 ile en büyük yaş aralığını temsil 

ettiği, Instagram kullanıcılarında ise 19-25 yaş aralığında olanların %80,6 ile en büyük yaş aralığını 

temsil ettiği görülmektedir. Eğitim durumu açısından en büyük orana sahip olanlar, Facebook 

kullanıcıları açısından bakıldığında Ön Lisans mezunlarının %40 orana sahip oldukları, Instagram 

kullanıcılarında ise en büyük orana %63,2 ile Ön Lisans mezunlarının sahip olduğu görülmektedir.  

 

Figure 1 Kavramsal model(Facebook) 
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Figure 2 Kavramsal model (Instagram) 

 

 

Veri Analizi ve Sonuçlar 

 

Bu çalışma kısmı en küçük kare (PLS) ile yapısal eşitlik modellemesi (SEM) yaklaşımını bir analiz 

yöntemi olarak kullanmaktadır. PLS Teori Testi ve Doğrulama için yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. PLS, psikometrik özellikleri inceler ve ilişkilerin var olup olmayacağı ile ilgili uygun 

kanıtlar sağlar. (Fornel ve Larcker, 1981:45) 

Bu çalışmada SmartPLS3.0 kullanılarak iki aşamalı bir metodolojiye göre veri analizi yapılmıştır.  

İlk adım ölçüm modelini kullanarak yapıların içerik, yakınsak ve ayırt edici geçerliliğini test ettik,  

İkinci adım yapısal modeli ve hipotezleri test etmekti.  

Ölçüm Modeli 

Öncelikle ölçüm aracının güvenilirliğini içerik, güvenilirlik ve yakınsak geçerlik ölçütlerini kullanarak 

değerlendirdik.  

Çalışma modeline dahil edilen yapılar Cronbach alfa değerleri Tablo 1’de gösterildiği gibi, 

0,783(Algılanan Kullanım Kolaylığı) ile 0,886 (Subjektif Norm  arasında, Composite Reliability 0,874 

(Algılanan Kullanım Kolaylığı) ile 0,916 (Subjektif Norm), AVE 0,666 (Kullanım Niyeti) ile 0,688 

(Subjektif Norm) değerleri kabul edilebilir seviyenin üzerindedir. 

Tablo 1.1: Güvenilirlik ve Yakınsak Geçerlilik Test Sonuçları 

FAKTÖRLER Madde AVEa CRb Cronbachs α 

ATT (Tutum) 4 0,692991 0,899865 0,850193 

IU (Kullanma Niyeti) 4 0,666482 0,888459 0,833758 

PEU (Algılanan Kullanım Kolaylığı) 3 0,700673 0,874835 0,783671 

POU (Algılanan Fayda) 5 0,629654 0,894377 0,853844 

SNR (Subjektif Norm) 5 0,688563 0,916907 0,886439 

aAverage variance extracted (AVE)=(summation of the square of the factor 

loadings)/{(summation of the square of the factor loadings)+(summation of the error variances)}. 
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bComposite reliability (CR)=(square of the summation of the factor loadings)/{(square of the 

summation of the factor loadings)+(square of the summation of the error variances)}. 

 

 

Yapısal Model (1) 

Endojen gizli yapının R2 değerleri de PLS algoritması prosedürü kullanılarak elde edilmiştir.  

R kareleri (R2) dışsal değişkenler tarafından açıklanan varyans miktarını belirler. (Barclay ve Smith 

1995:620) 

Endojen gizli yapı olarak, etki boyutu Tablo 2’de gösterilmiştir. 

   Facebook R2 Instagram R2 

ATT (Tutum) 0,553 0,634 

IU (Kullanma Niyeti) 0,47 0,523 

POU (Algılanan Fayda) 0,418 0,530 

Algılanan Kullanım Kolaylığı Algılanan Faydayı %41, Algılanan Kullanım Kolaylığı Algılanan 

Fayda, Subjektif norm Tutumu %55, Tamamı ise 0,47 oranında Kullanım niyeti varyansını 

açıklamaktadır. 

 

Çoklu regresyon modeli  R2’ye bağlıdır ve R2 değeri 0,02 ile 0,12 arasında ise model zayıf, 0,13 ile 

0,25 arasında ise orta ve 0,26 ve üzeri iyi olur. (Gaur ve Honhon 2006:1532) 

 

Tablo 2:  Hipotez Test Sonuçları 

 

  Instagram Facebook 

Hyp  Path (Realationship) T Value  Karar T Value  Karar 

H1 ATT (Tutum) -> IU (Kullanma Niyeti) 15,951*** KABUL 10,025*** KABUL 

H2 
PEU (Algılanan Kullanım Kolaylığı) -> 

ATT (Tutum) 
4,237*** KABUL 2,675*** KABUL 

H3 
PEU (Algılanan Kullanım Kolaylığı) -> 

POU (Algılanan Fayda) 
14,558*** KABUL 9,972*** KABUL 

H4 POU (Algılanan Fayda) -> ATT (Tutum) 1,933* KABUL 4,172*** KABUL 

H5 SNR (Subjektif Norm) -> ATT (Tutum) 1,221553 RED 1,407575 RED 

a
 t-values for two-tailed test:  

* 1.65 (sig. level 10%). 

** 1.96 (sig. level=5%) 

*** t-value 2.58 (sig. level = 1%) (Hair et al., 2011). 

 

   

Yapısal Model- (2) 

GoF ölçütleri, PLS modelini küresel olarak doğrulamak için temel değerler olarak öne sürülmüştür. 

(Wetzels ve ark., 2009:180-181)  

Araştırma Modeli Facebook için  0,57‘lık bir GoF değerlini ve Instagram için 0,61’lık bir GoF 

değerini elde etmiş ve bu değer 0,36’lık kesme değerinden daha büyük ve yeterli bir GoF değeri olarak 

değerlendirilmiştir. Bu sonuçlar, bu modelin iyi performans gösterdiğini kanıtlamaktadır. (Bkz. 

Tablo3)  
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Tablo 3:  Yapısal Model 

 

Endogenous construct  Final Model 

Fit measures    Facebook R2  Instagram R2  

R2  

ATT( Tutum) 0,553 0,634 

IU (Kullanma Niyeti) 0,47 0,523 

POU (Algılanan Fayda) 0,418 0,53 

GoF   0,569 0,616 

Note. GoF = √ Average Communality x Average R2  

(GoF small’ın kesme değeri=0.1, GoF medium=0.25 ve GoF large=0.36)  

 

Tartışma ve Sonuçlar 

 

Çalışmamızın tüm hipotezleri kabul edilmemiştir.  Kabul edilen hipotezlerimiz; H1, H2, H3 ve H4 

hipotezleridir. H5 hipotezi kabul edilmemiştir.  

Bu sonuçlara göre; Instagram ve Facebook kullanıcılarının Algıladıkları Tutum kullanma niyetlerini 

önemli şekilde etkilemektedir. Kullanıcıların davranışsal boyuttaki niyetleri kullanım gibi kendine 

özgü bir davranışı açıklayan önemli bir belirleyicidir.  

Algılanan Kullanım Kolaylığının, öğrencilerin sosyal medya kullanma tutumlarını pozitif yönde 

kuvvetli şekilde etkilemektedir ve  Instagram ve Facebook kullanıcıları arasında herhangi bir farklılık 

gözlenmemiştir. Bununla birlikte Algılanan kullanım kolaylığı sadece tutumu değil Algılanan Faydayı 

da pozit5if yönde kuvvetli şekilde etkilemektedir. Her iki sosyal ağda da Algılanan Fayda açısından 

belirlenen bir farklılık gözlenmemiştir. Başka bir ifade ile kullanıcıların bir sosyal ağı benimsemesi 

için hem kullanım kolaylığını hem de faydayı belirleyici unsur olarak kullandıkları söylenebilir.  

Çalışma sonucunda sosyal ağlar arasında Algılanan Fayda açısından farklılıklar gözlenmiştir. 

Algılanan Fayda öğrencilerin sosyal medya kullanma tutumunu pozitif yönde etki etse de Instagram ve 

Facebook kullanıcılarının bu konuya bakışı farklılıklar göstermektedir. Instagram kullanıcılarının 

Tutumlarını etkileyen Algılanan Fayda düzeyleri facebook kullanıcılarına göre daha düşük 

düzeydedir.    

Tutum bağlamında Subjektif Norm ile ilgili anlamlı bir sonuç elde edilememiştir.  

Bu çalışma sosyal medya tasarımcılarına tasarım aşamasında göz önünde bulundurması gereken 

faktörleri açıklamaktadır.  

Kullanımı kolay, fayda oranı yüksek bir yazılım her zaman kendisine yeterli sayıda kullanıcı 

bulacaktır.  
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GİRİŞ 

 

        Mimarlık ilk insan yeryüzüne ayak bastığı günden bu yana var olmaktadır. Temel ihtiyaç olan 

barınma ihtiyacı ile birlikte başlayan mimarlık serüveni günümüzün ileri teknoloji yapım sistemleri ile 

üretilen yapılarına kadar süregelmiştir. Her şeyin hızla değiştiği dünyamızda mimarlık eğitimi de hızlı 

bir değişim geçirmektedir. 

Gelişen bilgisayar teknolojileri, bütün dünyayı birbirine bağlayan iletişim araçları mimarlık 

ürünlerini dolayısıyla mimarlık eğitimini farklı noktalara götürmektedir. Mimarlık öğrencileri 

bilgisayar programlarını kullanarak hatta artırılmış gerçeklik teknolojilerini kullanarak kendi 

tasarımlarını deneyimleyebilmektedirler. Bununla birlikte dünyanın diğer ucunda inşa edilen yapıları, 

yapıların detaylarını, yapım teknolojilerini, tasarım kriterlerini inceleme imkânına sahiptirler. 

Mimarlık fakülteleri, programlarını zenginleştirmek, esnekleştirmek, öğrenciye göre 

kişiselleştirmek zorundadır. Bir tercih yapılması gerekiyorsa; entelektüel eğitim, meslek eğitiminin 

arkasına atılamaz. Çünkü bu kadar çok girdinin, bu kadar çok belirsizliğin olduğu açık uçlu bir alanda 

ve ortamda düşünce üretimine, sağduyuya, sağlıklı kararlara, yaratıcılığa ihtiyaç artmaktadır. Mimarlık 

fakülteleri programlarını oluştururken öncelikle mimarlık eğitimi ile neyi amaçladıklarını ortaya 

koymalıdırlar (Yürekli,2003:43). 

 

A Proposal For Teaching Architectural History Through Cinema 

Abstract 

Architectural works have been built upon the Earth from primitive times until today. Like in 

field of art and science, the works accomplished in the past give insight today and inspiration for new 

works for source of inspiration. History of architecture has an unquestionably important place for both 

architects and humanity. History of architecture is taught in architecture schools using different 

methods. Starting point of this study is to ensure that the students gain a better understanding of the 

buildings and movements being tackled in history courses on architecture. 

Architecture is a dynamic and innovative profession which periodically seems to 

metamorphose. While the current debate continues over whether Modernism is still viable or whether 

it has been supplanted by Postmodernism, it seems approppriate that we evaluate the effectiveness of 

our architecural curricula. This article suggests a method of teaching architectural history to 

architecture students through insightful films on the subject. Popular films that are previously 

determined by teachers according to the study must be presented to the students along with additional 

information and it must be ensured that the subject is comprehended in an entertaining way. The films 

"Midnight in Paris" and "To Rome With Love" that use architectural works of the similar periods as 

setting are selected as examples and discussed in detail. 
 

Keywords: Architectural education, Cinema, Architectural history 
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ÇALIŞMANIN AMACI 

 

         Farklı mesleklerin eğitimleri artık kendi fakülteleri ile sınırlı kalmamaktadır. Mimarlık eğitimi, 

yaratıcılığın geliştirilmeye çalışıldığı bir eğitim türü olarak birçok meslek için olumlu bir katkı olma 

potansiyeli taşır (Yürekli,2003:42). 

Bacon’ın düşüncesine göre; yaratma sanatları, diğer entelektüel sanatların temelidir. Birçok 

eğitim kurumu, tasarım konusunu, bilimden daha az entelektüel bulsa da; bir görüşe göre tasarım, 

aksine bilimi de içine aldığı için daha üst seviyedir (Harrison,1999).  

Benzer şekilde bu ilişkinin tam tersi de söz konusudur. Mimarlık eğitimi, farklı konularla ilişkileri ile 

zenginleşir ve mimarlığın karakterine, çok farklı alanlardaki var olma durumuna uygun hale gelir.   

Bu çalışmanın amacı mimarlık tarihi derslerinde öğrencilerin motivasyonlarını artırmak, 

görerek ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamak, entelektüel seviyelerini yükseltmek ve en önemlisi 

aktarılan bilgilerin kalıcı olmasını sağlamak için sinema filmlerinin mimarlık tarihi dersleri kapsamına 

alındığı yeni bir yöntem önermektir. 

Öğrenme ve hafızanın motivasyonla ilişkisi her eğitimci için açıktır. McKeachie’nin de tekrarladığı 

gibi; öğrenciler öğrenmek istediklerini öğrenirler, ilgi duymadıkları konularda öğrenmekte zorlanırlar 

(McKeachie, 1986).  

 

MİMARLIK EĞİTİMİ ve SİNEMA 

 

Mimarlık eğitiminin omurgasını proje tasarımının öğretildiği stüdyo dersleri oluşturmaktadır. Diğer 

dersler stüdyo derslerini desteklemek ve öğrencilerin bilgi birikimlerini, entelektüel seviyelerini 

artırmak üzere organize edilmişlerdir.  

 

Orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler, mimarlık bölümlerine başladıklarında daha önce 

karşılaşmadıkları bir eğitim tarzıyla karşı karşıya kalırlar.  

 

Mimarlık bütün sanat dallarını içinde bulundurur ve onlarla ilişki içindedir. Mimarlık okullarında ve 

profesyonel mimarlık alanında, resimden, müzikten, heykelden ve daha birçok sanat dalından 

esinlenilmekte ve faydalanılmaktadır. 

 

Ünlü Alman yazar Johann Wolfgang Von Goethe (1749-1832) “Mimarlık donmuş müziktir” 

demektedir (Hasol,2008:46). 

 

Connah (2001), mimarlığın her zaman farklı disiplinlerle ilişkili olduğunu ve olacağını söylerken; 

film, fotoğraf, çizim, felsefe ve dilbilim gibi alanların bilinen örneklerden olduğunu söyler. 

 

Müzik sanatı, bugüne kadar mimarlığa en yakın sanat dalı olarak görülmüştür. Ancak sinema 

mimarlığa müzikten daha yakındır. Sinema sadece zamansal ve mekânsal yapısından dolayı değil, 

yaşayan bir mekânı ifade edişiyle bu konumu kazanmaktadır (Pallasmaa, 2008:1). 

 

Dünyadaki birçok mimarlık okulunun ilgi alanı son günlerde sinemaya kaymıştır. Filmler daha 

incelikli ve daha duyarlı bir mimarlık keşfetme amacıyla izlenmektedir (Pallasmaa,2008:1).  

 

ALAN ÇALIŞMASI 

 

         Günümüzde mimarlık fakülteleri, mimarlık eğitimi sırasında birçok yeni yöntem 

arayışındadırlar. Bu çalışmada sinema filmlerinin mimarlık eğitiminde kullanılmasına yönelik yeni bir 

yöntem önerilmektedir. Mimarlık eğitiminin pek çok aşamasında sinema filmlerinden yararlanılabilir 

bu bildiri kapsamında mimarlık eğitiminin bir parçası olan mimarlık tarihi eğitiminde sinema 

filmlerinin kullanılması önerilmektedir. 

         Mimarlık tarihi dersleri, öğrencilere mimari ve sanat akımlarını, yapım tekniklerini, yapı 

malzemelerini ve tarihi yapılarla ilgili birçok bilgiyi vermeyi amaçlar. Mimarlık eğitimin büyük 

bölümü uygulamalı bir yönteme dayanır mimarlık tarihi farklı olarak teorik bir eğitimdir. Teorik 
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eğitimlerin insan zihninde içselleştirilmesi ve daha sonra hatırlanması, uygulamalı ve görsel eğitimlere 

göre daha zordur.  

         Bildiri kapsamında benzer dönemlerin özelliklerini taşıyan yapıların ön plana çıktığı iki film 

kullanılmıştır. Bunlar Paris’te Gece Yarısı ve Roma’ya Sevgilerle filmleridir. Filmlerde Eyfel Kulesi, 

Champs Elysees Caddesi, Zafer Takı, Louvre Müzesi, Concorde Meydanı,Notre Dom, Versay Sarayı, 

Grand Palais, Altare Della Patria, Piazza Venezia, Trevi Çeşmesi, Palatino Tepesi ve Kolezyum, gibi 

Barok, Neo Klasik ve Roma Mimarisi özelliklerine sahip bir çok yapı gösterilmekte ve bunlarla ilgili 

bilgi verilmektedir. 

 
Paris’te Gece Yarısı Filminden Bir Kare -Louvre Müzesi 

 

 
Roma’ya Sevgilerle Filminden Bir Kare- Kolezyum 

 

Filmler izlenmeden önce mimarlık tarihi öğrencilerine Barok, Neo Klasik, Rönesans akımları 

hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Daha sonra filmleri izlerken mimari bir arayış içinde izlemeleri 

yapılara dikkat etmeleri deklare edilmiştir. 

Paris’te Gece Yarısı Filmi 

Fimin Künyesi 

Vizyon Tarihi:30 Eylül 2001 

Yönetmen: Woody Allen 

Tür: Komedi, Romantik 

Sonbaharda evlenecek olan Amerikalı nişanlı çift Gil ve Inez, Inez'in babasının iş gereği Paris'e 

gelmesini fırsat bilip, küçük bir tatil için bu gözde Avrupa şehrinin yolunu tutarlar. Başta her şey 

eğlence dolu bir Avrupa kentini gezmekten ibaretken, özellikle damat adayın Gil'in Paris caddelerinde 

gece yarısı yaşadığı gerçek üstü maceralar sadece onun değil tüm ailenin hayatını değiştirecektir.  

Gil Paris sokaklarında yürüyüş yaparken gece yarısı olduğunda bir arabada oturan insanlar onu davet 

ederler ve Gil araca biner. Sıradışı bir şekilde Gil 1920 li yılların Paris’ine gider. Bu esnada, Scott 

Fitzgerald, Ernest Hemingway, Salvador Dali, Picasso gibi hayranı olduğu birçok yazar, ressam ve 

sanatçıyla tanışır.  
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Paris’te Gece Yarısı Filminden Bir Kare- Picasso 

Bu olaylar yaşanırken Paris’in önemli yapılarından ve sokaklarından görüntüler görülmektedir. Filmin 

kahramanları Amerika’dan Paris’e gelen bir turist grubu olduğu için yapılar hakkında sık sık onlara, 

dolayısıyla izleyicilere, bilgiler verilmektedir. 

 
 Paris’te Gece Yarısı Filminden Bir Kare -Versay Sarayı 

 

 
Paris’te Gece Yarısı Filminden Bir Kare -Notre Dom 

 

Roma’ya Sevgilerle Filmi 

Fimin Künyesi 

Vizyon Tarihi:28 Eylül 2012 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

510 

 

Yönetmen: Woody Allen 

Tür: Komedi 

Amerikalı tanınmış mimar John, gençliğinin kenti olan Roma’da tatildedir. Gençliğinin sokaklarında 

gezerken, henüz genç bir adam olan Jack ile karşılaşır. Jack'in ise başında sevgilisi Sally’nin güzel ve 

belalı arkadaşı olan Monica derdi vardır. Jack Monica’ya gitgide aşık olurken, Jack'de onda kendi 

gençliğini görür ve birlikte vakit geçirmeye başlarlar. 

 
Roma’ya Sevgilerle Filminden Bir Kare- Trevi Çeşmesi 

 

Jack mimarlık öğrencisidir ve Monica onun ilgisini çekmek için mimarlık üzerine sohbetler açar. 

İzleyiciler, Romanın mimari şaheserleri hakkında birçok konuşmaya tanık olur.  

Jack Monica’yı bir şehir turuna çıkarır; Palatino Tepesi, Kolezyum gibi antik yapıların, Neo Klasik ve 

Barok eserlerin yanında modern Roma Kentini de gezerler ve izleyiciyi de görüntülerle birlikte 

senaryo gereği fark ettirmeden bilgiler aktarılmış olur. 

 
Roma’ya Sevgilerle Filminden Bir Kare- Palatino Tepesi 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Mimarlık tarihi dersi öğrencileri 20’şer kişilik gruplara ayrılmış, bir gruptaki öğrencilerin her 

iki filmi de izlemesi sağlanmıştır. Filmden önce verilen bilgiler ışığında dikkatli bir gözle izlemeleri 

Öğrencilerden istenmiştir. 

Ders kapsamında film izlenmesi öğrenciler açısından dersi daha eğlenceli kılmıştır. Film gösterimleri 

öğrencilerin derse devam ve katılımlarını artırmıştır.  

Öğrencilerin motivasyonlarının artmasının yanında filmi izlerken farkında olmadan aldıkları bilgiler 

sağlamlaşmış ve kalıcı bir öğrenme sağlanmıştır. 

Klasik yollara dersin aktarıldığı gruba göre film izleyerek derse devam eden grubun daha iyi bir 

öğrenme sağladığı yapılan dikkat anketleri ile gözlemlenmiştir.  

Günümüzde pek çok şehirde pek çok film çekilmektedir. Ders yürütücülerinin filmleri ya da film 

parçalarını elekten geçirerek derse içeriğine adapte etmeleri derslerin zenginleşmesini ve öğrencinin 

ilgisinin artmasını sağlayacaktır. 
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Bölgeli Devlet 
 

Oğuzcan KUTKAN* 

Arş. Gör. Sakarya Üniversitesi, 

 Türkiye 

 

ÖZET 

          Bölgeli devlet, merkezi üniter devlet ile federal devlet biçimleri arasındaki üçüncü yoldur. 

Aslında bölgeli devletler de üniter devletlerdir. Ancak bölgeli devletlerde alt toplulukların kanun 

yapma yetkisi vardır. Bölgeli devlet, bölgelere geniş yetki devrine dayanan üniter devlettir. Merkezi 

parlamentonun yasama yetkisi ile özerk toplulukların yasama yetkisi anayasada ayrı ayrı düzenlenir. 

Bu devlet biçiminin kaynağı regionalismdir. Bölgeli devletin tipik örnekleri İspanya, İtalya ve 

Portekiz’de görülmektedir. 1998 reformundan sonra Birleşik Krallık da bölgeli devlet haline gelmiştir. 

İspanya’da özellikle Katalan ve Basklar’ın ayrılıkçı hareketlerine karşı bölgesel devlet biçimi kabul 

edilmiştir. 

Bölgeli devlette, her özerk topluluğun kendi statüsü yani kuruluş belgesi vardır. Statü, özerk bölgenin 

iç örgütlenmesini anayasaya ve kanunlara uygun şekilde belirler. Anayasanın tanıdığı özerklik hakkı 

Anayasa Mahkemesi tarafından korunur. Aynı şekilde, Anayasa Mahkemesi devletin birliğini de 

korur. Bu tebliğde bölgeli devlet biçimi açıklanacaktır. 
 

Anahtar Kelimeler: Bölgeli Devlet, Merkezi Üniter Devlet, Federal Devlet 

 

REGIONAL STATE 

ABSTRACT 

          Regional state is a third way between the Centralized Unitary State and Federal State. Actually, 

Regional states are also Unitary states. But in the regional states, sub-communities hold a right of 

making laws. Regional state is a unitary state which transfers a bigger administrative authority upon 

the region. Legislative rights of Autonomous states and Regional states are managed differently under 

the constitution. Such administration is based upon the Regionalism. A good example for regional 

states would be countries like Spain, Italy and Portugal. After the British Monarchy reform of 1998, 

the United Kingdom has also become a Regional State. Especially in Spain, after the Catalan and 

Basque seperatist movements, the regional state system has been accepted.  

In the Regional State, every autonomous population has their own statuses, formation 

documents so to say. Status, defines the autonomous areas internal formation according to constitution 

and laws. Autonomous status defined by the law is protected by the Constitutional Court. Likewise, 

Constitutional Court protect the unity of state. In this notification we will be talking about the 

Regional States. 
 

Keywords: Regional state, Centralized Unitary State, Federal State 
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GİRİŞ 

 

Devletlerin siyasi bakımdan ülkesel örgütlenmesine ilişkin temelde iki devlet biçimi vardır. 

Bunlar Federal Devlet ve Üniter Devlet’tir.  

Federal Devlet, iç işlerinde bağımsız yerel birimlerin birleşmesinden oluşan, birden çok hukuk 

düzeninin bir arada bulunduğu, hukukun oluşturulması konusunda birden fazla karar merkezinin 

birlikteliğini kabul eden devlet biçimidir. Federal devletlere örnek olarak Amerika Birleşik Devletleri, 

Rusya ve Almanya gösterilebilir. Üniter devlet ise, ülkenin tamamında uygulanan tek bir hukuk 

düzenine ve hukukun oluşturulması konusunda tek bir iktidar merkezine sahip olan devlet biçimidir. 

 

    Üniter devlet biçimleri; merkeziyetçi üniter devlet, adem-i merkeziyetçi üniter devlet ve bölgeli 

devlet olmak üzere üç şekilde ortaya çıkmaktadır. Devlet yönetimi ile ilgili kararların tek merkezden 

alındığı üniter devlet biçimi, merkezi üniter devlettir. Merkezi üniter devletlerin günümüzde örneği 

kalmamıştır. Tarihsel değeri vardır. Adem-i Merkeziyetçi Üniter devlet, kamu hizmetlerine ilişkin bazı 

yetkilerin, kamu tüzel kişiliğine sahip yerel birimlere bırakıldığı üniter devlet biçimidir. Adem-i 

Merkeziyetçi Üniter devlet biçimine örnek olarak Fransa ve Türkiye gösterilebilir.*  Bölgeli devlet ise, 

yasama yetkisi dahil bazı önemli yetkilere sahip özerk bölgeleri içinde bulunduran üniter devlet 

biçimidir.† Bu çalışmada bölgeli devlet biçimi açıklanmıştır. 

 

2.BÖLGELİ DEVLET BİÇİMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

     Bölgeli devlet, federal devlete göre daha fazla merkeziyetçi, merkezi üniter devlete göre ise daha az 

merkeziyetçi bir devlet biçimidir. Federal devlete nazaran merkeziyetçi üniter devlete daha yakındır.‡  

     Bir devletin, bölgeli devlet kabul edilebilmesi için idari örgütlenmesinde bölgesel yönetimlerin 

bulunması yeterli değildir. Bölgeli devletlerde, devletin üniter yapısı korunarak yasama yetkilerinin bir 

kısmı özerk bölgelere devredilmektedir.§ Bu nedenle örneğin, yasama yetkisi olmayan bölgesel 

yönetimlerin bulunduğu Fransa bir bölgeli devlet değildir.** Bölgeli devletlerde, özerk bölgelerin 

özerklik hakkı norm koyma yetkisi ile somutlaşır ve bu özerklik hakkı Anayasa Mahkemeleri 

tarafından korunur. Ancak, bir statü çerçevesinde örgütlenmiş olan özerk topluluklar, federe 

devletlerde olduğu gibi gerçek bir anayasaya sahip değildir. Dolayısıyla özerk bölgeler, kurucu 

iktidara sahip değildirler.†† Bölgeli devletlerin başlıca örnekleri İtalya ve İspanya’dır.‡‡ Birleşik 

Krallık da, 1998 reformundan sonra bölgeli devlet biçimini kabul etmiştir.      

      Birleşik Krallık, etnik ve kültürel farklılıklara göre dört ulusu kapsamına almaktadır. Bu ulusların 

her biri bir bölgeyi oluşturmaktadır. Bu bölgeler, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dır.§§ 

1998 yılında Birleşik Krallık’ta bölgeli devlet biçimine geçilmesi ile birlikte İskoçya, Galler ve Kuzey 

İrlanda’nın kendi parlamentolarını kurmalarına izin verilmiştir. Bu şekilde, anılan bölgelere kısmi 

yasama yetkisi tanınmıştır.*** 

     İspanya’da ise, Katalonya, Bask Ülkesi ve Galiçya gibi ekonomik açıdan gelişmiş yörelerin çok 

eskilere dayanan taleplerini karşılamak ve Bask bölgesinin bağımsızlığı için terör eylemlerinde 

bulunan ETA’yı etkisiz hale getirmek için 1978 Anayasası ile bölgeli devlet biçimi kabul edilmiştir.†††  

      İspanyol Anayasası’nın 2. Maddesine göre, “Anayasa, İspanyol milletinin kopmaz birliğine, bütün 

İspanyolların bölünmez ve ortak vatan ilkelerine dayanır ve onun parçası olan milliyetlerin ve 

bölgelerin özerkliğini ve kendi aralarında dayanışmasını tanır ve teminat alır.” İspanyol 

                                                      
* İbrahim Ö. Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri: Genel Esaslar, 11.Baskı, İstanbul, Legal Yayıncılık, 2016, 

s.154-171. 
† Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, Cilt 1, Bursa, Ekin Yayınları, 2011, s.533. 
‡ Hasan Tahsin Fendoğlu, Anayasa Hukuku, Ankara, Yetkin Kitabevi, 2015, s.622. 
§ Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri: Genel Esaslar, s.160. 
** Fendoğlu, Anayasa Hukuku, s.624. 
†† Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri: Genel Esaslar, s.161-162. 
‡‡ Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku: Genel Esaslar, 13. Baskı, İstanbul, Beta Yayınları, 2009, s.131. 
§§ Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri: Genel Esaslar, s.160-161. 
*** Fendoğlu, Anayasa Hukuku, s.626. 
††† Teziç, Anayasa Hukuku: Genel Esaslar, s.131. 
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Anayasası’nın 2. Maddesi, hem İspanyol milletinin tekliğini, hem vatanın bölünmez bölünmez 

bütünlüğünü, hem de milliyetlerin özerkliğinin tanımaktadır. Bu yönüyle iki zıt ilkeyi 

birleştirmektedir.‡‡‡ 

      İspanyol Anayasası’nın 2.maddesindeki millet kavramı, İspanya’nın federal bir devlet olmadığını, 

üniter bir devlet olduğunu belirtmektedir. Ayrıca Anayasa’da Egemenliğin yalnızca İspanyol Milletine 

ait olması vurgusu yapılmaktadır. Bu vurgu, milliyetlerin kendi kaderini tayin hakkı olmadığını 

belirtmektedir.§§§ Yine de milliyetler, kendi kültürlerini koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. 

İspanyol Anayasası’nın 2.maddesindeki milliyetler kavramı, İspanya’nın çok uluslu bir devlet 

olduğunu ortaya koymaktadır.**** 

      İtalya’nın bölgeli devlet biçimi ise, İtalyan Anayasası’nda şu şekilde belirtilmiştir: “Bir ve 

bölünmez olan Cumhuriyet, yerel özerklikleri tanır ve özendirir; devlete bağlı kamu hizmetlerinde en 

geniş adem-i merkeziyetçiliğin gereklerine göre, mevzuatın ilkelerini ve yöntemlerini uyarlar. 

Cumhuriyet, uygun önlemlerle dilsel azınlıkları korur.”†††† 

 

3.BÖLGELİ DEVLETTE ÖZERK BÖLGE-MERKEZİ HÜKÜMET İLİŞKİLERİ 

 

İspanya’da Anayasanın açıkça merkezi hükümete tanımadığı yetkiler özerk topluluklara aittir. 

Ancak bu yetkiler özerk topluluklar tarafından kullanılmazsa, yine merkezi hükümete ait olarak kalır. 

Uluslararası ilişkiler, savunma, silahlı kuvvetler, adliye ve maliye gibi konular merkezi hükümetin 

münhasır yetkisindedir. Ancak özerklik kurumlarının örgütlenmesi, alan düzenlemeleri, çevre ve 

şehircilik gibi konular özerk bölgelerin yetki alanına girer. Merkezi hükümet kendi yetki alanında 

düzenleme yaparken, isterse sadece genel ilkeleri belirleyip tamamlayıcı düzenlemeleri yapma 

imkanını özerk bölgelere bırakabilmektedir. Buna karşılık, genel çıkar söz konusu olduğunda kongre 

ve senato, ayrı ayrı salt çoğunlukla kabul ettikleri kanunlarla, özerk toplulukların mevzuatında uyum 

sağlayacak yönde düzenlemeler yapabilmektedir.  Bunların dışında, özerk topluluklardan biri eğer mili 

menfaatlere aykırı bir tutum alırsa, senatonun uygun bulması koşulu ile merkezi hükümet, özerk 

topluluk yerine gerekli önlemleri alabilmektedir.‡‡‡‡ 

İspanya’da devlet; belediyeler, provensler ve özerk topluluklar şeklinde örgütlenir. İspanya’da 

17 özerk topluluk bulunmaktadır. Bu özerk topluluklar, olağan statülü ve özgül statülü olmak üzere 

ikiye ayrılırlar. Bask bölgesi, Katalonya, Galiçya ve Endülüs bölgeleri kendilerine özgü yetkilere sahip 

olarak özgül statülüdür.§§§§ Her özerk bölge, bölge anayasası niteliğinde olan kendi statülerini, kendi 

seçilmiş meclislerinde hazırlamaktadırlar. Her bölgenin kendi yasama ve yürütme organı vardır. Özerk 

bölgelerin yaptığı kanunlar, merkezi parlamento (kongre ve senato) tarafından askıya alınamaz veya 

ertelenemez. Bölge anayasaları da merkezi parlamento tarafından değiştirilemezler. Ancak özerk 

bölgelerin yargı yetkileri yoktur. İspanya’da yargı birliği vardır.***** 

     İspanyol Anayasası’nın 2.maddesindeki özerk topluluklar ve milliyetler arasındaki dayanışma 

ilkesi, ekonomik gelişmişliği yüksek ve düşük bölgeler arasındaki dengenin sağlanmasını ve elde 

edilen gelirlerin merkezde birleştirilerek tekrar bölgelere dağıtılmasını ifade etmektedir.††††† 

    İspanya’da merkezi hükümetin ve bölgelerin düzenleme alanları arasında bir yetki uyuşmazlığı 

ortaya çıktığı zaman, bu uyuşmazlığı İspanyol Anayasa Mahkemesi çözer.‡‡‡‡‡ 

    İspanya’da özerk bölgelerin statüleri şekli anlamda bir anayasa olmamasına rağmen, anayasaya 

uygunluk denetiminde ölçü norm kabul edilirler. Bu husus 1978 Anayasasında öngörülmemiştir, 

İspanyol Anayasa Mahkemesi’nin kararlarıyla sağlanmıştır.§§§§§ 

                                                      
‡‡‡ Teziç, Anayasa Hukuku: Genel Esaslar, s.131-132. 
§§§ A.Şeref Gözübüyük, Anayasa Hukuku, 19.Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi, 2013, s.20. 
**** Teziç, Anayasa Hukuku: Genel Esaslar, s.132. 
†††† Fendoğlu, Anayasa Hukuku, s.623. 
‡‡‡‡ Teziç, Anayasa Hukuku: Genel Esaslar, s.133. 
§§§§ Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri: Genel Esaslar, s.161-162. 
***** Teziç, Anayasa Hukuku: Genel Esaslar, s.132. 
††††† Teziç, Anayasa Hukuku: Genel Esaslar, s.132. 
‡‡‡‡‡ Gözübüyük, Anayasa Hukuku, s.20. 
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     İtalya’da ise devlet; bölgeler, provensler ve komünler şeklinde örgütlenir. İtalya’da 5’i özgül 

statülü olmak üzere toplam 20 bölge vardır. Özel statülü bölgeler Sicilya, Sardunya, Trentino Alto 

Adige, Friuli-Venezia Giula ve Valle d’Aosta(Aosta Vadisi) bölgeleridir.******  

     Bölge statüleri, bölgenin iç örgütlenme tarzını İtalyan anayasası ve kanunlara uygun şekilde 

belirler. Her statü, bölge halkı tarafından seçilen Bölge Konseyleri tarafından salt çoğunluk ile 

oluşturulur. Özerk bölgelerin organları bölge konseyi, bölge hükümeti ve bölge hükümetinin 

başkanından oluşur. Bölge konseyi anayasa ve kanunların kendisine tanıdığı yasama yetkilerini 

kullanır, ulusal meclise kanun teklifi sunabilir. Bölge hükümeti, bölgenin yürütme organıdır. Bölge 

hükümeti başkanı ise bölgeyi temsil eder.†††††† 

     İtalya’da bölgelere kısmi yasama yetkisi tanınmış olmakla birlikte, merkezi hükümetin çıkardığı 

kanunlar, bölge konseylerinin çıkardığı kanunların üzerindedir. Bu şekilde merkezi hükümetin, 

bölgeler üzerinde bir vesayet denetimi oluşmaktadır.‡‡‡‡‡‡ Ayrıca İtalya’da Cumhurbaşkanı, bölge 

konseylerini feshetme ve bölge hükümeti başkanlarını görevden alma yetkisine sahiptir.§§§§§§ 

 

4.BÖLGELİ DEVLETTE ANAYASA MAHKEMESİNİN KONUMU 

     Bölgeli devletlerin birliğini anayasa mahkemeleri korumaktadır. Bölgelerin kural koyma yetkileri 

ulusal birliğin korunması için anayasa mahkemeleri tarafından denetlenir. Bölgelerin özerkliği 

denetimli bir özerkliktir. Bölgelerin; çerçevesi çizilmiş, sınırlı bir özerklikleri vardır. Bölgelerin, 

devlet iktidarına katılımı sınırlıdır. İspanya’da bölgeler senatoda sınırlı olarak temsil edilmektedirler. 

Aynı durum İtalya’da da geçerlidir. Ancak İtalya’da Cumhurbaşkanı seçimi için bölgeler 3’er delege 

seçer. Ayrıca İtalya’da 5 özgül statülü bölgenin bölge konseylerinin, yasaları yürürlükten kaldırmak 

için ve anayasal kanunları onaylamak için referandum yetkisi vardır.*******  

     İtalya’da merkezi hükümet, bölgenin yetkilerini aşan bir bölgesel yasanın anayasaya uygunluğu ile 

ilgili olarak İtalyan Anayasa Mahkemesi’nde dava açabilir. Merkezi hükümet özerk bölgenin yetkisine 

giren bir yasama faaliyetinde bulunursa Özerk bölgenin de bunu İtalyan Anayasa Mahkemesi’ne 

taşıma hakkı vardır. İspanya’da da özerk bölgelerin yasal düzenlemelerinin, anayasaya ve kanunlara 

uygunluğu, anayasa mahkemesinin denetimine tabidir.††††††† 

 

5.BÖLGELİ DEVLETİN DİĞER ÜNİTER DEVLET BİÇİMLERİNDEN FARKLARI 

     Bölgeli devletlerde, diğer üniter devletlerden farklı olarak yerel birimlere belli konularda yasama 

yetkisi verilmiştir. Bölgeli devletlerde, bölgeler kendi yetki alanlarına giren konularda yasama işlemi 

yapabilirken, adem-i merkeziyetçi üniter devletlerde yerel birimler yalnızca idari nitelikli yetkilere 

sahiptir. Yerel birimlere bu idari yetkiler güvenliğin sağlanması ve kamu hizmetlerinin yapılması gibi 

amaçlarla verilmiştir. Ayrıca bölgeli devletlerde yerel birimlerin idari yetkileri de adem-i merkeziyetçi 

üniter devletlere göre daha fazladır.‡‡‡‡‡‡‡ Merkeziyetçi üniter devletlerde ise yerel görevlilerin karar 

alma yetkisi yoktur. Yalnızca merkezin emirlerini yerine getirirler.§§§§§§§ 

    Bölgeli devletlerde özerk bölgelere verilen yetkiler anayasa ile verilir. Diğer üniter devlet 

biçimlerinde ise yetki, kanunla verilir. Anayasayı değiştirmek, kanunu değiştirmekten daha zor olduğu 

için yerel birimlerin yetkileri daha fazla güvence altındadır. Ancak bu farklılık bazı adem-i 

merkeziyetçi üniter devletlerde görülmemektedir. Bazı adem-i merkeziyetçi üniter devletlerde 

yerinden yönetim, anayasal bir ilkedir. Bu uygulamaya örnek olarak Fransa gösterilebilir.********  

                                                                                                                                                                      
§§§§§ Teziç, Anayasa Hukuku: Genel Esaslar, s.132. 
****** Nuri Tortop, “İtalya’da Yerel Yönetimlerin Yapısı ve Son Düzenlemeler”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 

5, Sayı 3, Mayıs 1996, s.63. 
†††††† Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri: Genel Esaslar, s.162. 
‡‡‡‡‡‡ R. Cengiz Derdiman, Anayasa Hukuku, 3.Baskı, Bursa, Alfa Akademi Yayınları, 2013, s.52 
§§§§§§ Fendoğlu, Anayasa Hukuku, s.623. 
******* Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri: Genel Esaslar, s.163. 
††††††† Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri: Genel Esaslar, s.163. 
‡‡‡‡‡‡‡ Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, s.533-535. 
§§§§§§§ Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri: Genel Esaslar, s.156. 
******** Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, s.534. 
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6. BÖLGELİ DEVLETİN FEDERAL DEVLETTEN FARKLARI 

    Bölgeli devletlerde özerk bölgelerin yasama ve yürütme yetkisi vardır ama yargı yetkisi yoktur. 

Federal bölgelerde ise özerk bölgelerin yargı yetkisi de vardır.††††††††  

Bölgeli devlet biçiminde bölgeler, idari yönden yerinden yönetim kuruluşlarının merkezi 

yönetim tarafından denetlenmesine benzer şekilde, merkezi hükümet tarafından 

denetlenmektedir.‡‡‡‡‡‡‡‡ Federal devletlerde böyle bir denetim söz konusu değildir. 

Federal devletlerde, özerk bölgelerin(federe devletlerin) yetkileri anayasada düzenlenir. Ancak 

bölgeli devletlerde yetki devri kanunla yapılır. Anayasa değişikliği kanun değişikliğine göre daha zor 

olduğu için federal devletlerde özerk bölgelerin yetkileri daha fazla güvence altındadır. Yetki devrinin 

anayasada öngörüldüğü bölgeli devletler de vardır ancak bu niteliğe sahip bölgeli devletlere göre de 

özerk bölgelerin yetkileri federal devletlerde daha fazla güvence altındadır. Çünkü federal devletlerde 

özerk bölgeler anayasa değişikliğine katılabilirler ancak bölgeli devletlerde özerk bölgelerin böyle bir 

yetkisi yoktur. Dolayısıyla federal devletlerde özerk bölgelerin anayasa değişikliği ile yetkilerinin 

elinden alınması daha zordur.§§§§§§§§  

Federal devletlerde özerk bölgeler federal devletin yönetimine bir devlet olarak katılırlarken 

bölgeli devletlerde özerk bölgeler devlet yönetimine ayrı bir varlık olarak katılamazlar. Federal 

devletlerde özerk bölgeler federal devletin ikinci meclisinde eşit olarak temsil edilirler ve bu şekilde 

devletin yönetimine katılmış olurlar. Bölgeli devletlerde ise özerk toplulukların temsil edildiği bir 

meclis yoktur. Bölgeli devletlerde ikinci meclis olsa bile burada temsil edilen şey özerk bölge değildir, 

o bölgenin halkıdır.********* 

Bölgeli devletlerde özerk bölgeler belli ölçüde yasama yetkisine sahiptir ancak kendi hukuk 

düzenleri yoktur. Özerk bölge statüleri birer anayasa değildir. Federal devletlerde ise özerk bölgeler 

kendi hukuk düzenlerine ve anayasalarına sahiptir, iç işlerinde bağımsızdır.††††††††† 

 

SONUÇ 

 

Bölgeli devletler, devlet biçimi itibariyle federal devlete nazaran üniter devlete daha yakındır. 

Bölgeli devletlerde yerel yönetimlere belirli sınırlar içinde yasama yetkisi verilse de bölgeli devlet, 

birden fazla devletin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir devlet biçimi değildir. Bölgeli devletlerde 

bölgelerin egemenliği yoktur. 

Hem devletin merkezi otoritesini koruyup hem de yerel yönetimleri güçlendirme yolunu tercih 

eden devletler için bölgeli devlet biçimi ideal olabilir. Böylelikle bir taraftan ülkeyi oluşturan her 

coğrafi bölgenin yerel halkına, kendi yaşamlarını düzenleme yetkisi verilerek ülkenin demokrasi 

düzeyi yükseltilebilirken diğer taraftan merkezin bölgeler üzerindeki denetimi sağlanabilir. Ancak bu 

olumlu durum, ayrılıkçı eğilimlerin olmadığı ülkeler için geçerlidir. Ayrılıkçı eğilimlerin olduğu 

ülkelerde bölgeli devlet biçiminin kabul edilmesi ülkenin bütünlüğü açısından risk yaratabilir. Çünkü 

ayrılıkçı eğilimlerin olduğu ülkeler için bölgeli devlet federal devletten önceki basamaktır. Federal 

devlet ise bölünmeden önceki basamaktır. 

Bölgeli devlet biçiminin ayrılıkçı eğilimleri azaltmak için kabul edildiği görülmektedir. Ancak 

bölgeli devlet biçimi ayrılıkçılığı azaltmadığı gibi tam tersine ayrılıkçı siyasi faaliyetlerin daha etkin 

şekilde gerçekleştirilmesine zemin hazırlamaktadır. 

Nijerya 1960’lı yıllarda etnik farklılıklar temelinde 3 ayrı bölgeye ayrılmış ve bölgeli devlet 

biçimine geçilmiştir. Ancak bu yeni düzen, etnik grupların birbirleri ile olan bağlarını 

kuvvetlendirmediği gibi doğu bölgesinin ülkeden ayrılmasına yol açmıştır.‡‡‡‡‡‡‡‡‡  

                                                      
†††††††† Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, s.534. 
‡‡‡‡‡‡‡‡ Derdiman, Anayasa Hukuku, s.52 
§§§§§§§§ Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, s.534. 
********* Teziç, Anayasa Hukuku: Genel Esaslar, s.133. 
††††††††† Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, s.534. 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡ Derdiman, Anayasa Hukuku, s.52 
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İtalya’da kuzey ve güney arasındaki ekonomik gelişmişlik farkı nedeniyle daha zengin olan 

kuzey bölgesinde ayrılıkçı eğilimler bulunmaktadır. Kökenleri Lombard ligine kadar giden ve 1990 

yılında Kuzey Ligi adı altında birleşip partileşen Kuzey Ligi adlı oluşum, İtalya’nın kuzeyi ile güneyi 

arasında etnik veya dini farklılık olmamasına rağmen,§§§§§§§§§ kuzey bölgesinin İtalya’dan ayrılmasını 

amaçlamaktadır. Kuzey Ligi, İtalya’yı zenginleştiren üretimin kuzeyliler tarafından yapıldığını, 

güneylilerin ise üretmeden zenginlikten pay aldığını savunmaktadır. Bu nedenle ayrılma durumunda 

kuzeyin zenginliğinin daha fazla artacağı gerekçesiyle Kuzey Ligi ülkenin kuzeyinde Padanya adlı bir 

devlet kurmak istemektedir. İtalya’da 1947 Anayasası ile kabul edilen bölgeli devlet düzeni kuzey 

ayrılıkçılığını azaltmamış, tam tersine arttırmıştır. Hali hazırda bölgeli devlet düzeninin getirdiği kısmi 

yasama yetkilerine sahip olan kuzey bölgelerinde, yerelleşme talepleri sona ermemiş, artmıştır. Kuzey 

Ligi’nin federalizm ile başlayan talepleri bağımsızlık boyutuna ulaşmıştır. Kuzey Ligi, kurulmasından 

itibaren girdiği seçimlerde İtalya genelinde ortalama %8 civarında oy almaktadır. Kuzeyde ise güçlü 

olduğu Lombardiya ve Veneto bölgelerinde oyları yüzde %30’lara varmaktadır.********** 

Birleşik Krallık’da İngiliz olmayan etnik azınlıklardan İskoçlar ülkenin kuzeyinde, Galliler 

ülkenin batısında, İrlandalılar ise İrlanda adasının Birleşik Krallığa bağlı bulunan kuzey kısmında 

yaşamaktadır. Bu azınlıklar arasında, (özellikle İngilizler gibi Protestan olmayan, Katolik olan 

azınlıklar arasında) ayrılıkçı eğilimler güçlüdür. 1998 reformuyla Birleşik Krallık’ta bölgeli devlet 

biçimine geçilince, azınlıklara kendi bölgelerinde kısmi yasama yetkisi tanınmıştır. Ancak bu reform, 

azınlıklar nezdinde Birleşik Krallık’a bağlılığı arttırmamış, aksine bağımsızlık yanlılarının elini 

güçlendirmiştir. Bölgeli devlet biçimine geçilmesiyle İskoçlar bağımsızlık referandumu düzenlemiş, 

ülkenin parçalanmasının kıyısından dönülmüştür.†††††††††† Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliğinden 

çıkma kararı almasından sonra İskoçya’da yeni bir bağımsızlık referandumu düzenlenmesi gündeme 

gelmiştir.‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡  

İspanya’da Franco diktatörlüğünün bitmesinden sonra 1978 Anayasası ile getirilen bölgeli 

devlet biçimi de ayrılıkçı talepleri azaltmamış, tam tersine verilen yerel yetkiler ayrılıkçı taleplerin 

daha yüksek sesle dile getirilmesini sağlamıştır. İspanya’da İspanyollardan farklı bir dile ve kültüre 

sahip olan Basklar ve Katalanlar kendi yaşadıkları bölgelerde bağımsızlık istemektedirler. Hatta 

İspanyolcaya çok yakın bir dilin konuşulduğu Galiçya’da da ayrılıkçı talepler bulunmaktadır. 

İspanya’da ayrılıkçı eğilimlerin bulunduğu bölgelerin bağımsızlık referandumu talepleri, Anayasa’ya 

aykırılık gerekçesi ile engellenebilmektedir.§§§§§§§§§§ Bölgeli devlet biçimine geçilmesinden sonra 21 

yıl daha ayrılıkçı terör faaliyetlerini sürdüren ETA’nın silah bırakmasının*********** sebebi ise Bask 

ulusuna verilen yerel yetkiler değil halkın refah düzeyinin artmasıdır. 

Sonuç olarak, bölgeli devlet biçiminin ayrılıkçı eğilimleri sona erdirmediği söylenebilir. 

Ayrılıkçılığı azaltan veya en azından terör eylemlerine dönüşmesine engel olan şey, yerel yetkilerin 

arttırılması değil, ekonomik gelişme ile refah düzeyinin arttırılmasıdır. 
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Türkiye’ de Ar-Ge Harcamaları ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Arasındaki 

Nedensel İlişkinin Analizi  

 
Ebrucan İSLAMOĞLU* 

Yrd. Doç. Dr., Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi,  

Türkiye. 
 

ÖZET 
 

Çalışmada Türkiye’ de 1996-2014 dönemi için ar-ge harcamaları ve gayri safi yurt içi hasıla 

arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Türkiye’ de gayri safi yurt içi hasıla, araştırma geliştirme 

çalışmalarının yönlendirilmesinde önemli bir etken olarak görülmektedir. Çalışmada gayri safi yurt içi 

hasıla ve araştırma geliştirme arasındaki nedensellik ilişkisini araştırmak için Vektör AutoRegresif 

Model (VAR) analizi yapılmıştır. Çalışmada önce durağanlığın belirlenmesi için birim kök testleri 

yapılmıştır. Uygun gecikme uzunluğu belirlenmiştir. Değişler arasında uzun dönem ilişki olup 

olmadığını araştırmak için eşbütünleşme testi ve VECM Model (Vector Error Correction Model) 

testleri uygulanmıştır. Varyans ayrıştırma ve etki-tepki fonksiyonlarına ait sonuçlarla, gayri safi yurt 

içi hasılanın araştırma geliştirme üzerinde anlamlı bir etki yaptığı sonucuna ulaşılmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Ar-Ge Harcamaları, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, VAR Modeli, Türkiye, Varyans 

Ayrıştırması, Etki-Tepki Analizi. 

 

Jel Kodu:O32, O11. 

 

 Analysıs of The Causal Relationship Between Research and Development Investment 

Expendıtures And Gross Domestıc Product  

For Turkey 

 

ABSTRACT 

 

In this study, the relationship between research and development investment expenditures and 

gross domestic product has been investigated for 1996-2014 periods for Turkey. Gross domestic 

product is seen as an important factor in the direction of research and development activities. In this 

study, Vector AutoRegressive Model (VAR) analyse is applied by using annual data to investigate the 

causality relationship between gross domestic product and research and development investment 

expenditures. In the study, initially unit root tests are carried out to determine the stability. The 

appropriate lag length is determined. The cointegration test and the VECM Model (Vector Error 

Correction Model) are applied to investigate the long term relationship between variables. The results 

of variance decomposition and impulse-response functions show that gross domestic product has had a 

significant impact on research and development investment expenditıres. 
 

Keywords: R&D expenditures, Gross Domestic Product, VAR Model, Turkey, Variance 

Decomposition, Impulse – Response Analysis.  

Jel Code:O32, O11. 

 

 

GİRİŞ 

 

Rekabet edebilmek için, teknolojik yeniliklerin takip edilmesi gereklidir. Teknolojik açıdan 

gelişebilmek için, bilgiye yatırım yapmak gerekmektedir. Bilgiye yatırım denilince ilk akla gelen 

kavram ar‐ge harcamalarıdır. Ar‐ge harcamaları ülkelerin teknoloji yeteneğini tanımlamakta kullanılır.  

Ar‐ge harcamalarının ekonomik büyümeye olumlu katkısı olduğu söylenebilir. Çünkü bu harcamaların 

ekonomik faaliyetlere sağladığı birçok avantajları vardır. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi ile ar‐ge 

harcamaları arasında genellikle pozitif yönlü bir ilişki vardır. Özellikle OECD ülkeleri ar‐ge 

yatırımlarının arttırılması için önemli ölçüde çaba sarf etmektedir.  



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

520 

 

Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde literatür taraması yapılmıştır. İkinci 

bölümde ar-ge harcamaları ve önemine yer verilmiştir. Üçüncü bölümde Türkiye’ de ar-ge 

harcamalarından bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde ise araştırmanın verileri ve yöntemi ele alınmıştır. 

Sonuç bölümünde de araştırma bulguları değerlendirilmiştir. 

 

LİTERATÜR TARAMASI 

 

1997’ de Levin ve Rault gelişmekte olan 30 ülkeye ait beşeri sermaye ve ihracat arasındaki 

ilişkileri incelemiştir. Panel veri analizleri ile uzun dönem ekonomik büyüme için beşeri sermaye ve 

ihracat arasındaki ilişkinin önemli olduğunu bulmuştur. 2000 yılında Chuang beşeri sermaye, ihracat 

ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri incelemiştir. Tayvan ekonomisi üzerine eş-bütünleşme ve 

nedensellik analizlerini uygulamıştır. Beşeri sermaye büyümeyi etkilerken ihracatında beşeri 

sermayeye etki ettiği bulunmuştur. 2001’ de Wakelin Ar‐Ge harcamaları ile verimlilik arasındaki 

ilişkiyi incelemiştir. İnceleme için 170 İngiltere firmasını kullanmıştır. Ar‐Ge harcamalarının 

verimlilik büyümesini etkilemiştir. Verimlilik büyümesinin pozitif yönde ve anlamlı olduğu sonucuna 

varmıştır. 2004’ te Griffith vd. OECD ülkelerinden 12’si için panel yöntemini uygulamışlardır. 

Uygulama sonucunda Ar‐Ge’ nin hem teknolojinin gelişmesinde hem de yenilikte anlamlı olduğu 

görülmüştür. Ulku ise 2004’ te OECD ülkelerinden 20’si ve OECD’ ye üye olmayan ülkelerden 10’u 

için panel data tekniğini kullanmıştır. Hem OECD ülkeleri hem de OECD ülkelerinden olmayan 

ülkelerde yenilik ile kişi başına GSYİH arasında pozitif güçlü bir ilişki bulunmuştur. 2005’ te Grasjö 

ihracat performansı üzerinde beşeri sermaye ve ar-ge harcamalarına erişimin etkilerini araştırmıştır. 

İsveç’ teki yerel yönetimleri dikkate alan regresyon analizleri ile bölgesel ihracat performansı üzerinde 

beşeri sermayeye erişimin çok önemli bir rol üstlendiğini tespit etmiştir. 2006’ da Tsen dış ticarette 

açıklık, beşeri sermaye ve ekonomik büyüme ilişkilerini incelemiştir. Çin ekonomisi üzerine eş-

bütünleşme ve nedensellik testleri ile değişkenlerin uzun dönemli ortak hareket ettiğini tespit etmiştir. 

Ayrıca 1978-1999 dönemi için dışa açıklıktan beşeri sermayeye doğru nedensel bir ilişkinin varlığını 

da incelemiştir. 2006’ da Swift yüksek teknoloji ürün ihracatı ile beşeri sermaye arasındaki ilişkileri 8 

ülkeye ait verilere dayalı olarak panel veri regresyon analizlerini kullanmıştır. Beşeri sermayenin 

yüksek teknoloji ürün ihracatının önemli bir determinantı olduğu tespit edilmiştir. 2006’ da Moslehi 

vd. ticari hizmetlerdeki ihracat performansı üzerinde entellektüel sermayenin etkilerini incelemiştir. 

İran ekonomisinde ticari hizmetler sunan şirketlere yönelik bir saha araştırması ile entellektüel 

sermaye rekabetliliğini artırmıştır. Böylece ihracat artışına imkan verdiğini bulmuştur. 2007’ de Stoian 

kobilerde ihracata yönelme ve beşeri sermaye ilişkilerini İspanya’nın Katalan Bölgesi’ndeki 4 kobi 

üzerine bir anket çalışması uygulamıştır. Yüksek eğitim düzeyi, yabancı dil yetenekleri, yüksek risk 

toleransı ve icatçılığın kobilerin ihracata yönelmeleri üzerinde büyük bir pozitif etkiye sahip olduğunu 

bulunmuştur. 2007’ de Yu‐ming vd. Çin ülkesi için Ar‐Ge ve GSYİH arasındaki ilişkiyi eşbütünleşme 

ve nedensellik yöntemi ile araştırmışlardır. Sınama sonucunda Ar‐Ge ve GSYİH arasında uzun 

dönemli eşbütünleşme ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanısıra Ar‐Ge’ den GSYİH’ ya doğru 

iki yönlü nedensel ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. 2008’ de Contractor-Mudambi mal ve hizmet 

ihracatı üzerinde beşeri sermayenin etkilerini 25 ülke üzerine panel veri analizleri kullanarak 

uygulamıştır. Beşeri sermayenin mal ve hizmet ihracatı üzerinde istatistiki açıdan anlamlı bir etkiye 

sahip olduğunu tespit etmiştir. Bu etkinin de mal ihracatı açısından daha önemli olduğunu bulmuştur. 

Wagner 2008’ de toplam satışlardaki ihracatın payı ile firma büyüklüğü, beşeri sermaye yoğunluğu ve 

Ar-Ge yoğunluğu arasındaki ilişkileri incelemiştir. Batı ve Doğu Almanya’daki imalat sanayi 

işletmeleri üzerine Sabit Etkili ve Probit Modele dayalı panel veri regresyon analizlerini uygulamıştır. 

Sabit etkiler modeli ihracatın önemli determinantları olarak beşeri sermaye ve Ar-Ge’ ye işaret 

ederken, Probit modeli tahminlerinde değişkenler arasında anlamlı ilişkiler yakalanamamıştır. 2009’ 

da Sadraoui ve Zina 23 ülke için Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi ve panel veri sınamalarını 

uygulamıştır. Ar‐Ge ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye bakmışlardır. Tüm ülkelerde her iki 

değişken arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. 2009’ da Eickelpasch-Vogel 

firma hizmetleri sunan şirketlerin ihracatı ile beşeri sermaye arasındaki ilişkileri incelemiştir. 

Almanya’daki firma hizmetleri sunan işletmeler üzerine Sabit Etkili ve Probit Modele dayalı panel 

veri regresyon analizlerini uygulamışlardır. Sabit etkiler modeli hizmet ihracatının önemli 

determinantı olarak beşeri sermayeye işaret ederken, Probit modeli tahminlerinde değişkenler arasında 

anlamlı ilişkiler yakalanamamıştır. 2009’ da Samimi ve Alerasoul gelişmekte olan ülkelerden 30’unu 
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seçerek 2000‐2006 dönemleri için panel veri yöntemini kullanmışlardır. Gelişmekte olan ülkelerde 

Ar‐Ge harcamalarının düşük olmasından dolayı bu değişkenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini 

anlamsız bulmuşlardır.  

AR-GE HARCAMALARI VE ÖNEMİ 

 

İhtiyaçların karşılanabilmesi için yeni bir ürün, hizmet, yeni bir bakış açısı ve yöntem yenilik 

olarak nitelendirilir. Bilgi çağına girilmesi ile teknolojide hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Yaşanan 

gelişmelere göre birtakım dönüşümler yapılmaktadır. Bu dönüşümler, toplumların üretim 

kapasitelerinin genişlemesi, bilişim, iletişim ve ulaşım alanlarının ön plana çıkması, bireylerin ve 

toplumların ihtiyaç ve beklentilerinin farklılaşması, teknolojik yenilikleri takip edebilme gerekliliğinin 

artması, yeni teknolojiye dayalı ürün üretebilme gibi dönüşümlerden oluşmaktadır. Bu dönüşümler 

ülkeleri Ar‐Ge’ye daha fazla önem vermeye yöneltmiştir. Ar‐Ge, bilgiye ve teknolojiye dayalı olarak 

yeni ürünlerin oluşturulması, geliştirilmesi ve yeni üretim tekniklerinin gerçekleştirilmesi olarak 

tanımlanabilir. Firmalar, kurumlar ve üniversiteler, araştırma alanında çalışan Ar‐Ge personelini ve 

eski araştırmalardan bugüne kadar elde edilen bilgi birikimlerini kullanarak yeni ürünler ve çözüm 

yolları elde etmektedirler. 

              Ar‐Ge harcamaları, bir işletmenin teknoloji yeteneğini tanımlamakta yaygın olarak kullanılır. 

Ar‐Ge harcamaları teknolojik faaliyetlerin her aşamasında büyük önem taşımaktadır yani yeni ürün ve 

üretim yöntemi geliştirme, mevcut veya ithal edilen teknolojinin etkin kullanılması, uyarlanması veya 

değiştirilmesi süreçleri gibi aşamalardan oluşmaktadır. Yaygınlaşan küreselleşme olgusu, birçok 

alanda olduğu gibi Ar‐Ge konusunda da ülkelerde pek çok gelişmelere sebep olmuştur. Genel olarak 

küreselleşme, Ar‐Ge’nin önemini arttırmıştır. Ar‐Ge harcamaları, hem ekonomideki büyüme 

performansını hem de bir ülkenin dış piyasalardaki rekabet gücünü belirlemede yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 

Artan rekabet ortamına dayalı olarak, Ar‐Ge faaliyetleri sonucu yaratılan bilgi, teknolojik 

yenilik gibi değerler internetin de gelişmesiyle birlikte daha kolay yayılabilmektedir. Buluşun, ürünün 

ve bilginin dağılımının hızlanması, Ar‐Ge yatırımlarının verimliliğini arttırmakta, böylelikle 

maliyetleri düşürmektedir.  

Bir ülkedeki Ar‐Ge harcamalarının düzeyini birçok faktör etkilemektedir. Bunlar arasında; 

ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, ekonomik ve endüstriyel yapı, ülkedeki büyük firmaların sayısı, teknik 

personelin yeterlilik düzeyi, ülkenin bilim ve teknoloji altyapısı, dış pazarlara açılma yeteneği, temel 

araştırmalara yapılan kamusal harcamalar, kamu ve özel sektör araştırma çalışmaları arasındaki 

bağlantı gibi faktörler sayılabilir (OECD, 2002: 8). Ülkelerin gelir düzeyleri ile Ar‐Ge’ye ayrılan 

kaynaklar arasında pozitif bir ilişki var olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 1. 2014 yılında OECD ülkelerinin Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki yoğunluğu 

OECD Ülkeleri  A      

GSYİH 

rcam 

Finlandiya 205,364 7050,834 

Fransa 2139,964 58750,279 

Almanya 2923,930 107773,615 

Birleşik Krallık 1822,480 44174,09 

İtalya 1620381,1 27744,435 

Türkiye 1749782,3 15132,288 

Slavak Cumhuriyeti 75946,4 1360,272 

Japonya 486938,800 166861,277 

Belçika 400805,3 12023,332 

Avusturya 1609,992 12167,992 

Yunanistan 177940,6 2447,085 

İzlanda 272,328 1989,260 

İrlanda 193159,6 3462,828 

Norveç 3140,371 5764,413 

İspanya 1041,160 19245,913 

İsveç 3936,840 13882,793 
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Şili 147568108,3 1486,925 

Estonya 19758,3 531,328 

Slovenya 37332,4 1496,074 

İsrail 1093,674 11376,5 

Çek Cumhuriyeti 4313,789 6556,119 

Danimarka 1985,347 7920,851 

Kanada 1973,043 25813,561 

Lüksemburg 688,026 48897,5 

Portekiz 173446,2 3844,482 

                                                 Kaynak: OECD.stat 

  

 
              Grafik 1. 2014 Yılı Ar‐Ge Harcamaları ve GSYİH grafiği 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere, Japonya 2014 yılında en yüksek ar-ge harcaması yapan ülkeler 

arasında ilk sırada yer almaktadır. Bu ülke ile Portekiz, Lüksemburg, İzlanda gibi ar-ge harcamaları 

konusunda geri kalan ve gayri safi yurtiçi harcamalarındaki ar-ge harcama yoğunluğu çok düşük 

seviyede olan ülkeler arasında büyük bir uçurumun olduğu görülmektedir. Türkiye ar-ge 

harcamalarında grafikte yer alan ülkelerin çok gerisinde bulunmaktadır. Türkiye ekonomisindeki 

firmalar ar-ge faaliyetlerine yeterli zaman ve fon ayırmamaktadır. 

Ülkelerin 2014 yılı gayri safi yurt içi hasıla ve ar‐ge harcamaları incelendiğinde genel olarak 

gayri safi yurt içi hasılası yüksek olan ülkelerin ar‐ge harcamalarına daha fazla kaynak ayırdığı 

görülmektedir. 2014 yılında OECD ülkelerinde gayri safi yurt içi hasıla ile ar-ge harcamaları 

arasındaki korelasyon katsayısı değeri 0,806 olup değişkenler arasında güçlü ve pozitif bir ilişki 

olduğu görülmektedir. 

TÜRKİYE’ DE AR-GE HARCAMALARI 

 

           Türkiye, 2012 yılından itibaren gayri safi yurt içi hasıla büyüklüğü açısından dünyanın 16. 

büyük ekonomisi durumundadır. Türkiye için ar-ge faaliyetleri önemi tam olarak anlaşılamayan bir 

kavramdır. Türkiye’deki ar-ge harcamalarının durumunu daha iyi analiz edebilmek için öncelikle diğer 

ülkelere özellikle de OECD ülkelerindeki ar-ge harcamalarına göz atmak yerinde olacaktır. 

Türkiye’deki ar-ge harcamalarından söz etmeden önce dünyada özellikle de OECD ülkelerindeki ar-ge 

harcamalarına değinmek yararlı olacaktır. Dünyada 2008’li yıllarda ar-ge faaliyetlerinin yoğunluğu 

azalmaya başlamıştır. Ar-ge faaliyetleri, 2009-2010 yılları arasında artan daha sonra da azalan bir 

trend izlemiştir. 

Tablo 2. OECD Ülkelerinde Brüt Ar-Ge Harcamalarının GSYİH İçindeki Payı (%) (2002-2016) 
OCED 

Ülkeleri 

Ortalamas
ı 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 1,70

7 

2,09

1 

3,25

2 

2,82

5 

3,15

1 

2,69

9 

0,23

7 

3,45

0 

3,00

2 

1,94

7 

1,28

2 

1,19

4 

1,88

1 

2,07

0 

1,82

7 

Kaynak : OCED Outlook 2016 
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Tablo 3. Türkiye’de Ar-Ge Harcamalarının GSYH İçindeki Payı (%) (2002-2014) 
Türkiye 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

0,53 
 

 

0,48 
 

 

0,52 
 

 

0,59 
 

 

0,58 
 

 

0,72 
 

 

0,73 
 

 

0,85 
 

 

0,84 
 

 

0,86 
 

 

0,92 
 

 

0,95 
 

 

1,01 
 

                   Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 

 

Danimarka, Almanya, Hollanda ve Norveç dahil, birkaç ülkede öncelikli alanlarda 

araştırmaların finanse edilmesi için özel fonlar yaratılmıştır. Hükümetler kamu araştırma sistemlerinin 

güçlendirilmesi ve bunların yeni buluşlara daha verimli ve etkin bir katkısının sağlanması için bir dizi 

reform yapmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Grafik 2.Türkiye’de Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ deki payı (%) (2001-2014) 

                Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 

 

5.    VERİ, YÖNTEM VE MODEL 
 

Serilerle çalışmaya başlamadan önce serilerin durağan olup olmadığı araştırılmalıdır. Bu 

nedenle öncelikle serilerin durağan olup olmadıkları birim kök sınaması ile sınanmıştır. Serilerin 

birbiriyle olan ilişkisini analiz edilmesini sağlayan Vector AutoRegressive Model (VAR) modeli 

kullanılmıştır. Böylece ar-ge harcamalarının gayri safi yurt içi hasıla üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 

Tahmin edilen Vector AutoRegressive Model (VAR) modellerindeki tek tek katsayıların yorumu güç 

olduğundan etki-tepki analizi ve varyans ayrıştırması yöntemleri kullanılmıştır. Hata terimlerinde 

meydana gelen şoklara Vector AutoRegressive Model (VAR) modeli içinde yer alan değişkenlerin ne 

yönde ve ne ölçüde tepki gösterdikleri incelenmiştir. 

  Çalışmada 1996-2014 yılları arasında Ar-Ge harcamaları ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 

(GSYİH) yıllık verileri kullanılmıştır. Bütün test ve tahminler için Econometric Views (Eviews, 

version 6.0) bilgisayar paket programından yararlanılmıştır. Çalışmada kullanılan seriler Dünya 

Bankası’ndan alınmıştır. Serilerin analizinde kullanılan değişkenler aşağıda sıralanmıştır. Çalışmada 

kullanılan veriler: 

AR-GE  :  Ar-Ge harcamaları (GSYİH’ ın yüzdesi) 

GSYİH  :  Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (Kişi başına ABD doları) 
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                   Grafik 3. Türkiye’ye ait gayri safi yurt içi hasıla ve araştırma geliştirme değişim değerleri 
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Her iki değişken arasındaki nedensellik ilişkisi Granger (1969) tarafından geliştirilen 

nedensellik testi ile sınanmıştır. Bu nedenle veriler öncelikle durağanlık sınamasına tabi tutulmuştur. 

Durağanlık sınamasında Augmented Dickey-Fuller (ADF) ve Philliphs-Perron (PP) birim kök testi 

kullanılmıştır. 

 

5.1. Durağanlık Testi 

 

Çalışmamızda kullanılan zaman serilerinin Augmented Dickey-Fuller (ADF) sınaması ve Philliphs-

Perron (PP) ile durağan oldukları görülmüş ve değişkenlere ait ADF Sınama Sonuçları Tablo 4’te 

görülmektedir. Bu çalışmada kullanılan zaman serilerinin Augmented Dickey-Fuller (ADF) sınaması 

ve Phillips - Perron (PP) ile durağan oldukları görülmüş ve ilk aşamada gsyih değişkenin ortalaması ve 

varyansının stabilize edilmesi amacı ile bu değişkenin logaritması alınmıştır. Değişkenlere ait ADF ve 

PP sınama sonuçları ekler bülümünde Tablo 4’te görülmektedir. Tablo 4’e göre Türkiye için araştırma 

geliştirme ve gayri safi yurt içi hasıla değişkenlerinin seviye değerlerinde durağan olduğu 

görülmektedir. Değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü belirlemek amacıyla yaygın olarak kullanılan 

Granger nedensellik testinin ilk aşamalarından biri durağanlık sınaması olmakla birlikte sonraki 

aşamada modelde kullanılacak gecikme uzunluğunun belirlenmesi gerekir. Bu amaçla değişkenlerin 

birlikte gecikme uzunlukları belirlenmiştir. Ekler bölümünde Tablo 5’te yer alan sonuçlara göre gayri 

safi yurt içi hasıla ve araştırma-geliştirme değişkenleri için ortak gecikme uzunluğu LR, FPE, AIC, SC 

ve HQ kriterlerine göre 3 olarak belirlenmiştir.  

5.2. Eşbütünleşme Testi 

Eşbütünleşme testi serilerin uzun dönem denge ilişkisi içinde olup olmadıklarını tespit etmek amacıyla 

kullanılır. Eğer seriler uzun dönem denge ilişkisi içindeyse, bir dönem sonra dengeye geleceklerini 

ifade etmektedir. Durağan olmayan iki seri aynı mertebede durağan hale geliyorsa ve aralarında 

eşbütünleşme ilişkisi varsa bu durumda serilerin düzey değerlerini analizde kullanmak mümkün hale 

gelmektedir. Bu nedenle serilerle çalışmaya devam etmeden önce, Engle Granger ve Johansen 

Eşbütünleşme Testi uygulanarak seriler analiz edilmiştir. 

5.2.1. Engle Granger Eşbütünleşme Testi 

Engle Granger iki aşamalı yöntemine göre ilgili değişkenlerin düzey değerleri alınarak aralarındaki 

regresyon en küçük kareler yöntemi ile tahmin edilebilir. Eşbütünleşmenin varlığı, tahmin sonucunda 

elde edilen denklemin hata terimlerinin (ut) birim kök içerip içermediği ile sınanmaktadır. Eğer hata 

terimlerinin birim kök içerdiği reddedilirse eşbütünleşmenin mevcut olduğu söylenebilmektedir. 

 

Tablo 3. Engle Granger Eşbütünleşme Test Bulguları 

ADF Unit Root Test 

Sabit Sabit ve Trend None 
 

Variable Test Statistic Prob. Test Statistic Prob. Test Statistic Prob. 

Ar-Ge 
-20,0156 0,0002 -20,0150 0,0025 -20,0004 0,0003 

Gsyih 

Phillips-Perron Unit Root Test 

Sabit Sabit ve Trend None 
 

Variable Test Statistic Prob. Test Statistic Prob. Test Statistic Prob. 

Ar-Ge 
-19,0025 0,0001 -18,0000 0,0012 -21,5600 0,0002 

Gsyih 

 

Ar-Ge ve Gsyih değişkenleri için uygulanan Engle Granger Eşbütünleşme sonuçlarına göre, 

değişkenler eşbütünleşiktir yani bu değişkenler uzun dönemde birlikte dengeye geliyorlar. 
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5.2.2. VECM Model 

Değişkenler arasında uzun dönemli ilişki varsa VECM (Vector Error Correction Model= Hata 

Düzeltme Modeli) modellerini kullanırız. Uzun dönemdeki ilişkiden (dengeden) sapmayı gösterir. 

Aralarındaki uzun dönemli ilişki, değişkenlerin koentegre (eşbütünleşik) olması olarak düşünülebilir. 

Koentegresyon kavramının oluşabilmesi için serilerimizin durağan olması gerekmektedir. 

Durağanlığın sağlanması için serilerimize fark işlemleri uygulanır. Ancak fark işlemi uygulanması 

sırasında uzun dönem bilgisinde kayıplar oluşmaktadır. Bu nedenle hata düzeltme modelleri 

kullanılarak, bu dengesizlikler ortadan kaldırılmaya çalışılır. Hata terimleri düzey değerlerinde 

durağan olduğu için VECM (Vector Error Correction Model) modelini kullanırız. Hata terimleri 

katsayısının -1 ile 0 arasında olması gereklidir. Bu kısıtımız sağlanmazsa hata düzeltme modelimiz 

çalışmıyor anlamına gelir. Modelimizde böyle bir sorun mevcut değildir. Ayrıca değişkenlerimizin 

anlamlı olması gerekiyor. 

 

 

Tablo.4. VECM (Vector Error Correction Model= Hata Düzeltme Modeli) Model Bulguları 

Dependent Variable: Gsyih  

Method: Least Squares   

Date: 01/12/17 Time: 17:33   

Sample (adjusted): 2 260   

Included observations: 259 after adjustments  

Variable Coeffici

ent 

Std. Error t-

Statistic 

Prob. 

D(Gsyih) 0.96592

4 

0.033682 28.6778

6 

0.0005 

HATATERIML

ERI(-1) 

-

0.68883

2 

0.064115 -

11.8354

1 

0.0000 

C -3.55E-

06 

0.000104 -

0.03421

7 

0.9468 

R-squared 0.76447

6 
Mean dependent var -7.12E-

05 

Adjusted R-

squared 

0.76263

6 
S.D. dependent var 0.00342

9 

S.E. of regression 0.00157

1 
Akaike info criterion -

9.93950

3 

Sum squared 

resid 

0.00071

5 
Schwarz criterion -

9.89830

4 

Log likelihood 1280.16

6 
Hannan-Quinn 

criter. 

-

9.92293

9 

F-statistic 414.468

1 
Durbin-Watson stat 1.89791

6 

Prob(F-statistic) 0.00000

0 
   

Vecm modeline göre değişkenlerimiz anlamlıdır. Hata terimi katsayısına bakarak yorum 

yapılır. Bir birim sapmanın yaklaşık olarak % 68’ i bir sonraki dönem düzeliyor. Kısa dönemdeki 

dengesizlikler bu şekilde kapanmaktadır.  

5.2. Granger Nedensellik Analizi 
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Çalışmamızda granger nedensellik analizindeki gecikme uzunlukları belirlenmiştir. Araştırma 

geliştirme ve gayri safi yurt içi hasıla arasındaki nedensellik ilişkisinin araştırılmasında “Granger 

Nedensellik Sınaması” kullanılmıştır. 

 

 

Tablo 6. Granger Nedensellik Bulguları 

H0 Hipotezi F 

değeri 

F’in 

Olasılık 

Değeri 

Karar 

Ar-ge harcamaları, Gsyih'ın 

granger nedeni değildir. 

20,0557 0,0002 Araştırma geliştirmeden gayri safi yurt 

içi hasılaya doğru nedensellik yoktur. 

Gsyih, Ar-ge harcalarının 

nedenidir. 

1,2505 0,7409 Gayri safi yurt içi hasıla araştırma 

geliştirmenin nedenidir. 

    

Tablo 6’da Granger nedensellik bulguları yer almaktadır. Tabloya bakıldığında değişkenler 

arasında tek yönlü nedenselliğin varlığı görülmektedir. Diğer yandan gayri safi yurt içi hasıladan 

araştırma geliştirmeye doğru bir nedensellik ilişkisinin varlığı dikkat çekmektedir. Tablo 7’ de 

değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin yönü verilmiştir. 

 

Tablo 7. Nedensellik Yönü 

Nedensellik Yönü 

Gsyih  Ar-Ge 

 

Tablo 7’ e bakıldığında gayri safi yurt içi hasılada meydana gelen değişmelerin, araştırma - 

geliştirme harcamalarında meydana gelen değişmelerle açıklanabildiği görülmektedir. Yani 

Türkiye’de gayri safi yurt içi hasıla değişkeni, araştırma-geliştirme değişkeninin nedeni olmaktadır. 

Ancak araştırma geliştirme değişkeni gayri safi yurt içi hasıla değişkeninin nedeni değildir. Burada tek 

yönlü ilişki söz konusu olmaktadır.  

5.3. Vektör AutoRegresif Model (VAR) 

Modelde kullanılan değişkenler için Vektör AutoRegresif Model (VAR) modeli oluşturulmuştur ve 

VAR analizi sonuçları ekler bölümünde Tablo 8’ de verilmiştir. Modele ilişkin gecikme uzunluğu bilgi 

kriterlerine göre 3 olarak belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan değişkenlerin durağan olup olmadığını 

anlamak için gayri safi yurt içi hasıla ve araştırma-geliştirme değişkenlerinin karakteristik köklerini 

inceleriz. Çalışmada kullanılan değişkenlerin karakteristik kökleri Grafik 4’ te görülmektedir. Grafik 

4’ e göre değişkenlerin durağan oldukları görülmektedir.   

 

 

Grafik 4. Karakteristik kökler 

           

5.4. Etki-Tepki Analizi 

 

Etki-tepki analizi, hata terimlerinde meydana gelen şokların VAR modeli içinde yer alan değişkenleri 

ne ölçüde etkileyeceğini göstermektedir. Ayrıca etki-tepki analizinde sadece diğer değişkenlerde 
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meydana gelen şoklar değil, değişkenin kendisinde meydana gelen şokların etkisini de görmek 

mümkündür. Grafik 5’ te çalışmada yer alan değişkenlere ait etki-tepki grafikleri verilmiştir. 

Tahmin edilen VAR modellerindeki katsayıların tek tek yorumu güçtür. Böylece etki-tepki 

analizi ve varyans ayrıştırması yöntemleri ile katsayıların yorumlanması mümkündür. Etki-tepki 

analizleriyle hata terimlerinde meydana gelen şoklara VAR modeli içinde yer alan değişkenlerin ne 

yönde ve ne ölçüde tepki gösterdikleri aşağıda grafiklerde görülmektedir.   
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Grafik 5. Etki-Tepki Analizi 

 

Etki tepki analizi grafiği, Türkiye’ de ar-ge harcamaları ve gayri safi yurt içi hasılanın birisinde 

meydana gelen bir birim standart sapma şoka diğer değişkenlerin vermiş olduğu tepkileri 

göstermektedir. Ar‐ge harcamaları ile gayri safi yurt içi hasılada meydana gelecek beklenmedik 

artışların birbirleri üzerindeki etkisi etki‐tepki analizi ile araştırılmış ve sonuçlar Grafik5’te verilmiştir. 

Grafik5’deki sonuçlara göre, gsyih’ ta meydana gelecek beklenmedik bir şok (burada şok beklenmedik 

bir artış olarak tanımlanabilir) ar‐ge harcamalarının artmasına neden olmakta ve artışın etkisi 10 

dönem boyunca sürmektedir. Benzer şekilde ar‐ge harcamalarında ortaya çıkan beklenmedik bir artış 

gsyih’ ın artmasına neden olmaktadır. 

 

 

5.5. Varyans Ayrıştırması 

 

Varyans ayrıştırması (Variance Decomposition) kullanılan değişkenlerde meydana gelecek bir 

değişimin yüzde kaçının kendisinden, yüzde kaçının diğer değişkenlerden kaynaklandığını 

göstermekte ve değişkenler arasındaki nedensellik ilişkilerinin derecesi konusunda bilgi vermektedir 

(Brooks, 2008:300-301). 

 

Tablo 9. Gayri safi yurt içi hasılanın varyans ayrıştırması 

Period S.E.      

LOG_GDP

_ 

     

TURKEY_AR_

GE 

1 0.080895 100.0000 0.000000 

2 0.116292 99.77717 0.222830 

3 0.140723 99.21840 0.781597 

4 0.157463 99.27725 0.722751 

5 0.170846 99.35952 0.640479 

6 0.180828 99.42544 0.574562 

7 0.189436 99.46867 0.531334 

8 0.196799 99.50504 0.494959 

9 0.203243 99.53391 0.466090 
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Tablo 9’ da gayri safi yurt içi hasılanın varyans ayrıştırması sonuçlarına göre, gayri safi yurt 

içi hasılanın ilk dönemde %100 oranda kendisindeki değişimden etkilendiği görülmektedir. İkinci 

dönemde %99.77 oranda kendisindeki değişimden etkilenirken %0.22 oranında araştırma geliştirme 

harcamalarındaki değişimlerden etkilenmektedir. 9. dönemde ise gayri safi yurt içi hasılanın kendi 

şoklarından etkilenme oranı %99.53, araştırma geliştirmedeki şoklardan etkilenme oranı %0.46 

düzeyde kalmaktadır. 

 

Tablo 10. Araştırma geliştirme harcamalarının varyans ayrıştırması 

Period                       

S.E. 

    LOG_GDP                     

TURKEY_AR_GE 

1 0.027925 0.191439 99.80856 

2 0.034875 30.95273 69.04727 

3 0.048826 57.06238 42.93762 

4 0.068045 77.63656 22.36344 

5 0.085758 85.91766 14.08234 

6 0.103747 90.11683 9.883174 

7 0.120394 92.66091 7.339090 

8 0.135300 94.17041 5.829592 

9 0.149110 95.18748 4.812518 

 

Tablo 10’ a göre araştırma geliştirme harcamaları ilk dönemde %99.80 oranda kendisindeki 

değişimden etkilenmektedir. İkinci dönemde %69.04 oranda kendisindeki değişimden etkilenirken 

%30.95 oranında gayri safi yurt içi hasıladaki değişimlerden etkilenmektedir. 9. dönemde ise araştırma 

geliştirmenin kendi şoklarından etkilenme oranı %4.81, gayri safi yurt içi hasıladaki şoklardan 

etkilenme oranı ise %95.18 düzeyde kalmaktadır. 

 

 

SONUÇ 

 

Çalışmada Vektör AutoRegresif Model (VAR) kullanılarak 1996-2014 yıllarını kapsayan 

veriler ile Türkiye’nin gayri safi yurt içi hasıla ile araştırma geliştirme harcamaları arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Öncelikle, Augmented Dickey Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testiyle 

serilerin durağan olup olmadıkları belirlendi. Yapılan analiz sonunda gayri safi yurt içi hasıla ve 

araştırma geliştirme harcamaları değişkenlerinin seviye değerlerinde durağan oldukları tespit edildi. 

Öte yandan değişkenler arasındaki kısa dönem ilişkinin yönü Granger nedensellik testi ile sınanmıştır. 

Daha sonra, VAR analizi için uygun gecikme uzunluğu üç olarak tespit edildi. Değişkenler arasındaki 

uzun dönem ilişkinin analizi eşbütünleşme testi ve VECM (Vector Error Correction Model=Hata 

Düzeltme Modeli) kullanılarak tespit edilmiştir. Yapılan test sonucu Türkiye için gayri safi yurt içi 

hasıladan araştırma geliştirmeye doğru uzun dönemli bir nedensellik ilişkisi saptanmıştır. Varyans 

ayrıştırması ve etki tepki analizleri yapıldı. Varyans ayrıştırması sonuçlarına göre Türkiye’ de kısa 

dönemde gayri safi yurt içi hasıla değişimlerinin araştırma geliştirme harcamaları üzerinde etkisinin 

yok denilebilecek kadar az olduğu görüldü. Ayrıca gayri safi yurt içi hasıla da araştırma geliştirmedeki 

değişimlerden ancak 9. dönemde %0.46 oranında etkilendiği sonucuna ulaşıldı. Araştırma geliştirme 

harcamalarının ise gayri safi yurt içi hasıladaki değişimlerden oldukça etkilenmekte olduğu 

görülmektedir. Etki-tepki fonksiyonlarına göre de, gayri safi yurt içi hasılanın araştırma geliştirme 

değişkenine tepkisiz kaldıkları, yani etkilenmedikleri tespit edildi. Ancak gayri safi yurt içi hasıla 

değişkeninde meydana gelecek bir standart sapmalık şok karşısında, araştırma geliştirme değişkeninin 

güçlü ve kalıcı bir tepki verdiği görüldü. Böylelikle gayri safi yurt içi hasıla ve araştırma geliştirme 

değişkenleri arasında uzun dönemli, kalıcı ve güçlü bir ilişkinin var olduğu görülmektedir. 

Çalışmadaki varyans ayrıştırması ve etki tepki analizi sonuçlarına göre, kısa dönemde araştırma 

geliştirme harcamalarının gayri safi yurt içi hasıla dengesini sağlamada etkin bir şekilde 

kullanılamayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca gayri safi yurt içi hasılanın, araştırma geliştirme 

harcamalarını önemli ölçüde etkilemesi de değişkenlerin bağımlı olduğunu göstermektedir.  
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Gayri safi yurt içi hasıla değişim gösterdikçe araştırma geliştirme harcamaları da değişim 

göstermektedir. Yani ülkenin gayri safi yurt içi hasılası arttıkça, araştırma geliştirme harcamalarına 

verdiği önemde artmaktadır. 
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Ekler 

Tablo 4. Türkiye’ye ait değişkenlerin birim kök sınaması 

Augmented Dickey Fuller Birim Kök Testi 

Sabit Sabit ve Trend None 

Variable 
Test 

Statistic 
Prob. 

Test 

Statistic 
Prob. 

Test 

Statistic 
Prob. 

Ar-Ge 

Harcamaları 
1,3687 0,9978 -2,6244 0,2750 3,1136 0,9985 

Log(Gsyih) -1,0997 0,6920 -1,7160 0,7016 1,6951 0,9730 

Phillips-Perron Birim Kök Sınaması 

Sabit Sabit ve Trend None 

Variable 
Test 

Statistic 
Prob. 

Test 

Statistic 
Prob. 

Test 

Statistic 
Prob. 

Ar-Ge 

Harcamaları 
0,6473 0,9869 -2,3358 0,3963 2,1779 0,9897 

Log(Gsyih) -1,0946 0,6940 -1,8073 0,6585 1,6951 0,9730 

 

Tablo 5. Türkiye için uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesi 

       

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       

0 
17.4372

9 
NA 

0.00037

8 

-

2.20532

7 

-

2.1140

33 

-

2.21377

8 

1 
43.5294

7 

41.00200

* 

1.63e-

05 

-

5.36135

3 

-

5.0874

71 

-

5.38670

5 

2 
50.7653

5 
9.303281 

1.08e-

05 

-

5.82362

2 

-

5.3671

52 

-

5.86587

6 

3 
56.6542

8 
5.888924 

9.43e-

06* 

-

6.09346

8* 

-

5.4544

11* 

-

6.15262

5* 

4 
58.0552

7 
1.000711 

1.81e-

05 

-

5.72218

2 

-

4.9005

37 

-

5.79824

0 

5 
62.0155

3 
1.697254 

3.38e-

05 

-

5.71650

5 

-

4.7122

72 

-

5.80946

5 

 

* indicates lag order selected by the 

criterion 

   

LR: sequential modified LR test statistic 

(each test at 5% level) 
  

FPE: Final prediction error     

AIC: Akaike information 

criterion 
    

SC: Schwarz information 

criterion 
    

HQ: Hannan-Quinn information 

criterion 
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Tablo 8. Türkiye için VAR analizi sonuçları 

     

LOG_GDP

_ 

     

TURKEY_AR_G

E 

LOG_GDP_(-1) 1.027563 0.243618 

 (0.31257) (0.10790) 

 [ 3.28748] [ 2.25784] 

LOG_GDP_(-2) -0.128001 0.198542 

 (0.46432) (0.16028) 

 [-0.27567] [ 1.23869] 

LOG_GDP_(-3) 0.055806 0.160144 

 (0.46525) (0.16061) 

 [ 0.11995] [ 0.99713] 

TURKEY_AR_GE(-1) 0.196771 -0.281037 

 (0.75141) (0.25939) 

 [ 0.26187] [-1.08347] 

TURKEY_AR_GE(-2) -0.547079 0.359083 

 (0.57164) (0.19733) 

 [-0.95704] [ 1.81972] 

TURKEY_AR_GE(-3) 0.364171 0.419229 

 (0.58791) (0.20295) 

 [ 0.61943] [ 2.06571] 

C 0.188613 -1.890900 

 (1.53901) (0.53127) 

 [ 0.12255] [-3.55923] 

R-squared 0.896466 0.985511 

Adj. R-squared 0.827444 0.975851 

Sum sq. resids 0.058896 0.007018 

S.E. equation 0.080895 0.027925 

F-statistic 12.98804 102.0252 

Log likelihood 22.13355 39.15166 

Akaike AIC -1.891694 -4.018958 

Schwarz SC -1.553687 -3.680950 

Mean dependent 3.840789 0.681250 

S.D. dependent 0.194741 0.179699 

   Determinant resid 

covariance (dof adj.) 

5.09E-06 

Determinant resid 

covariance 

1.61E-06 

Log likelihood 61.30055 

Akaike information 

criterion 

-5.912568 

Schwarz criterion -5.236553 
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Tıbbi Müdahaleye Küçüklerin Rızası 
 

Ebuzer Zengin* 

Medeniyet Üniversitesi  

     

ÖZET 

 
       Tıbbi müdahalelerde rızanın alınması kişinin kendi kaderini belirme hakkı kapsamında 

değerlendirilmelidir. Buna ‘‘kendi geleceğini belirleme hakkı’’ veya ‘‘bireysel self-determinasyon 

ilkesi’’ adı da verilebilir. Kendi kaderini belirleme hakkı ise kişilik hakkının ifadesidir ve Anayasal bir 

değer olarak karşımıza çıkar. Tıbbi müdahaleler, vücut bütünlüğü hakkını ihlal ettiği için bu 

müdahaleleri hukuka uygun hale getiren rızanın verilmesi ise kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır. Bu 

durumda küçüğün rızasının alınması tıbbi müdahalelerde ayrı bir öneme sahip olmaktadır. Türk 

Hukukunda, tıbbi müdahalelerde rızanın veli veya vasi tarafından verilmesi kabul edilmekte, bazı özel 

düzenlemelerde ise küçük ile birlikte veli veya vasisinin rızasının birlikte alınması gerektiği 

belirtilmektedir. Türk hukuk mevzuatında küçüğün tıbbi müdahaleye rızasının hangi yaş itibari ile 

değerlendirmeye alınabileceği konusunda ise bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu bildirinin amacı, 

Türk Hukuku ile AB ülkeleri ve ABD’nin mevzuat ve uygulamasının karşılaştırmalı olarak ele 

alınarak, uluslararası belgelerdeki düzenlemelerle birlikte tıbbi müdahalelerde küçüğün rızasının 

alınması konusunda bir çözüm önerisi sunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Rıza, Tıbbi Müdahale, Küçükler  
 

Consent of Minors in Medical Treatment 

ABSTRACT 

        In medical treatment, the consent of an incident must be considered within the scope of the 

person's right to appear on his own future. This may be called the ‘‘right to determine its own future’’ 

or ‘‘individual self-determination principle’’. Since medical treatment violate the right to body 

integrity, the provision of an injunction that makes these interventions lawful is a strictly tied right to 

the person. In this case, the consent of the minors consent has a particular importance in the medical 

interventions. In Turkish law, it is stated that the consent will be provided by the parent or guardian in 

the case of medical interventions and in some special regulations, it is stated that the minor should be 

accompanied by the parent or guardian. There is no rule in the Turkish legal regulations as to the age 

at which the consent of the medical intervention can be assessed. The purpose of this declaration is to 

present a proposal for a solution of the consent of minorities in medical treatment together with the 

arrangements in international documents, taking into account comparative legislation and practice of 

Turkish law and EU countries and the United States. 

Keywords: Consent, Medical Treatment, Minors 

 

TIBBİ MÜDAHALEYE KÜÇÜKLERİN RIZASI 

 

1. Tıbbi Müdahalelerde Rıza 

Bir tanıma göre tıbbi müdahale; kişilerin bedensel, fiziksel yahut psikolojik bir hastalığını yahut 

noksanlığını teşhis ve tedavi etmek ve bunların olanaksız olduğu durumlarda hastalığı hafifletmek, 

acılarını dindirmek ya da onları böyle bir rahatsızlıktan korumak için, tıp mesleğini icraya yetkili 

kimseler tarafından, tıp bilimince genel kabul görmüş kural ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilen 
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her çeşit faaliyettir†††††††††††. Daha öz bir tanım yapmak icap ederse ‘’insan üzerinde tıp biliminin 

uygulanması ile bağlantılı olarak yapılan her türlü müdahale’’ tıbbi müdahaledir‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡. 

Tıbbi müdahale doğası gereği kişinin yaşam, sağlık ve vücut bütünlüğü üzerindeki haklarını ihlal eden 

fiillerdir ve bu haklar mutlak haklar olarak nitelendirilmekte ve kişinin yararına dahi olsa bu haklara 

yapılacak müdahale hukuka aykırı sayılmaktadır§§§§§§§§§§§. Ceza hukuku bakımından ise genel görüşe 

göre, tıbbi müdahale yaralama suçunun tipiklik unsurunu sağlamaktadır ve bu sebeple ilk bakışta bir 

suç olarak kabul edilebilecek bir niteliğe sahiptir. Ancak hukuka uygunluk sebeplerinin varlığı 

nedeniyle tıbbi müdahale suç teşkil etmemektedir************. 

Tıbbi müdahalenin hukuka uygun olması için tıbbi müdahalenin sağlık personeli tarafından yapılması 

ve aydınlatılan hastanın rızasının alınması gereklidir ve bu müdahale  tıp biliminin verilerine göre 

gerekli ve bu verilere uygun olarak yapılmalıdır††††††††††††. 

Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu açısından konumuza esas teşkil eden husus hastanın 

aydınlatılmış rızasının alınmasıdır. Aynı zamanda tıbbi müdahalede hastanın rızasının alınması 

hukuka uygunluk açısından en önemli etken olarak değerlendirilmektedir‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡. 

Anayasa m.17 hükmüne göre “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme 

hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne 

dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.” 

1219 sayılı kanunun 70. maddesine göre, “Tabipler, diş tabipleri ve dişçiler yapacakları her nevi 

ameliye için hastanın, hasta küçük veya tahtı hacirde ise veli veya vasisinin evvelemirde muvafakatını 

alırlar. Büyük ameliyei cerrahiyeler için bu muvafakatin tahriri olması lazımdır. (Veli veya vasisi 

olmadığı veya bulunmadığı veya üzerinde ameliye yapılacak şahıs ifadeye muktedir olmadığı takdirde 

muvafakat şart değildir.)” 

Hasta Hakları Yönetmeliği 5. maddesinin d fıkrası da “Tıbbi zorunluluklar ve kanunlarda yazılı haller 

dışında, rızası olmaksızın kişinin vücut bütünlüğüne ve diğer kişilik haklarına dokunulamaz.” diyerek 

Anayasa’nın 17. maddesine paralel bir düzenleme getirmekte, 22. maddesi ise “Kanunda gösterilen 

istisnalar hariç olmak üzere, kimse, rızası olmaksızın ve verdiği rızaya uygun olmayan bir şekilde tıbbi 

ameliyeye tabi tutulamaz.” diyerek tıbbi müdahalenin kişinin rızası olduğu müddetçe ve bu rızası 

doğrultusunda yapılması gerektiğini vurgulamaktadır. 

 

2. Kişinin Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı 

 

Hastanın kendi geleceğini belirleme hakkı, kendi kararlarını verebilecek durumda olan hastaların 

kendi yaşamlarına dair seçimlerini özgür iradeleriyle, her türlü müdahaleden uzak biçimde 

gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla hukuk düzeni tarafından kabul edilen bir hasta hakkıdır ve hasta 

                                                      
††††††††††† YENERER ÇAKMUT, Özlem, Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından 

İncelenmesi, 1. Baskı, Legal Yayınevi, İstanbul, 2003, s.24. 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ HAKERİ, Hakan, Tıp Hukuku, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2012, s.39. 
§§§§§§§§§§§ DURAL, Mustafa, ÖĞÜZ, Tufan, Türk Özel Hukuku Cilt  II Kişiler Hukuku, 11. Baskı, 

Filiz Kitabevi, 2011, s.98. 
************ YENERER ÇAKMUT, s.113-121. 
†††††††††††† HAKERİ, s.256; KOCA, Mahmut, Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Hekimler Hakkında 

Uygulanacak Yaptırımlar, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:3, S:2, 2006, s.162. 

Koca, tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğunun sağlanmasında sağlık personeli tarafından yapılma 

şartını saymamaktadır. 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ÜNVER, Yener, Türk Tıp Hukukunda Rıza, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 

Özel Sayı: Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, C.3, S.2, 2006, ss. 227-269, s.238; AYAN, 

Mehmet, Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukukî Sorumluluk, Kazancı Hukuk Yayınları, 1. Baskı, 

Ankara, 1991, s.11. 
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haklarının bir çoğu temelde esasen bu hakka hizmet eder ve bu minvalde kişinin kendi geleceğini 

belirleme hakkının hasta haklarının ana çatısında yer aldığını söyleyebiliriz§§§§§§§§§§§§. 

Bu hak biyo-tıp etiğinde özerkliğe saygı ilkesinin bir sonucudur. Özerklik, ‘‘kişinin kendi başına 

düşünme, değerlendirme, özgür biçimde kendi hakkında karar verme ve eylemde bulunabilme 

yetkinliğidir.’’************* Özerkliğe saygı ilkesi tıp uygulamasına aydınlatılmış onam (rıza) ile 

girer†††††††††††††. 

Tıbbi müdahaleler açısından rızanın alınması ise özerkliğe saygı ilkesi ve kişinin kendi geleceğini 

belirleme hakkının doğal ve en önemli sonucudur. 

 

3. Çocuk Kavramı ve Yaş Grupları 

 

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin (UNCRC) 1. maddesi, ‘‘Bu Sözleşme 

uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, onsekiz 

yaşına kadar her insan çocuk sayılır.’’‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ 

Türk Ceza Kanunu’nun 6. Maddesi ise ‘‘Çocuk deyiminden; henüz onsekiz yaşını doldurmamış kişi’’ 

anlaşılır demektedir. 

Çocuk Koruma Kanunu’nun 3. Maddesi ise ‘‘Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, onsekiz yaşını 

doldurmamış kişidir.’’ 

Gerek Türkiye Cumhuriyeti’nin 1995 yılında imzaladığı Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 

gerekse Türk hukuk mevzatındaki bahse konu düzenlemeler çocuklar açısından genel bir tanımlama 

yapmaktadır. Ancak tıp tıp bilimi ve dolayısıyla tıp hukuku açısından çocuk kavramı genel 

düzenlemelerden farklılık arz eden bir takım hususlar taşımaktadır. Bu sebeple çocuk kavramı ve 

çocuğun yararını da göz önünde bulundurarak hangi yaş grubunun çocuk kavramı içerisine dahil 

olduğu tıp biliminin verilerine uygun olarak ve tıbbi müdahaleler ve diğer uygulamalar açısından 

meselenin doğasına uygun olarak tanımlanmalı ve belirlenmelidir§§§§§§§§§§§§§. 

Tıbbi açıdan coğrafi ve iklimsel özelliklere göre değişim göstermekle birlikte çocukluk evrelerini, 0-2 

ay yenidoğan, 15 ay-4 yaş erken çocukluk,  5-10 yaş orta çocukluk, 11-21 yaş ergenlik dönemi olarak 

kategorilendirilen çalışmalar bulunmaktadır**************. 

Yine tıbbi müdahaleler açısından önemli bir kavram olarak yetişkin çocuk (mature minors) kavramına 

değinilmelidir. Yetişkin çocuk, 18 yaş ve altında olup (özellikle 15 yaş ve üzeri olmak üzere), ailesine 

bağımlı olarak yaşayan ve makul kararlar verebilen kişidir††††††††††††††.  

Çocuk kavramı ve yaş grupları açısından kategorilendirilmesi hakkında mukayeseli hukuktan örnekler 

verilecek olursa; 

                                                      
§§§§§§§§§§§§ TACİR, Hamide, Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı, 1. Baskı, XII Levha 

Yayınları, İstanbul, 2011, s.118. 
************* METİN, Sevtap, Biyo-tıp Etiği ve Hukuk, 1. Baskı, XII Levha Yayınları, İstanbul, 2010, 

s.115. 
††††††††††††† METİN, s.126. 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ‘‘For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of 

eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.’’ Sözleşmenin orjinal 

metni için bkz. https://www.unicef.org/turkey/crc/cr23c.html#art1 
§§§§§§§§§§§§§ HAKERİ, s.127. 
************** ÜSTÜN, Çağatay DEMİRCİ, Nuran, Tıpta Çocuk ve Etik, Türk Pediatri Arşivi, 

S.48, Y. 2013, s.2; Bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz. GEMİCİ, Hatice Betül; GÖKSOY, Özlem 

Evrim; DOĞAN, Ahmet; vd., Çocuklarda Aydınlatılmış Onamda Güncel Yaklaşımlar, Journal of 

Clinical and Experimental Investigations, C.5, S.3, Y.2014, s.499-500. 

†††††††††††††† AYDIN, Erdem, Çocuklarda Aydınlatılmış Onam Sorunu, Çocuk Saðlýðý ve Hastalıkları 

Dergisi C.46, S.2, Y.2003, s.150. 
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Alman Ceza Kanunu ve Gençlik Mahkemesi Kanunu, 0-14 yaş grubunu ‘‘çocuk’’, 14-18 yaş grubu 

için ‘‘genç’’, 18-21 yaş grubu için ‘‘erişkin’’ tanımlamasında bulunmaktadır ve 0-14 yaş arası 

çocukların kusur yeteneğinin olmadığı kabul edilmiştir. 14-18 yaş arası çocukların ise işledikleri fiilin  

hukuka ve ahlaka aykırılığını kavrayabilecek kabiliyet ve olgunlukta olup olmamalarına göre ceza 

sorumluluğu değişmektedir‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡. 0-14 yaş grubu ve 14-18 yaş grubu arasındakilerin cezai 

sorumluluğu hakkında söylediklerimiz İtalya’da paralel bir şekilde düzenlenmiştir§§§§§§§§§§§§§§. 

 Birleşik Krallıkta ise, İngiliz mahkemeleri 18 yaşından küçük olanları ‘‘Küçükler’’ olarak 

nitelendirmekte ve 16 yaşından küçük olanları ‘‘çocuklar’’ ve 16 ile 17 yaşındakileri ise ‘‘Gençler’’ 

olarak nitelendirmektedir***************. 

 

4. Türk Hukuku Açısından Küçüklerin Tıbbi Müdahaleye Rızası 

 

Öğretide hakim olan görüşe göre özel hukuk açısından hekim ile hasta arasındaki sözleşme bir vekalet 

sözleşmesidir†††††††††††††††. Bu sebeple meselenin özel hukuka bakan bir yönü bulunduğu gibi 

gerçekleştirilen fiiller neticesinde ceza hukuku da gündeme gelmektedir. Biz de çalışmamızda tıbbi 

müdahaleye küçüklerin rızası iki vechiyle ele almaya çalışacağız.  

Türk Medeni Kanun’unun 9. maddesine göre, ‘‘Kişinin kendi fiiliyle hak sahibi olabilmesi ve borç 

altında girebilmesine fiil ehliyeti denir.’’ Fiil ehliyetine sahip olmanın şartlarından biri de erginliktir 

ve yine TMK m.14’e göre, ‘‘Ayırt etme gücü bulunmayanların, küçüklerin ve kısıtlıların fiil ehliyeti 

yoktur.’’ 

Bu bakımdan ayırt etme gücüne sahip küçükler, fiil ehliyeti yönünden sınırlı ehliyetsizler kategorisine 

dahil edilirler.‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ Bu bakımdan sınırlı ehliyetsizler geçerli bir işlem yapabilmek için, bu 

işleme yasal temsilcinin katılması gerekir.§§§§§§§§§§§§§§§ MK 16/I, c.1’e göre, ‘‘Ayırt etme gücüne sahip 

küçükler ve kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça, kendi işlemleriyle borç altına 

giremezler.’’ 

Tıbbi müdahaleler açısından küçüğün rıza vermesi fiil ehliyeti bağlamında değerlendirildiğinde ise 

doktrinde bu hususta üç görüşün olduğu görülmektedir.  

İlk görüş sahipleri, bıbbi müdahaleler açısından küçüğün değil yasal temsilcisinin rızasının alınması 

gerektiğini ve bunun yeterli olduğunu savunmaktadırlar. Bu görüş sahipleri 1219 sayılı Tabebet ve 

Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu’nun 70. maddesinin 1. Fıkrasındaki, “Tabipler, diş 

tabipleri ve dişçiler yapacakları her nevi ameliye için hastanın, hasta küçük veya tahtı hacirde ise veli 

veya vasisinin evvelemirde muvafakatını alırlar.” ve Hasta Hakları Yönetmeliği 24. Maddesindeki 

“Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir. Hasta küçük veya mahcur ise velisinden veya 

vasisinden izin alınır. Hastanın, velisinin veya vasisinin olmadığı veya hazır bulunamadığı veya 

hastanın ifade gücünün olmadığı hallerde, bu şart aranmaz.” hükmünden yola 

çıkmaktadırlar****************. 

İkinci görüş sahipleri küçüğün tıbbi müdahalesine rızanın yasal temsilci tarafından verilmesi 

gerektiğini söylerken küçüğün görüşünün de alınması gerektiğini söylemektedir. Küçüğün 

korunmasından yola çıkan bu görüş sahipleri ilk görüş sahiplerinin dayandığı düzenlemelerin yanında 

Hasta Hakları Yönetmeliğinin 26. maddesine de atıfta bulunmaktadırlar††††††††††††††††. Buna göre, 

                                                      
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ÖZAYDIN, Özdem ‘‘Türk-Alman Ceza Hukuk Sisteminde Kusur Yeteneğini Etkileyen Hal Olarak 

Yaş Küçüklüğü’’, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, Y:2, S:5, Ankara 2010, s.47-52 
§§§§§§§§§§§§§§ GÜLŞEN, Recep, ‘‘İtalya’da Çocuk Yargılamasına İlişkin Düzenlemeler’’, Karşılaştırmalı Güncel 

Ceza Hukuku Serisi, Çocuklar ve Suç Ceza, Ankara, 2005, s.441 vd. 
*************** GRİFFİTH, Richard, ‘‘What is Gillick competence’’, Hum Vaccin Immunother. Published online 

2015 Nov 30. doi:  10.1080/21645515.2015.1091548 
††††††††††††††† AYAN, Mehmet Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumluluk, Ankara, 1991, s.53 

vd.; ŞENOCAK, Zarife, Küçüğün Tıbbi Müdahaleye Rızası, C.50, S.4, Y.2001, s.69. 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ DURAL; ÖĞÜZ, s.80. 
§§§§§§§§§§§§§§§ DURAL; ÖĞÜZ, s.80. 
**************** ŞENOCAK, s.74. 
†††††††††††††††† ŞENOCAK, s.75. 

https://dx.doi.org/10.1080%252F21645515.2015.1091548
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“Kanuni temsilcinin muvafakatinin gerektiği ve yeterli olduğu hallerde dahi mümkün olduğu ölçüde 

küçük veya mahcur olan hastanın dinlenmesi suretiyle tıbbi müdahaleye iştirakı sağlanır.” Bu konuda 

ayrıca Medeni Kanunun 339 maddesinin 3. Fıkrasını zikretmekte fayda vardır: “ana ve baba, 

olgunluğu ölçüsünde çocuğa hayatını düzenleme olanağı tanırlar; önemli konularda olabildiğince 

onun düşüncesini göz önünde bulundururlar.” 

Üçüncü görüş sahiplerine göre ise bu görüşler Medeni Kanun’un 16. maddesindeki hükme aykırılık 

teşkil etmektedir. Medeni Kanun’un “Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar, yasal 

temsilcilerinin rızası olmadıkça, kendi işlemleriyle borç altına giremezler. Karşılıksız kazanmada ve 

kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları kullanmada bu rıza gerekli değildir.” şeklindeki hükmünün bir sonucu 

olarak tıbbi müdahaleye rıza da kişilik değeri olan vücut ve ruh bütünlüğü üzerinde tasarruf anlamına 

geldiğinden, ayırt etme gücüne sahip küçüğün bu hakkını tek başına kullanması gerektiğini 

söylemektedirler‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡. Türk doktrininde aynı doğrultuda rıza açıklamasının sınırlı ehliyetsizin 

şahsı tarafından yapılması gerektiğini söylemekte ise de konunun ehemmiyeti itibari ile bu rıza 

açıklamasına kanuni temsilcinin de katılmasını gerektiği de ifade edilmiştir§§§§§§§§§§§§§§§§. Yine aynı 

doğrultuda, şahsa bağlı bir hakkın kullanılması sebebiyle tıbbi müdahaleye sınırlı ehliyetsizlerin rıza 

göstermesi gerektiğini ancak önemli müdahalelerde kanuni temsilcinin bu rızaya katılması gerektiği de 

söylenmektedir*****************.  

 

4. Mukayeseli Hukuk ve Etikte Küçüklerin Tıbbi Müdahaleye Rızası 

 

Gillick v West Norfolk and Wisbech AHA [1986]’da Lordlar Kamarası tarafından, doğum kontrolü 

hususunda 16 yaşından küçük kızların ailenin rızası olmaksızın tek başına doktora tedavi olabileceğine 

karar verilmiştir. Verilen kararda, 16 yaşından küçük çocukların da, tıbbi müdahalenin doğasını ve 

sonuçlarını algılayabilecek olgunluk ve anlayışa sahiplerse, tıbbi muayane ve müdahaleye rıza verme 

hususunda yeterli oldukları vurgulanmıştır†††††††††††††††††. Bu karara atıfla, Birleşik Krallıkta 16 

yaşından küçüklerin tıbbi müdahaleye rızası konusu ‘‘Gillick competence’’ olarak 

anılmaktadır‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡. 

Her ne kadar 16 yaşından küçüklerin rıza verme kabiliyeti olduğu kabul edilse de yine İngiltere’de 

görülen başka bir davada, zeka, yeterlilik ve tıbbi müdahale ile igili olan şeyleri tam anlamıyla takdir 

edebilecek kabiliyette olmayan 16 yaşından küçüklerin tıbbi muayene veya müdahaleyi reddetmesi 

durumunda küçüğün üzerinde ailevi sorumluluğu olan kişilerin çocukların yerine rıza 

gösterebileceğini belirtmiştir§§§§§§§§§§§§§§§§§. 

Kanada’nın Quebec eyaletinde uzun süreli veya hastanede yatmayı gerektiren müdahaleler gibi 

durumlar söz konusu olmadığı müddetçe tıbbi müdahaleye rıza gösterebilme yaşının alt sınırı 14 yaş 

olarak belirlenmiştir. Avusturya’da da 14 yaşını tamamlayan kişilerin basit tıbbi müdahaleler 

bakımından rıza ehliyetinin olduğu kabul edilmiştir******************. 

ABD’nin Tennessee ve Ohio eyaletleri gibi bazı eyaletlerinde†††††††††††††††††† yedi kuralı (rule of 

sevens) olarak nitelenen kurala göre, çocuğun 7 yaşından küçük olması rıza yeteneğinin kesin olarak 

yokluğuna delalet eder. 7 ile 14 yaş arasında olması ise rıza yeteneğinin bulunmadığına dair aksi 

ispatlanabilir bir karinenin varlığına, 14-18 yaş arasında olması ise rıza yeteneğinin bulunduğuna 

ilişkin aksi ispatlanabilir bir karinenin varlığına işaret eder‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡. 

                                                      
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ŞENOCAK, s.74 vd. 
§§§§§§§§§§§§§§§§ DURAL / ÖĞÜZ, s.98. 
***************** AYAN, s.11; ÇİLİNGİROĞLU, s.56. 
††††††††††††††††† GRİFFTİH. 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ http://www.nhs.uk/Conditions/Consent-to-treatment/Pages/Children-under-16.aspx 
§§§§§§§§§§§§§§§§§ GRİFFİTH. 
****************** HAKERİ, s.337. 
†††††††††††††††††† Bu konuyla ilgili verilen kararlara örnek olarak; Lacey v. Laird, 139 N.E.2d 25, 33 (Ohio 1956), 

Cardwell v. Bechtol, 724 S.W.2d 739, 745 (Tenn. 1987) 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ HAKERİ, s.338; SCHLAM, Lawrence, WOODSS, Joseph P., Informed Consent to the 
Medical Treatment of Minors: Law & Practice, Health Matrix:  e Journal of Law- Medicine, Vol.10/2, 
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Almanya’da 14 yaşından küçük olanlarda yeterli anlama isteme ve irade yeteneği bulunmadığı kabul 

edilerek tıbbi müdahalelerde çocuğun velisinden rıza alınması gerekliliği kabul edilmekte, 14-18 

yaşlar arasındaki küçüklerde ise onam alınmasının somut olayın koşullarına bağlı olduğu 

belirtilmektedir§§§§§§§§§§§§§§§§§§. 

Dünya Tıp Birliğinin sağlık bakımında çocuğun haklarına ilişkin bildirgesinde teşhis, tedavi, 

rehabilitasyon sağlayıcı tıp uygulamalarında veya bilimsel araştırmalarda çocuğun istek ve arzuları da 

dikkate alınması önerilmiş ancak yine de onamın aile ya da yasal temsilcisinden alınması gerektiği 

söylenmiştir*******************.  

1976’dan beri yürürlükte olan Amerikan Çocuk Akademisi’nin çocuk uygulamalarda bilgilendirilmiş 

onam, ebeveyn izni ve onayına ilişkin kabul edilmiş yaklaşımlarına göre, çocuk hastalara da anlama 

yeteneğine bağlı olarak gerekli aydınlatma yapılmalıdır ve çocuk hastalar için aydınlatılmış onam 

yasal olarak anne-babadan alınmalıdır. Ancak karar verme yeterliliğinde olan çocuklardan verilen 

karar için onayı alınmalıdır†††††††††††††††††††.  

Amerikan Pediatri Birliği, Acil Pediatrik Tıp Komitesi 1993 yılında acil servislerde aydınlatılmış 

onama ilişkin yayınladığı rehberde çocuğun tıbbi durumuna ve sosyal konumuna göre belirlenen bazı 

durumlarda çocuğa yapılacak müdahale için ebeveyn onamı alınmayabileceği 

belirtilmiştir‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡. 

Sonuç ve Öneriler 

 

Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğunu sağlayan rıza şartı özerkliğe saygı ilkesi ve kişinin kendi 

geleceğini belirleme hakkının bir sonucudur. Temel bir insan hakkı olması dolayısıyla bu hakkın 

korunması ve hakkın bir sonucu olan tıbbi müdahaleye rıza gösterme şartının sağlanması önem arz 

etmektedir. 

Bu durumda kişinin bu ilkesel hakkı 18 yaşından küçük dahi olsa korunması gerekmektedir. Zira 

ortaya koyduğumuz üzere hukuken çocuk kavramı ile tıp biliminin verileri açısından çocuk kavramı 

değişkenlik arz edebilmektedir. Bu durumda kişinin 18 yaşından küçük olduğundan bahisle bu 

hakkından mahrum bırakılması düşünülemez. 

Mukayeseli hukuktan örneklerini verdiğimiz üzere 18 yaşından küçük her birey tıbbi müdahaleye rıza 

gösterme yetkisi bakımından aynı değerlendirilmemektedir. Kanımızca Türk hukuku açısından bu 

hususta bir düzenleme yapılması icap etmektedir. Zira 1928 yılında kabul edilen 1219 sayılı kanun tıp 

hukuku açısından temel mevzuatı teşkil etmekte ve gerek Türk Medeni Kanunu ile çelişmekte gerekse 

de günümüz koşullarına bu kanun ile uyum sağlanmakta zorlanmaktadır. 

Kanımızca kişinin tıbbi müdahaleye rıza verme ehliyeti belirli bir yaş sınırına bağlanmamalı, somut 

olayı şartlarına ve küçüğün bu hususta anlama kabiliyeti ve olayın verilerini kavrayabilme kabiliyeti 

oranında kendisine tıbbi müdahaleye rıza verme yetkisi tanınmalıdır. Somut olayın koşullarına göre 

küçüğün rıza verme ehliyetinin olup olmadığını belirleyecek olan merciînin hekimin bilirkişiliğinde 

hakim olması uygun olacaktır. 

 

                                                                                                                                                                      

2000, p. 141-174, p.158-159, http://scholarlycommons.law.case.edu/healthmatrix/vol10/iss2/3 (Erişim 
Tarihi: 10.02.2017) 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§ GÜNDÜZ, Tarık; KIRIMLIOĞLU, Nurdan; EŞİYOK, Burcu; vd., Aydınlatılmış 

Onam ve Çocuk Hastaya İlişkin Düzenlemeler, T Klin J Med Ethics, S.9, Y.2001, s.33. 
******************* The World Medical Association, Inc., Declaration of Ottowa On Child Health 

https://www.wma.net/wp-content/uploads/2017/02/Background_Ottawa_Declaration-Oct2009.pdf/ 

(Çevrimiçi: 06.07.2017)  
††††††††††††††††††† Committee on Bioethics, American Academy of Pediatrics Informed consent, parental 

permission, and assent in pediatric practice. 

http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/95/2/314.full.pdf (Çevrimiçi: 06.07.2017)  
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ GEMİCİ, Hatice Betül; GÖKSOY, Özlem Evrim; DOĞAN, Ahmet; vd., Çocuklarda 

Aydınlatılmış Onamda Güncel Yaklaşımlar, Journal of Clinical and Experimental Investigations, C.5, 

S.3, Y.2014, s.501. 

http://scholarlycommons.law.case.edu/healthmatrix/vol10/iss2/3
http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/95/2/314.full.pdf
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Türkiye’de Mesleki Çalgı Eğitiminde Yaş Olgusuna İlişkin Sorunlar ve 

Çözüm Önerileri 
 
           

Murat GÖK* 

Yrd. Doç. Dr. .Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 

 Van, Türkiye 
 

 

ÖZET 
 

Bu araştırmada Türkiye’de lisans düzeyinde mesleki müzik eğitim veren kurumlarda ana çalgı 

eğitiminde öğrenci yaşından kaynaklanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınmıştır. Araştırmada, 

Türkiye’de mesleki müzik eğitimi veren kurumlardan konservatuarların çalgı ana sanat  dalları ile 

güzel sanatlar fakülteleri müzik bölümlerindeki çalgı branşında yer alan öğrencilerin programlara giriş 

yaşlarının belirlenmesi; öğretim elemanları görüşleri doğrultusunda öğrenci yaşına bağlı olarak çalgı 

eğitiminde yaşanan olumsuzlukların tespit edilmesi ve çözüm önerileri getirilmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada Türkiye’de mesleki müzik eğitimi 

veren ve lisans devresinden öğrenci alan konservatuar  ve müzik bölümlerinin çalgı öğretim 

elemanlarına araştırmacı tarafından geliştirilen anket uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, 

Türkiye’de lisans devresinden öğrenci alan mesleki müzik eğitimi programlarının çalgı ana sanat dalı 

veya meslek sazı/ana çalgı açısından önemli sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir. Başta fizyolojik 

esneklik toleransının düşmesi olmak üzere, sonorite, ezber çalma, üst düzey teknik eserlere zaman 

kalmaması gibi çeşitli sorunların öğrenci yaşına paralel olarak gözlemlendiği saptanmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler:  Mesleki Müzik Eğitimi, Mesleki Çalgı Eğitimi, Viyolonsel Eğitimi, Yaş. 

 

 

Problems and suggestions for solutions regarding the issue of age in 

professional instrument training in Turkey 

 

Abstract 
 

The study addresses the problems and suggestions for solution regarding the connection 

between age and instrument training at institutions offering undergraduate level Professional music 

education. Professional music education is carried out through three main undergraduate programs in 

Turkey: conservatories offering undergraduate level music education, music departments at the 

faculties of fine arts, and departments of music teaching at the faculties of education. The quality of 

the instrument training depends on the structure of the institution and the targeted student profile. 

Instrument training at the conservatories particularly aims at graduating individuals at the professional 

level. The connection between the age of student and her/his competence in instrument is an important 

factor for instrument training to reach a particular target. The issue of age in instrument training could 

be a main determinant of performer’ success together with physiological, psychological, and social 

aspects. The study aims at determining student’s age of entrance to the programs in instrument  

departments at conseravatories and instrument majors at the faculties of fine arts; identifying 

negativities as well as offering solutions in instrument training based on the age of students in 

accordance with the views of instructors. The study employs qualitative research method. A 

questionaire developed by the researcher is implemented on instrument training instructors at 

conservatories and music departments offering professional undergraduate level music education. The 

results indicates that undergraduate programs for professional music education in Turkey experiences 

serious problems in terms of the training of main instrument. Various problems such as the decrease of 

physiological flexibility, sonority, performing from memory,  lack of time for practicing high level 

technical pieces is identified in parallel with the age of students. 
 

Keywords: Professional Music Education, Professional Instrument Training, Violoncello Education, 

Issue of Age. 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

542 

 

GİRİŞ  

 

Türkiye’de mesleki müzik eğitimi üç ana lisans programı üzerinden verilmektedir. Bu 

programlar, üniversitelerde lisans düzeyinde eğitim veren konservatuarlar, güzel sanatlar fakülteleri 

müzik bölümleri ve eğitim fakültelerinin müzik öğretmenliği bölümleridir. Mesleki müzik eğitimi, 

“Müzik alanının, bütününü, bir kolunu veya dalını meslek olarak seçen, seçmek isteyen, seçme eğilimi 

gösteren;  müziğe belli düzeyde yetenekli kişilere yönelik kolun, dalın, işin ya da mesleğin gerektirdiği 

müziksel davranışları ve birikimi kazandırmayı amaçlamaktadır. (Uçan, 1994,s.27).  

 Mesleki çalgı eğitiminin niteliği, bu üç eğitim programının yapısına ve hedeflediği öğrenci 

çıktısına göre değişiklik göstermektedir. Özellikle konservatuarlarda ana sanat dalı adı altında verilen 

çalgı eğitimi bireye mesleki olarak dönütü olabilecek yani profesyonel düzeyde bir çalıcı/icracı 

olabilme hedefi gözetir. Bununla beraber Türkiye’de çeşitli nedenlerle sayılarında gittikçe artış 

yaşanan bir başka mesleki müzik eğitimi programı da güzel sanatlar fakülteleri bünyesinde kurulan 

Müzik Bölümleri’dir. 

Üniversiteler bünyesinde açılan konservatuarlara öğrenci kaynağı sağlayacak olan orta okul ve 

lise birimlerinin açılması çok uzun bürokratik süreçler gerektirmektedir. Ayrıca lisans programlarının 

öncülü durumundaki orta okul ve lise devrelerinin açılması öncelikle lisans programının açılmasına 

bağlı olduğundan yeni açılan konservatuarlar ne yazık ki çoğunlukla eksik ve yanlış bir kuruluş şeması 

izlemekte ve lisans düzeyinden  öğrenci almaktadırlar.  Yukarıda açıklanan nedenlerle kendi öğrenci 

kaynağını oluşturamayan konservatuarlar çoğunlukla hazır bulunuşluk düzeyi yeterli olmayan 

öğrencilerle ana sanat dalı kontenjanlarını tamamlamaya çalışmaktadır. Bu da çok çeşitli yaş 

gruplarından öğrencilerin konservatuar ya da müzik bölümlerine öğrenci olarak kabul edilmelerine 

sebep olmaktadır. Öğrencinin yaşı ve çalgısındaki yetkinliği arasındaki ilişki, mesleki çalgı eğitiminin 

belirli bir hedefe ulaşmasında önemli bir etmendir. Mesleki çalgı eğitiminde yaş olgusu, çalıcının 

fizyolojik, psikolojik ve sosyal yönleri ile çalgıda belirli bir düzeye ulaşmasında belirleyici bir 

değişken olabilmektedir. 

 Werner, Zahmetsiz Ustalık adlı kitabında “bir müzisyenin hayatı evrendeki en riskli 

yatırımdır” der (Werner, 2016:41). Müzik  alanında başarı elbette birçok etmene bağlıdır. Ancak erken 

yaşta müzik eğitimi almaya başlamanın  müzikte başarıyı artıran en önemli etmenlerden biri olduğu 

hem tarihteki bir çok örnekte  görülmektedir (Woody, 2001:10).  Güzel sanatlar içerisinde ve belki de 

tüm meslek grupları içerisinde yetkinleşme veya profesyonelleşme açısından en fazla eğitim  süresine 

ihtiyaç duyulan meslek grubu müzik alanıdır. Bu nedenledir ki 20. Yüzyıldan itibaren mesleki müzik 

eğitiminde formal eğitim süreci ilköğretim çağına kadar yayılmıştır. Müzik eğitiminin uzun yıllara 

yayılması, müzik eğitiminin bilişsel ve psikomotor açıdan ‘altın çağ’ olarak tanımlayabileceğimiz 

çocukluk çağına dayanması zorunluluğundan kaynaklanmaktadır.  

Çalgı eğitimi zorlu ve uzun bir süreci kapsamaktadır. Bu süreç; çalgı çalmanın gerçekleşmesi 

için bazı becerilerin sistematik olarak kazanılmasını gerektirmektedir (Özmenteş, 2008, s. 157). 

Hüseynova’ya göre (2011:643) “yetişkin yaşlarda keman eğitimine başlayan öğrencilerle küçük 

yaşlarda başlayan öğrenciler arasında büyük farklılıklar yaşanmaktadır. Bunun birinci nedeni 

yetişkinlerin küçüklere göre kemiklerinin sertleşmesi ile bağlıdır. Oysa küçük çocukların kemikleri 

daha esnek, daha yumuşak olduğundan aletin tutuşu, vücudun duruşu çok rahat ve zorlanmadan 

olabilir”.  

Dünyada çalgı eğitimi verilen ana sanat dallarına öğrenci alımında genellikle belli bir yaş 

sınırlaması olduğu bilinmektedir. Bu yaş sınırlaması konservatuarların başvuru yapılacak ana sanat 

dalının orta okul, lise ve lisans devreleri için farklıdır. Burada amaçlanan, bir çalgı ana sanat dalına 

öğrencinin başvurduğu andaki yeterlikleri ile o devreden mezun olacağı yaş arasındaki zamanda 

gösterebileceği gelişimin seyri ile ilişkilidir. Mesleki çalgı eğitimine başlangıç yaşı lise kademesinde 

dahi önemli bir olgudur. Topalak’a göre Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri’nde çalgı eğitiminde 

karşılaşılan temel sorunlar arasında çalgı eğitimine başlangıç yaşı ve geçmiş müzikal yaşantılar yer 

almaktadır (Topalak, 2013:121). Uluç ise (2006) nispeten mesleki sayılabilecek güzel sanatlar 

liselerindeki öğrencilerin bile çalgıya başlangıç yaşlarının geç olduğunu ifade etmektedir. “AGSL’ de 

kemana başlamak zaten geç zamandır. Daha erken eğitim-öğretim görmek çok daha fazla katkılar 

sağlamaktadır. İlköğretim öğrencisinin lise öğrencisiyle yaş farkı kıyaslanırsa, arada 7 sene boşa 

gitmiş olarak görünmektedir. AGSL’ lerin 13–14 yaş sonrası geç çalgı eğitimine başlaması ve bu 

yaştaki öğrencilerin ergenlik dönemi sorunları gibi faktörler etkisinde çalgı eğitimi güçleşmekte ve 
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beraberinde ciddi sorunları gündeme getirmektedir” (Uluç,2006). Küçük yaşlarda ister sol el (keman 

tutuşu), isterse de sağ el (yay tutuşu) tutuşlarında büyük başarılar görülmektedir. Sol elde parmakların 

tuşe üzerinde yuvarlak konumlandırılmasına, hızlı hareketine, parmakların tellere kolay indirip 

kaldırılmasına, sağ elde yay kullanımına, bileğin esnek hareket ettirilmesine, farklı yay tekniklerinin 

yapılmasına çok rahat ulaşılmaktadır. Diğer bir neden küçük yaşlardan başlayanların büyük çalgı 

tecrübesine sahip olmasıdır (Hüseynova, 2011;643). 

 Çalgıya başlangıç yaşı okul müzik programıyla ilgili önemli bileşenlerden biridir. 20. yüzyılın 

başlarında gerçekleşen Ulusal Müzik Eğitimcileri Konferansı’nda (MENC) mesleki çalgı eğitimine 

başlangıç yaşı üzerine yapılan tartışmalarda müzik pedagogları seviye (grade) sistemi üzerinde 

durmuşlardır. Anılan konferansta mesleki çalgı eğitimine başlangıç seviyesinin 4. seviyeden yani 8-9 

yaştan daha fazla olmaması gerektiği belirtilmiştir (Delzell, J.; Doerksen, P., 1998:17).   

Mesleki eğitim hangi alanda olursa olsun belli bir uzmanlaşmaya gerek duymaktadır. Ericsson 

ve arkadaşları (1997) belli bir alanda uzmanlaşmanın “planlı pratik” olarak adlandırdıkları uzun süreli 

bir çalışmanın nihai sonucu olduğunu ileri sürerler (Jorgensen, 2001). Ericsson, Krampe & Tesch-

RoÈmer (1993) araştırmalarında performansa yönelik uzmanlaşmanın acemilikten profesyonelliğe 

doğru 4 aşamalı bir gelişim seyri izlediğini belirtirler.  Bu gelişim sınıflandırmasında 3. evre    

öğrencilerin bir müzik okulunda uzmanlarla eğitim gördüğü dönemdir. 4. evre ise  mezuniyet sonrası, 

uzmanlık düzeyinin yetkin bir performans ile kendini gösterdiği dönemdir. Daha spesifik olarak, vokal 

ve enstrümantal performansta uzmanlık, öğrenilen teknikler üzerinde ustalaşmayı ve müzik eserlerinin  

yorumlanmasını gerektirir (Krampe & Ericsson, 1995: 97). Mesleki çalgı eğitiminin amacı ve niteliği,  

eğitim programlarının yapısına ve hedeflediği öğrenim çıktısına göre değişiklik göstermektedir. 

Özellikle konservatuarlarda ana sanat dalı altında verilen çalgı eğitimi bireye mesleki olarak dönütü 

olabilecek yani profesyonel düzeyde bir çalıcı/icracı olabilme hedefi gözetir. Bu noktada, programın 

ihtiyaç duyduğu sürenin bireyin gelişimi açısından yeterli olup olmadığı sorunsalı gündeme 

gelmektedir. Mesleki müzik eğitimi alan kişinin mezun olduğundaki mesleki seviyesinin 

öngörülenden çok düşük olması programın yapısından işleyişine kadar bir çok etmenin tekrar 

değerlendirilmesini gerektirebilir. Jorgensen’e çalgı eğitimine başlangıç yaşıyla ilgili şu soruları 

sıralamıştır (Jorgensen, 2001):  

 Öğrenciler çalgı eğitimlerinin hangi yılında mesleki yeterliğe yaklaşmaktadır? 

 Değişik yaşlarda çalgıya başlayan öğrenciler aynı program uygulanmasına rağmen 

akademik başarı olarak aynı seviyede birleşebiliyorlar mı? 

Bu tür sorularda çalgı eğitiminin mesleki bir çerçevede yürütülmesi amaçlandığında çalgıya 

başlangıç yaşının olgusal bir nitelik kazandığı görülmektedir.  Sosniak (1985) profesyonel 

müzisyenlerin çalgılarındaki geçmişi hakkında ‘çalıcıların nasıl ve ne zaman’ çalmaya başladığına 

ilişkin yorum yapabilmek için bir araştırma yapmıştır. Profesyonel müzisyenlerle birebir görüşme 

yoluyla veri topladığı araştırmasında Sosniak  (1985) uluslararası kariyeri olan 24 Amerikalı konser 

piyanistiyle röportaj yapmış ve çoğunun altı yaşına kadar derse başladıkları sonucuna varmıştır. Alan 

yazında mesleki çalgı eğitimi ve yaş olgusuyla ilgili yapılmış en geniş çalışmalardan biri 

Manturzewska’ya (1990) aittir. Manturzewska oldukça geniş bir yelpazede gerçekleştirdiği 

çalışmasında 1975 ve 1980 yılları arasında 165 profesyonel müzisyenle görüşme yapmıştır. Araştırma 

sonuçlarına göre 165 kişilik örneklem sayısı üç kategoriye ayrılmıştır. Birinci grup ‘solist’ sanatçılar, 

ikinci grup ‘orkestra sanatçıları’ üçüncü grup ise müzik eğitimcileri olarak ayrışmıştır. Birinci grup 

olan 'solistler' dört piyanist ve dört kemancıdan oluşuyordu. Bunlar genellikle 5 ile 7 yaş arasında çalgı 

eğitimlerine başlamışlardı. Ondan sonra, profesyonel bir kariyere girmeden önce en az on iki yıllık 

eğitim ve enstrümantal pratik yapmak için bir süre geçirmek zorundaydılar. İkinci grup olan 'orkestra 

müzisyenleri' daha çeşitli idi. Bazılarının mesleki eğitimlerine başlama yaşı yirmili yaşlara kadar 

çıkmaktaydı. Hepsinden çok farklı olan üçüncü grup müzik öğretmenlerinin çalgıya başlangıç yaşları 

oldukça farklılık göstermekteydi (Manturzewska, 1990: 124). İngiltere’de Sloboda & Howe (1991 ve 

1992) örgün ve müziksel eğitimin bir arada verildiği bir okulda 42 öğrenci üzerinde benzer bir 

araştırma gerçekleştirmişlerdir. Bu okul müfredatının üçte biri müzik etkinlikleri için ayrılmıştır. 

Öğrenciler ve ebeveynlerle yapılan görüşmelere dayanarak, "profesyonel bir öğretmen tarafından 

ailenin dışından sağlanan çalgı dersleri" ile başlangıç yaşının bu öğrenciler için ortalama 6 olduğu 

saptanmıştır (Sloboda, J. A. & Howe,1991;1992). Araştırmada çalgı türü bir değişken olarak ele 

alınmamıştır. Almanya’da 14 ve 21 yaş arasındaki gençler ‘Jugend Musiziert' yarışmasına 

katılabilmektedirler. Linzenkirchner yarışmanın  katılımcıları ile gerçekleştirdiği araştırmasında 
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katılımcıların çalgılarına başlangıç yaşlarını ortaya koymaya çalışmıştır. Araştırmasında yarışmaya 

katılanların çalgılarına ortalama başlangıç yaşını 7 olarak bulmuştur. Ayrıca araştırmada genç 

müzisyenlerin yarısı müzik eğitimlerine blok flüt ile başlayıp daha sonra farklı çalgılara geçtiklerini 

belirtmişlerdir (Linzenkirchner, 1994:38). Hüseynova keman eğitimine başlangıç yaşı açısından  

Azerbaycan ve Türkiye’yi karşılaştırdığı araştırmasında Azerbaycan için mesleki müzik/çalgı 

eğitimine başlangıç yaşının formal eğitim okullarında ortalama 6-7 olduğunu belirtmiştir (Hüseynova, 

2011:648).  

 Mesleki çalgı eğitiminde yaş olgusuna ilişkin bir diğer yaygın görüş de yaşın değil seviyenin  

(grade) belirleyici olduğudur. Bu yaklaşımda çalgı temelli mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin 

programın belirli bir kademesine girebilmek için o kademenin gerektirdiği baraj veya seviye eserlerini 

seslendirmesi yeterlidir. Guildhall Müzik Akademisi bu yaklaşıma örnek olarak verilebilir.   

İlgili alan yazın incelendiğinde çalgı eğitimine başlangıç yaşı müzik eğitimcileri açısından 

önemli bir olgu olduğu görülmektedir. Bir çalgıya başlangıç yaşı örgün müzik eğitimi veya amatör 

müzik eğitimi alan kişilerde çok önemli olmayabilir. Ancak, mesleki müzik eğitimi, diğer mesleki 

programlarda olduğu gibi bireye mesleki yeterlik kazandırma ve bireyin mezun olduktan sonraki 

profesyonel yaşantısına donanımlı ve hazırlıklı bir geçiş yapabilmesi amacı taşıdığından niteliğe 

ilişkin tüm olgular birer sorunsal olarak ele alınmalıdır. Genelde mesleki müzik eğitimine, özelde ise 

çalgı eğitimine başlangıç yaşının eğitimin niteliğini etkileyen faktörlerden biri olduğu 

düşünülmektedir. 

Türkiye’de özellikle son 15 yılda, ülke genelindeki üniversite sayısını arttırmaya yönelik 

önemli bir çaba olduğu gözlenmektedir. 1923’ten 2003’e değin Türkiye’de 76 üniversite kurulmuşken; 

2003-2015 döneminde 108 üniversite kurulmuştur. Bu nicel büyümede iktidarın ‘her ile üniversite’ 

politikasıyla beraber, piyasa koşullarında şekillenen vakıf üniversitelerindeki artışın beraber rolü 

bulunmaktadır. Türkiye’de yeni üniversite açma anomalisi olarak tanımlanan olgunun, mesleki müzik 

eğitimi veren yükseköğretim kurumlarına da yansıdığı gözlenmiştir. Yeni açılan üniversitelerle 

beraber birçok yeni mesleki müzik eğitimi programı da açılmıştır. Şu anda toplam 86 üniversitede116 

farklı mesleki müzik eğitimi lisans programı bulunmaktadır.  

 

Araştırmanın Amacı 

Araştırmada 'mesleki müzik eğitiminin türü ve bu eğitimi alan öğrencinin yaşı' olgusu ile 

mesleki müzik eğitiminin çalgı sanat dalları başta olmak üzere alt programlara göre ihtiyaç duyduğu 

eğitim süresi sorunsalı birlikte ele alınmıştır. Genelde mesleki müzik eğitimine, özelde ise çalgı 

eğitimine başlangıç yaşının eğitimin niteliğini etkileyen faktörlerden biri olduğu düşünülmektedir. Bu 

konuya dair alan yazında spesifik bir araştırmaya rastlanılmamıştır. Araştırmada, Türkiye’de mesleki 

müzik eğitimi veren kurumlardan konservatuarların çalgı ana sanat  dalları ile güzel sanatlar 

fakülteleri müzik bölümlerindeki çalgı branşında yer alan öğrencilerin programlara giriş yaşlarının 

belirlenmesi; öğretim elemanları görüşleri doğrultusunda öğrenci yaşına bağlı olarak çalgı eğitiminde 

yaşanan olumsuzlukların tespit edilmesi ve çözüm önerileri getirilmesi amaçlanmıştır. 

 

Yöntem 

Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 

Türkiye’de mesleki müzik eğitimi veren ve lisans devresinden öğrenci alan konservatuar  ve müzik 

bölümlerinin öğretim elemanlarına araştırmacı tarafından geliştirilen anket uygulanmıştır. Anket başta 

40 sorudan oluşmuş , öntest uygulamasından sonra 7 soru elenmiştir. 33 soruluk anket katılımcılara  

google-docs üzerinden e-posta ile gönderilmiştir. Örneklem grubundan 180 kişiye anket gönderilmiş, 

65 katılım gerçekleşmiştir. Ankette 16 soru katılımcılara ilişkin olgusal sorulardan; 17 soru ise ‘yaş 

olgusu ve mesleki müzik eğitimi programlarının ihtiyaç duyduğu süre’ sorunsalına ilişkin sorulardan 

oluşmaktadır. Anketin kapsam geçerliğine ilişkin uzman görüşü alınmış ve uzmanların %70’in 

üzerinde uyuşma gösterdikleri maddeler ankette yer almıştır. Mesleki müzik eğitimi veren akademik 

personel sayısı yani grup-örneklem büyüklüğü faktör ve madde analizine imkan sağlamamıştır.  

 

Sınırlılıklar 

Araştırma mesleki müzik eğitimi veren lisans programlarından konservatuvar, müzik ve sahne 

fakülteleri ve güzel sanatlar fakülteleri ile sınırlı tutulmuştur. Hali hazırda orta okul ve lise programları 
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bulunan lisans programları ile müzik öğretmeni yetiştiren ana bilim dalları araştırma kapsamına 

alınmamıştır.  

Bulgular 

 

1. Mesleki müzik eğitimi verilen lisans programları 

Araştırmada Türkiye’de mesleki müzik eğitimi verilen 4 farklı lisans programı saptanmıştır. 

Bunlar;  

 Konservatuvar 

 Türk Müziği Devlet Konservatuvarı 

 Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 

 Güzel Sanatlar Fakültesi’dir. 

2. Mesleki müzik eğitimi veren öğretim elemanlarının görev yaptıkları program türleri 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının görev yaptıkları program türleri aşağıda verilmiştir.  

 Anasanat Dalı %46 

 Müzik Bölümü %21 

 Anabilim Dalı %14 

 Diğer (THM-TSM-Müzik Bilimleri) %19 

3. Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının çalgı branşlarına göre dağılımı 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının çalgı branşlarına göre dağılımına dair aşağıdaki bulgular 

saptanmıştır.  

 Yaylı Çalgılar %45 

 Üflemeli Çalgılar %16 

 Gitar %5 

 Piyano %18 

 Ses Eğitimi %5 

 Türk Müziği Çalgıları %11 

4. Öğretim elemanlarının görev yaptıkları birimlerde bulunan mesleki müzik eğitimi 

programlarının kademelere göre dağılımı 

 Orta okul %0 

 Lise %0 

 Lisans %100 

 Yüksek Lisans%68 

 Doktora/Sanatta Yeterlik %11 

5. Öğretim elemanlarının görev yaptıkları birimlerde saptanan Anasanat dallarının dağılımı 

 Piyano Anasanat Dalı %25 

 Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı %35 

 Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar AnaSanat Dalı %25 

 Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı %7 

 Bale Anasanat Dalı %3 

 Opera Anasanat Dalı %5 

 Tiyatro Anasanat Dalı %3 

 Çalgı Yapımı Anasanat Dalı %3 

 Diğer %4 

6. Öğretim elemanlarının görev yaptıkları kurumlarda verilen mesleki müzik eğitiminin türlere 

göre dağılımı  

 Klasik Batı Müziği %21 

 Geleneksel Türk Müziği %32 

 Her İkisi de %57 

7. Öğretim elemanlarının görev yaptıkları birimlerde lisans programlarına girişte öğrencilerin 

yaş sınırlaması olup olmadığına ilişkin bulgular 

 Yaş Sınırlaması bulunmuyor  %82 

 Yaş Sınırlaması bulunuyor    %18 
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8. Öğretim elemanlarının görev yaptıkları birimlerde lisans programlarına girişte öğrencilerin 

yaş sınırlaması olan programlar 

 Müzik Bölümü için 25 yaş (1 katılımcı) 

 Konservatuvar için 35 yaş (1 Katılımcı) 

9. Mesleki müzik eğitiminin çalgı anasanat dalları/bölümleri/programlarında 'lisans' düzeyinde 

öğrenim görecek öğrencilerin programa giriş yaşı sizce en fazla kaç olmalıdır? 

 Yaş Sınırı Olmamalıdır %10 (asgari çalgı seviyesi belirlenmelidir) 

 18-22 %60 

 22-25 %35 

 25-30 %2 

 35 %3 

10. Mesleki müzik eğitimi verilen kurumlara başvuru yapan öğrencilerin mezun oldukları lise 

kademelerine ilişkin bulgular 

 Anadolu Güzel Sanatlar liselerinden ve diğer liselerden %93  

 Konservatuvarların mesleki müzik eğitimi veren lise kademelerinden %7  

11. Görev yapmakta olduğunuz müzik programının hedeflediği öğrenim çıktısı açısından 

öğrencilerinizin sahip olduğu toplam eğitim süresinin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? 

 Hayır %82 

 Evet %18 

12. Eğitim verdiğiniz çalgı branşında mesleki eğitim alan bir öğrenci bu alanda yetkinleşebilmek 

için sizce ortalama kaç yıl eğitim almalıdır? 

 4 yıl   %3 

 4-8     % 43 

 8-12   %40 

 Diğer %14 

13. Eğitim verdiğiniz çalgı branşında mesleki müzik eğitimi alan bir öğrenci dünyanın farklı bir 

ülkesinde ortaokul, lise gibi ön kademelerle beraber sizce ortalama kaç yıl akademik eğitim 

almaktadır?  

 4 yıl      %3 

 4-8     % 29 

 8-12    %54 

 Diğer  %14 

14. Sizce aşağıdaki yaş periyodlarından hangisi mesleki müzik eğitimi alacak bir bireyin çalgı 

öğrenimine başlangıcı için ileri/geç bir yaşı ifade eder? 

 10-14          %14 

 14-18          %28 

 18-22          %58 

15. Sizce aşağıdaki yaş periyotlarından hangisi çalgı temelli/eksenli mesleki müzik eğitimi alacak 

bir bireyin 'lisans' programına başlangıcı için ileri/geç bir yaşı ifade eder? 

 18-22            %17 

 22-26            %65 

 26-30           % 15 

 30 ve üzeri      %3  

 

 

16. İleri yaşta mesleki müzik eğitimine başlayan öğrencilerinizde aşağıdakilerden hangilerine 

yönelik sorunları en çok gözlemlemektesiniz? 

Öğretim elemanlarının bu soruya verdikleri cevaplarda aşağıdaki bulgular saptanmıştır.  

 Çalgıda yaşanan teknik sorunlar (Çalgıya özgü teknik davranışları algılayamama-

uygulayamama) 

 Fiziksel sorunlar (Çalgının gerektirdiği esnekliği sağlayamama, çabuk yorulma) 
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 Müzikalite (Ritim, Entonasyon, Bütüncül Çalma, Müzikal Dinamikleri İfade Edebilme, Güzel 

Tını Elde Etme) 

 Motivasyon 

 Hazır Bulunuşluk Düzeyi 

 Psikolojik veya Sosyal 

 Ezber Çalma 

 İleri teknik düzey gerektiren eser ve etütlere eğitim sürecinde zaman kalmaması 

 Nitelikli bir repertuvar oluşturamama 

17. Öğrencilerinizin mesleki çalgılarında mezun olduklarındaki performans/icra düzeylerinin 

profesyonel yaşamlarında karşılaşabilecekleri mesleki sınavlara yönelik yeterli olacağını 

düşünüyor musunuz?  

 Hayır %93 

 Evet %7 

18. Eğitim verdiğiniz kurumun mesleki müzik eğitimine yönelik ortaokul ve lise kademelerinin 

açılması gerektiğini düşünüyor musunuz? 

 Evet  %93 

 Hayır %7  

19. Eğitim verdiğiniz kurumun ortaokul,lise kademelerinin açılmasına yönelik birim 

amirlerinizin (dekan, bölüm başkanı, konservatuvar müdürü) görüşü sizce nasıldır? 

Büyük oranda olumlu baktıkları (%65)  saptanmıştır.  

20. Eğitim verdiğiniz kurumun ortaokul,lise kademelerinin açılmasına yönelik üniversite 

yönetiminin (rektör,rektör yardımcıları) görüşü sizce nasıldır? 

 Herhangi bir fikrim yok   %72 

 Olumsuz   %17  

 Olumlu     %11 

21. Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri'nden mezun olan öğrencilerin çalgılarındaki hazır 

bulunuşluk düzeylerini ve genel müziksel birikimlerini lisans programınıza başlamaları 

açısından yeterli buluyor musunuz? 

 Hayır %83 

 Evet   %17 

22. Üniversitelerde mesleki müzik eğitimine lisans düzeyinden öğrenci alan ancak ortaokul ve 

lise kademeleri bulunmayan anabilim dalı/anasanat dalı/program/bölümlere ilişkin görüşleriniz 

nelerdir? 

Bu soruya verilen öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda aşağıdaki kategoriler belirlenmiştir.  

1. Müzik hazırlık sınıfları açılması (1-2 yıl)  

2. Ortaokul ve lise kademelerinin açılması  

3. Lisans kademesine girişte yaş sınırı olmalı  

4. Çalgı eğitimi açısından yeterli sonuç almak mümkün değil  

5. İstihdam olanaklarına yönelik olarak lisans kontenjanları yeniden düzenlenmeli 

6. Adayların yaşlarının yanı sıra lisans programına girişteki hazır bulunuşluk düzeyleri daha sıkı 

irdelenmeli 

7. Orta okul ve Lise kademeleri bürokratik sebeplerle açılamasa bile küçük yaş çocuklarına 

yönelik  Yarı zamanlı kademeler açılmalı 

8. Orta okul ve lisesi olmayan mesleki müzik eğitimi programları kapatılmalı  

 

 

SONUÇ 

 

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de lisans devresinden öğrenci alan mesleki müzik eğitimi 

programlarının çalgı ana sanat dalı veya meslek sazı/ana çalgı açısından önemli sorunlar yaşadıkları 

tespit edilmiştir. Orta okul ve lise kademeleri bulunmayan lisans mesleki müzik programlarının 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

548 

 

öğrenci kaynağı bulmakta zorlandığı, bu nedenle çok çeşitli yaş gruplarından öğrenci alma yoluna 

gittiği saptanmıştır. Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının büyük bir bölümü konservatuar, sahne 

sanatları fakültesi gibi birimlerin çalgı programlarında yaş sınırlaması bulunmadığını ama bulunması 

gerektiğini belirtmiştir. Başta fizyolojik esneklik toleransının düşmesi olmak üzere, sonorite, ezber 

çalma, üst düzey teknik eserlere zaman kalmaması gibi çeşitli sorunların öğrenci yaşına paralel olarak 

gözlemlendiği saptanmıştır. Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının büyük bir kısmı konservatuar 

ve sahne sanatları fakültesi gibi mesleki programların orta okul, lise gibi alt kademelerinin açılması 

gerektiğini belirtmişlerdir. Araştırma, öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda Türkiye’de yeni 

açılan üniversiteler ve buna bağlı olarak sayıca çoğalan mesleki müzik programlarının dünyanın çeşitli 

ülkelerindeki modellerden çok farklı yapılandığını ortaya koymaktadır. Bu araştırmanın ardından 

lisans düzeyinden öğrenci alan ancak orta okul-lise kademesi bulunmayan programların hedef 

çıktılarının gerçekleşme düzeylerinin, öğrencilerinin mezun olduklarında yeterliklerinin, 

öğrencilerinin çalgılarına ilişkin tutumlarının, mesleki sonuç beklentisi düzeylerinin farklı çalışmalarla 

araştırılması önerilmektedir.   
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         Kişilerarası sosyal medya gözetimi sanal benliğin üzerinde aşındırıcı bir etkiye sahiptir. Bu 

aşınma sosyal medyanın hızlı büyümesi ve özellikle de özel bilgileri kamuya açıklamadığını iddia 

eden Facebook’un içeriğe dayalı bilgi akışlarıyla daha da karmaşıklaşmaktadır. Görünürlük algılarının 

değişimi aynı zamanda özel ve kamusal bilgilerin zaman içinde değişimine de ışık tutarak 

“Stalklamak” gibi yeni kavramların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu çalışma, Facebook örneği 

üzerinden sosyal medyada değişen görünürlük kurallarını, buna bağlı olarak değişen kişilerarası 

gözetimin boyutunu ve kullanıcının bu konudaki algısını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla yarı 

yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılarak 30 Facebook kullanıcısı denek ile görüşülmüş ve 

kullanıcıların kendi görünürlüklerini nasıl algıladıkları ve yönettikleri ile başkalarının 

görünürlülüğünden nasıl yararlandıklarına odaklanılmıştır. 

Bu çalışma Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince 

desteklenmiştir. Proje Numarası: SOS-D-070317-0124 
 

Anahtar Kelimeler: Gözetim, Stalk, Sosyal Medya 

 

 

Changing Surveillance Practices in Social Media: Interpersonal 

Surveillance 
 

ABSTRACT 
 

         Interpersonal social media surveillance warrants a care of the virtual self. Yet this care is 

complicated by social media’s rapid growth, and especially Facebook’s cross-contextual information 

flows that publicize otherwise private information. These are tied to shifting understandings of private 

and public information, as well as new terms like “stalking” that frame surveillant practices. This 

article examines changing rules and regimes of visibility on social media, using Facebook as a case 

study. Drawing from a series of thirty interviews, this article focuses on how users perceive and 

manage their own visibility and take advantage of the visibility of other users. 

This work was supported by Research Fund of the Marmara University. Project Number: SOS-D-

070317-0124 
 

Keywords: Surveillance, Stalk, Social Media 

 

 

GİRİŞ 

 

Gözetim kavramı çağımıza özel bir kavram olmamakla birlikte, internet teknolojileri ve 

özellikle sosyal medyanın yaygınlaşması ile beraber genişlemiş ve sıradanlaşmıştır. Antik toplumlarda 

kurulan büyük devletlerin egemenlik alanında çalışacak köylüler hakkında bilgi toplama geleneğinden 

günümüze değin geçen süre içinde kavramın yaygınlık kazandığı, sistematik bir disipline dönüştüğü 

ve kitleden bireye doğru evrildiği görülmektedir. Teorik çerçevede gözetim kavramına oldukça geniş 

bir perspektifte yaklaşılmaktadır. Örneğin David Lyon, ontolojik açıdan kavrama olumlu ve olumsuz 

açılardan yaklaşılabileceğinden bahseder (Lyon, 1994: 19). İngiliz sosyolog Antony Giddens ise, tüm 

modern toplumları gözetim toplumu olarak nitelerken bunu, modern toplum olmanın bir ön koşulu 

olarak değerlendirmektedir. O’na göre gözetim, bilginin toplandığı ve analiz edilerek yönetsel 
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amaçlarla bir araya getirildiği doğal bir süreçtir (Giddens, 2008: 283). Bir şirketin resmi web sitesinde 

şirket bilgilerinin saklanması, devlet dairesi çalışanlarının e-postayla iletişimi, Vikipedia’nın kayıtları 

depolaması, bir sağlık kuruluşunda randevuların çevrimiçi olarak alınması gibi uygulamalar doğal 

gözetimin bir örneğini oluşturmaktadır. Tam aksi biçimde Poster gibi birçok düşünür ise interneti 

duvarların, pencerelerin, kulelerin, gardiyanların olmadığı bir alan; toplumsal denetimin hayal dahi 

edilemeyen olanaklarını açığa çıkaran bir ‘süper-panoptikon’ olarak değerlendirmektedir (Poster, 

1990: 399-400). Bu bakış açısı gözetimin sistematik bir baskı ve zorlama aracı olarak, kişi ve 

kurumlarca kullanıldığı otoriter bir yönetselliğe işaret etmektedir.  

Bu aşamada internet ve sosyal medyanın etkisi yadsınamaz bir gerçektir. İnternet teknolojileri, 

özellikle de sosyal medya üzerine yapılan çalışmalar, toplumun gözlemlenebilir ve kontrol edilebilir 

hale gelmesinde bilişim temelli altyapıların önemine dikkat çekmektedir. İnternet ve sosyal medyanın 

en önemli etkisi ise gözetimin boyutunu değiştirmesinde yaşanmıştır. Dijital iletişim ve gözetleme 

pratiklerinin gelişmesiyle eş zamanlı olarak gözetim alanları da çeşitlenmektedir. Özellikle modern 

dönemde bütün yaşam tarzları izlenebilir ve kayıt altına alınabilir durumdadır. Bu bağlamda 21. 

Yüzyıl itibariyle siber uzam, yeni bir gözetim alanı olarak tüm kurumları ve vatandaşları tehdit eder 

konuma yükselmektedir. Gündelik yaşamda teşhir ve dikizlemeye dayalı gözetleme pratiğinden, askeri 

disiplin ve istihbarata, devlet idaresi ve nüfus sayımından, emek gücünün izlenmesi ve 

denetlenmesiyle birlikte son kertede kapitalist üretim mantığında müşteri odaklı ticari faaliyetlere 

kadar tüm süreçler dijital gözetim için biricik alanlardır. Öyle ki dijital gözetim sistemi içerisinde 

gözetlenen özne ile gözetleyen arasındaki ilişki klasik dönemdeki gözetim çalışmalarındaki 

anlatılardan çok farklıdır. Bu noktada iki özne arasında çoğu zaman etkileşim düzeyi yoktur. Dahası 

gözetlenen bu durumun farkında dahi değildir. (Lyon, 2013: 52-53). Oysa günümüzün modern 

gözetim anlayışında özneler gözetlendiklerinin farkındadır. Bu ise yeni ve farklı bir kavrama işaret 

etmektedir.  

İletişim teknolojilerinin küçülmesi ve cebe girecek boyutlara ulaşmasıyla birlikte devletin 

vatandaşlarını, sermaye gruplarının tüketicileri sistematik olarak gözetlemesinin yanına bireylerin 

birbirlerini sürekli gözetlemesi, gözetimin bireyselleşmesi olgusu eklenmiştir. Bu çalışmanın 

uygulama alanını oluşturan Facebook ise hem günümüzün modern sosyal ağlarının ilki olması hem de 

kullanıcı sayısı bakımından kişilerarası gözetimin merkezi konumunu oluşturmaktadır. Yaklaşık 1,2 

Milyar kullanıcısı (FB İstatistikleri, 2016) ile Facebook, profil oluşturma, kişisel bilgilerin paylaşımı 

vs gibi özellikleri ile diğer sosyal ağlarla benzeşirken; kullanıcı sayısının fazlalığı ve mesajlaşma 

özellikleri sayesinde diğerlerinden ayrışmaktadır. Facebook’un bir sosyal ağ olması yanında 

kişilerarası bir iletişim aracına da dönüşmesi bireyleri gözetime açık hale getirmektedir. Başka bir 

ifadeyle Facebook kullanıcıları kendi rızaları ile kişisel yaşamlarını diğer kullanıcıların ilgisine 

açarken aynı zamanda görünürlüğün ve dolayısıyla gözetimin de yeni boyutlarına kapı aralamaktadır. 

Kişilerarası gözetim ya da stalk kavramları bu yeni dönüşümün bir ürünüdür.  
 

Gözetim Kavramı ve Dijital Gözetim 

 

Dijital iletişim çağında meydana gelen teknolojik inovasyonlar, tüm insani faaliyet alanlarını 

yeniden düzenlemektedir. Özellikle iletişimin dijitalleşmesi, web 2,0 altyapısı ve mobil teknolojilerle 

bireyin artan hareketliliği gözetleme ve mahremiyet sorunsalının derinleşmesine neden olmaktadır.  

Bugün kullandığımız web altyapısı ne tamamen yenidir ne de on yıl öncekiyle aynıdır. Birçok çağdaş 

web platformunun önemli bir özelliği, büyük miktarda kişisel bilgi ve davranış biçimlerini depolaması, 

işlenmesi, değerlendirmesi ve satmasıdır. Böylelikle yeni dijital gözetleme pratikleri ortaya çıkarken; 

gözetim çalışmaları kapsamında incelenen yeni sorunsallar, yeni kavramsallaştırmalar çalışma 

alanlarının öncelikli konuları haline gelmiştir. Bu tartışmalar ışığında şekillenen teorik kavramların 

bazıları arasında Roger Clarke (1988) verilerin izlenmesi, Mark Poster (1990) Elektronik 

Süperpanoptikon, David Lyon (1994) Elektronik Gözetim ve Gary Marx (2002) Yeni Gözetim 

sayılabilir. Gözetimin bireyselleşmesi, kişilerarası hale dönüşmesi stalk gibi kavramları 

popülerleştirmiş ilgi alanı haline getirmiştir.  

Gözetim konusuna, ilk olarak Karl Marx dikkat çekmiştir. Marx’a göre gözetim, emek ve 

sermayenin arasındaki mücadelenin bir unsurudur. Köleliğin ortadan kalkmasından sonraki dönemde 

kapitalizm varlığını korumanın yollarını aramaya başlamış ve görece özgürleşen işçilerin çalışma 

saatlerine uymaları, en düşük maliyetle en yüksek verimi sağlamak amacıyla yönetimin bir aracı 
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olarak gözetime başvurmuştur. Marx’a göre farikaların kullanımı, işçilerin faaliyetlerinin gözetimi 

yoluyla, emeğin disiplininin sağlanmasıdır (Lyon, 1997: 43). Max Weber ise, rasyonel örgüt modeli 

olarak gördüğü bürokratik yönetimlerin özelliklerinden birinin “ayrıntılı kayıt ve dosyalama” 

olduğunu belirtmiştir. Bu özellik aslında denetimin gerçekleşmesine hizmet etmektedir (Weber, 1986: 

193).  

Jeremy Bentham ise, 1971 Paris’inde basılan ve mimarisini tasarladığı yeni hapishane modelini 

anlattığı Panoptikon adlı kitabında gözetimi; “bugüne kadar örneği olmayan, zihin üzerinde zihinsel 

iktidar elde eden yeni bir yöntem” olarak tanımlamaktadır (Bentham, 1995: 43-47).  

Gözetimi anlatmak için, Bantham’ın Panopticon hapishanesi metaforunu kullanan Foucault, 

toplumsal alanda iktidarların kitleleri gözetlemesini eleştirirken kavramı; “bir veya daha çok kişinin 

iletişim ya da eyleminin sistematik olarak araştırılması ya da izlenmesi” şeklinde tanımlamaktadır. 

O’na göre gözetim, iktidarların toplumsal baskı araçlarından başka birşey değildir (Foucault, 1992: 

245-247). Foucault’ya göre görünürlük bir tuzaktır. Panopticon’da mahkum, görülmekte ama 

görememektedir. Bir bilginin nesnesidir ancak bir iletişimin öznesi olamamaktadır. Panopticon’un 

büyük etkisi de buradan kaynaklanmaktadır; mahkumda iktidarın arzusunu yerine getiren, bilinçli ama 

otomatik işleyen bir süreç yaratmaktadır. Panopticon, çok farklı arzulardan hareketle, benzer iktidar 

etkileri imal eden bir makinedir. Gerçek bir tabi olma durumu, hayali ilişkiden mekanik olarak 

doğmaktadır. Öylesine ki, mahkumu iyi davranmaya, deliyi sakin olmaya, işçiyi çalışmaya, okul 

çocuğunu özenli olmaya, hastayı tedaviye uymaya zorlamak için güç kullanmaya gerek 

kalmamaktadır. Dolayısıyla gözetim sayesinde demir parmaklıklara ve kilitlere gerek olmamaktadır. 

Bireyler her an gözetleniyorum sanrısıyla gücün istediği şekilde davranmaya şartlanmaktadırlar. 

Michel Foucault’nun da çarpıcı bir biçimde ortaya koyduğu kavrama ilişkin Zygmunt Bauman 

modernitenin temel boyutlarından biri olarak kabul edildiğini belirtmektedir. Bu noktada Bauman iki 

temel özelliğe dikkat çekmektedir. Bunlardan birincisi, toplumsal biçimlerin yenilerinin oluşmasından 

daha hızlı bir şekilde çözülmesidir. Bu noktada aynı şeyin gözetim için geçerli olup olmayacağını 

sorgulamaktadır. Bauman, bir zamanlar sabit ve katı görünen gözetimin artık daha esnek ve devingen 

bir hâl aldığını, önceleri sadece marjinal bir etkisi olduğunu, yaşamın birçok alanına sızdığını ve 

yayıldığını iddia etmektedir (Bauman&Lyon, 2013: 90). Zira iktidarlar için gücü elde tutmakla bilgiyi 

elde tutmak arasında sıkı bir ilişki vardır. Özellikle de sanayi sonrası toplum modelinde bu ilişki 

oldukça güçlenmiştir. Günümüz demokrasilerinde, iktidarda var olabilmek için her türlü bilgiye sahip 

olmanın hayati önemi bulunmaktadır. Çünkü bilgi, günümüz modern toplumlarında merkezi güç 

konumundadır. Öyle ki, bilginin üretimi, denetlenmesi, dağıtımı ve alıkonması olmaksızın iktidarlar 

günümüz demokrasilerinde devamlılığını garanti altına alamamaktadır (Foucault, 2003: 131). Bu 

bağlamda iktidarın, toplumu denetim altında tutması için toplumun en küçük yapı taşı olan bireyleri 

dahi çok iyi tanıması, bireyler ile ilgili her türlü enformasyona sahip olması gerekmektedir. 

Gözetim konusunda uzun yıllardır çalışan David Lyon’a göre, “Hakkında veri toplananları 

etkileme veya idare etme amacıyla tanımlanmış ya da tanımlanmamış herhangi bir kişisel verinin 

toplanması ve işlenmesi.” (Lyon, 2006: 12-13) olarak tanımlanan gözetim kavramı son dönemde, 

internet gibi enformasyon teknolojilerinin gelişim sürecine paralel olarak özel bir önem kazanmıştır. 

Bu sayede toplanan kişisel enformasyonun miktarı sürekli artmıştır. Enformasyon teknolojileri, 

potansiyel olarak olağanüstü kalabalık bir kitleyi, gözetimciler için, görünmeksizin ya da 

bilinmeksizin izlenebilir hale getirmiştir. Bu anlamda günümüzün en önemli gözetleme araçları 

bilgisayarlardır. Bilgisayarlar verileri toplar, saklar, eşleştirir, geri getirir, işler, pazarlar ve dolaşıma 

sokarlar. Telefon, fax, e-posta, kredi kartları, cep telefonları, internet ve sosyal medya hesapları 

bireylerarası pek çok yeni ilişki biçimini ortaya çıkartmıştır. Özel hayata ilişkin pek çok detay bu 

araçlarla aktarıldıkça özel-kamu ayrımı anlamını kaybetmiş, sınırlar belirsizleşmiştir (Çakır, 2015: 

250-251). İnternet toplumsal yapıya sayısız gizli göz eklemektedir. Poster’a göre, “duvarsız, 

penceresiz, kulesiz ve gardiyansız bir izleme sistemidir.” (Poster, 1990: 405) Gözetleyenin 

görünmediği Orwellvari yeni bir durumdur.  
 

Kişilerarası Gözetim Aracı Olarak Facebook 

 

Günümüzün en popüler sosyal paylaşım ağlarından biri olan Facebook, Mark Zuckerberg 

tarafından Şubat 2004’de kurulmuştur. İlk yıllarda “The Facebook” adıyla, sadece Harward 

Üniversitesi öğrencileri tarafından, resmi Harward elektronik posta hesaplarıyla girilebilen site; daha 
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sonra Columbia, Stanford ve Yale Üniversitesi öğrencilerine de açılmıştır. Ağustos 2005’te 

“Facebook” alan adına 200 Bin Dolar ödeyen site o tarihten beri bu ismi kullanmaktadır (Lai, 

2010;40). Facebook da diğer sosyal ağlar gibi web 2,0 mimarisi altında çalışan, kullanıcıların profil 

oluşturmasına ve birbirleriyle iletişim kurmalarına olanak veren web tabanlı bir platformdur. 

Facebook’un popüleritesi aynı zamanda onu, internet gözetiminin, nasıl işlediği konusunda da 

mükemmel bir örnek haline getirmektedir. Çünkü gözetim aracılık ilişkilerine, profil oluşturmaya ve 

görünürlüğün asimetrik ilişkilerine dayandığı için salt kişisel veri toplamanın ötesinde birşeydir. 

Herşeyden önce Facebook borsada işlem gören ticari bir şirkettir. Ekonomik varlığının temel amacı 

kar elde etmektir. Kullanıcılardan üyelik için ücret talep etmediğine göre, karlılık için asıl hedef kitlesi 

reklamverenlerdir. Bunu hedefli kişiselleştirilmiş reklamlar aracılığıyla yapmaktadır. Bu da reklamları 

kullanıcıların tüketim çıkarlarına uyarladığı anlamına gelmektedir. Funch’a göre bu durum post 

modernizmin egemen örgütsel mantığına da işaret etmektedir (Funch, 2011: 135-138).  

Öte yandan, Facebook sadece kullanıcılarının paylaşım yapmasına izin vermez, aynı zamanda 

kullanıcılar arası ilişkileri de düzenlemektedir. Kullanıcılar birbiriyle ilişki kurabileceği gibi 

birbirlerini izleyerek de kişisel bir bağlam oluşturabilirler. Kullanıcılar kişilerarası gözetimden şikayet 

ederken aynı zamanda bu durumu sosyal medyanın genel bir sorunu olarak değerlendirip 

normalleştirdikleri gözlenmektedir. Kullanıcılar izlenildiklerini bilseler de aynı zamanda 

izleyebildikleri için gözetimi görmezden gelmektedirler (Murakami Wood & Webster, 2009). 

Cavanagh’a göre, kullanıcıların bu platformlardaki varoluşları “gösteriyorum ve görülüyorum öyleyse 

varım.” biçiminde gerçekleşmektedir (Cavanagh, 2007: 124). Görüldüğü sürece, diğer bir deyişle 

kendini sunduğu sürece varolduğunu düşünen birey, herkesten daha iyi bir kimlik oluşturmak ya da 

herkes tarafından izlenmeyi sürdürmek üzere kendini yüceltirken diğerlerini nesneleştirmektedir. Bu 

ilişki diğer kullanıcılar için de aynı biçimde gerçekleşirken nesnelerin ve öznelerin iç içe geçtiği ve 

karşılıklı gösterme ve görülme bağımlılığına dayanan bir ilişki ortaya çıkmaktadır. 

Kendisini sosyal ağlarda görünür kılma ve kimliğini inşa etme sürecindeki birey, bunu 

başarmak için elinden geldiğince içerik üretmekte ve kendisini tanımlamaya yarayacak birçok kişisel 

bilgiyi paylaşıma açmaktadır. Örneğin Facebook üzerinde profil oluşturan bir birey isim, yaş, cinsiyet, 

telefon, e-posta, iş, eğitim, doğum yeri, siyasi görüş, dini inanç gibi birçok kişisel bilginin yanında 

sevdiği müzikten, alkol kullanma durumu ve ilişki durumuna kadar özel hayatına ilişkin birçok bilgiyi 

de kişisel alanında görünür kılmaktadır. Fakat sosyal ağları aktif kullanabilmek için bazen bu 

bilgilerden daha fazlası gerekmektedir. Kişisel bilgilerin sunumundaki cesaret ile kişisel mahremiyet 

arasında ters ilişki bulunmaktadır. En basit ifade ile gözetimi bir süreç olarak düşünürsek mahremiyet 

bu süreçte ilk kaybedilecek cephedir. Bu sebeple kullanıcılardan daha verimli bir sosyal medya 

kullanıcısı olma konusunda beklenen, mahrem sınırları mümkün olduğunca esnetmeleridir (boyd, 

2008: 17). Bu esneklik kişilerarası gözetim için her bir kullanıcıya geniş bir hareket alanı 

yaratmaktadır.  

Silverstone ve Haddon’a göre kişilerarası gözetim teknolojinin yerelleşmesinin bir sonucudur. 

Onlara göre iletişim teknolojilerinin yerelleşmesi yaşanmış deneyimlerin bir sonucudur ve bireyler 

başkalarının da kendilerini benzer yollardan gözetledikleri fikrini içselleştirerek gözetim kavramını 

normal kabul etmektedirler (Silverstone & Haddon, 1996: 30). Benzer biçimde sosyal ağlar da tıpkı 

diğer iletişim teknolojilerinde olduğu gibi deneyimsel araçlardır. Bireysel deneyimler ve pratikler 

sosyal ağların ününü oluştururken, üzerinde uzlaşılan temel nokta ağlar üzerindeki bireysel kontrolün 

etkin biçimde çalıştığıdır. Oysa Whitson ve Haggerty’e göre ağlar üzerinde yoğunluk ve kullanım 

arttıkça bireysel kontrol ortadan kalkmaktadır. Bu bağlamda kontrolün yerini alan en temel hareket 

diğerlerinin ne yaptığı ve ortama ayak uydurma olmaktadır (Whitson & Haggerty, 2008: 592).   
 

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı    
Bu çalışma, Facebook örneği üzerinden sosyal medyada değişen görünürlük kurallarını, buna 

bağlı olarak değişen kişilerarası gözetimin boyutunu ve kullanıcının bu konudaki yaklaşımını 

incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında kullanıcıların kendi görünürlüklerini nasıl 

algıladıkları ve yönettikleri ile başkalarının görünürlüğünden nasıl yararlandıklarına odaklanılmış, 

kişilerarası gözetimin yaygınlığı ve boyutu incelenmiştir. 

Facebook birçok çalışmada çağımızın modern kamusal alanlarından biri olarak 

değerlendirilmektedir. Hızla büyüyen kullanıcı sayısı, mobil teknolojiler ve etkileşim gibi özellikler 

gözetimi daha yaygın ve alışılagelmiş bir durum haline getirmektedir (Trottier, 2012: 322).  
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Bu çerçeve bağlamında araştırma soruları şu şekilde oluşturulmuştur; 

 Kullanıcılar Facebook üzerinden diğer kullanıcıları gözetlemekte midir? 

 Kullanıcıları Facebook’ta gözetlemeye zorlayan şey nedir? 

 Diğer kullanıcıları gözetleyen birey kendi görünürlüğünü nasıl yönetmektedir? 

 

Araştırmanın Yöntemi 

 

İnternet ve sosyal medya üzerine yerli ve yabancı literatürde oldukça fazla nicel araştırmaya 

rastlamak mümkündür fakat alana dair nitel araştırmaların azlığı da dikkat çekicidir. Bu alanda 

niteliksel araştırmanın az olması, araştırmanın önemine ve alanda elde edilen niteliksel verilerin 

gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Nitel araştırmanın esnek ve bütüncül yaklaşımı, neden sorusuna 

cevap verirken, sosyal medya kullanıcılarının kullanımdan elde ettikleri doyumlar hakkında detaylı, 

kişisel, sübjektif, algı, duygu, düşünce ve deneyimlerine dair bilgiler sağlamaktadır (Ataseven, 2012: 

546-548). Bu açıdan da değerlendirildiğinde, nitel bir araştırma yapmak önem taşımaktadır.  

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan derinlemesine mülakat yöntemi 

uygulanmıştır. Derinlemesine mülakat yüzeysel nicel verilerden çok araştırmaya denek olan bireylerin 

görüş, düşünce ve algılarıyla ilgili bilgi toplama amacını taşımaktadır (Altunışık vd., 2012:93). 

Mülakat soruları yukarıda belirlenen araştırma sorularına yanıt bulmak amacıyla, demografik 

bilgileri içerenler dışında beş farklı gruba ayrılmıştır. Bu gruplar, “Arkadaş/çevre baskısı/önerisi”, 

“Facebook’ta görünürlük ve kişilerarası gözetim”, “Paylaşımların özel/kamusal ayrımı”, “Kişisel 

bilgilerin yönetimi”dir. Çalışmada katılımcılara sorulmak üzere toplam 30 soru belirlenmiş, 

katılımcıların verdikleri yanıtlara göre önceden hazırlanan sorular dışında da sorular sorulmuştur. 

 

Araştırmanın Örneklemi ve Sınırlılıkları     
 

  Yarı yapılandırılmış mülakatla katılımcıların Facebook’a yönelik gözetim davranışlarını 

ölçmek amacıyla yaşları 21-24 arasında değişen Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi dördüncü 

sınıf öğrencileri arasından uygulamayı düzenli olarak kullanan 30 öğrenci basit tesadüfi örneklem 

yöntemi ile belirlenmiştir. Bu örnekleme yönteminde evreni oluşturan her elemanın örneğe girme 

şansı eşittir. Bu yüzden hesaplamalarda da her elemana verilecek ağırlık aynıdır (Arıkan, 2004:141). 

Dolayısıyla örneklem seçiminde sadece öğrencilerin Facebook uygulamasını kullanıyor olması şartı 

aranmıştır.  

Katılımcıların mahremiyetlerini korumak ve anonim kalmalarını sağlamak amacıyla her bir 

katılımcıya fakülte bölümü, cinsiyet ve yaştan oluşan bir kod atanmıştır (Örn: gzt22K). Kodun ilk üç 

harfi eğitim görülen bölümü, rakam yaşı, sondaki harf ise cinsiyeti temsil etmektedir.  

Görüşmeler, 20.02.2017 ile 24.02.2017 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi İletişim 

Fakültesi’nde gerçekleştirilmiştir. Ortalama 40 dakika süren görüşmeler kayıt cihazıyla kayda alınmış, 

sonrasında deşifre edilerek raporlanmıştır. Analiz çerçevesinde görüşmeleri daha net bir şekilde 

yansıtabilmek amacıyla doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Tüm veriler sistematik bir şekilde 

betimlenmiştir. Bu betimlemeler açıklanmış yorumlanmış, neden sonuç ilişkileri araştırılmış ve 

sonuçlara ulaşılmıştır.  

Araştırma belirli bir üniversitenin, belirli bir sınıfı ve belirli bir yaş aralığını temsil ettiğinden 

homojen bir grup yapısından söz etmemiz mümkündür. Öğrencilerin İletişim Fakültesi'nde eğitim 

görüyor olmaları, onların sosyal medya uygulamalarına yaklaşımlarında ve kullanımlarında diğer 

fakültelerde okuyan öğrencilere nazaran belirli bir bilinç düzeyinde olmalarına ve araştırmanın sınırlı 

genellemelere ulaşmasına neden olabilmektedir. 

 

Bulgular     
Mülakata katılan 30 öğrenci Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi dördüncü sınıf 

öğrencisidir. Bu öğrencilerin 12’si Gazetecilik Bölümü (GZT), 10’u Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

Bölümü (HİT), 8’i ise Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü (RTS) öğrencisidir. Katılımcıların 

tamamı Facebook kullanıcısı iken bunların sadece 3 tanesi profillerini gün aşırı kontrol ettiklerini, 11’i 

günde bir kez, 16 kişi ise günde iki veya daha fazla kez profilini kontrol ettiğini belirtmiştir. 

Katılımcıların 19’u kadın, 11’i ise erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcıların yaş aralıkları ise 21 ile 24 

arasında değişmektedir. 4 öğrenci 21, 18 öğrenci 22, 6 öğrenci 23 ve 2 öğrenci 24 yaşındadır. 
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 Arkadaş/çevre baskısı/önerisi 

Her ne kadar katılımcıların yarıdan fazlası Facebook profillerini kendi rızalarıyla açtıklarını 

vurgulasa da yarıya yakını Facebook profillerini arkadaş/çevre baskısı veya önerisi nedeniyle 

açtıklarını ifade etmektedir. Hatta bazı katılımcıların platformdaki varlığı tavsiyenin veya önerinin 

ötesine geçmektedir. Yakın arkadaşlarının kendileri için profil oluşturduklarını ve sonra kontrolünü 

kendilerine devrettiklerini ifade etmişlerdir.  

 “Lisedeki sıra arkadaşım benim yerime adımı ve e-postamı kullanarak 

Facebook profili açmıştı. Sonra şifrelerini bana devretti. Diğer sınıf 

arkadaşlarımızın okulla ve derslerle ilgili konularda buradan haberleştiğini 

söyledi.” (hit23E) 

Bazı kullanıcılar kendi fotoğraflarının Facebook’ta yer aldığını, bu fotoğraflara kendileri 

hakkında yorumlar yapıldığını başkalarından öğrendiğini belirterek, kendileriyle ilişkili içeriklerin 

yayılımını kontrol etmek amacıyla hesap açtıklarını ifade etmişlerdir. Yani bir anlamda kontrolsüz 

sanal varlıklarını kontrol edebilmek amacıyla platforma giriş yapmışlardır. 

Çevre baskısı ya da kendi rızalarıyla hesap açan katılımcıların bir kısmı burada bulunmaktan ve 

bu kararı vermekten dolayı pişman olmadıkları gözlemlenmiştir. Hatta kimi öğrenciler;  

“Şimdi çık deseler kolay kolay buradan çıkmak istemem. Bazı noktalarda 

hayatı kolaylaştırıyor” (rts21K) ifadelerini kullanmıştır.  

Diğer yandan bazı katılımcılar Facebook’a alışamadıkları ya da sevmedikleri için hesaplarını 

kapattıklarını ancak hemen hemen hepsi kısa bir süre sonra platforma geri döndüklerini belirtmişlerdir. 

Facebook’ta olmanın günümüz dünyasında sosyal bir kimlik olarak var olmakla da yakından bir ilgisi 

vardır. Platforma geri dönen katılımcılara göre Facebook’ta bulunmamak sosyal etkinliklerin 

azalmasını beraberinde getirmektedir. Bir üniversite öğrencisi için asosyallik göze alınması zor bir 

maliyettir. 

“Bir dönem hesabımı kapatmıştım. Huzurlu olduğumu düşündüm. Sonra 

okulda arkadaşlarımın benden habersiz bir sürü partiye, sinemaya gittiğini 

öğrendim. Buluşup ders falan çalışıyorlardı ama ben hiçbirine 

çağırılmadım. Ya da kantinde bazı konular hakkında konuşup geyik yapıp 

eğleniyorlardı. Ben ne dediklerini bile anlamıyordum. Sonra bana dediler ki 

Facebook üzerinde haberleşip plan yapıyorlarmış. Ya da oradaki komik bir 

video üzerine konuşuyorlarmış. Ben bunların hepsini kaçırdım. Kendi 

arkadaşlarıma yabancı kaldığımı farkettim. Mecburen hesabımı yeniden 

açtım. Belki mezun olunca kapatırım.” (hit22K)  

 Facebook çoğunlukla öğrencilerin okul ve derslerle ilgili konularda birbirleriyle haberleştikleri, 

notlarını ve kitaplarını paylaştıkları bir platform olarak kullanılmaktadır. Fotoğraf paylaşmak ya da 

ülke gündemine ilişkin haberleri takip etmek ikincil kullanım nedenleri arasındadır. Facebook’un 

belirgin bir hedef kitle gözeterek ya da herhangi bir izleyici kitlesi seçmeden içerik paylaşımına olanak 

veren yapısı kullanıcı için sayısız alternatifli bir görünürlük sağlamaktadır. Bu bol alternatifli 

görünürlük avantajı bazı kullanıcılar için “gündelik hayattaki duyguların gelişigüzel dışa vurumu” 

(gzt24E) için kullanılmaktadır. Facebook’un bu gündelik hayatın “gelişigüzel” dışavurumunu 

destekleyen katılımcı yapısı aynı zamanda bireylerin genel hislerine ilişkin bir görünürlük de 

üretmektedir. Bu görünürlük hem geneldir hem de rızaya dayanmaktadır. 
 

 Facebook’ta görünürlük ve kişilerarası gözetim 

Görüşmelerden elde edilen bulgulara göre, katılımcıların Facebook’un neden bir gözetim aracı 

olarak kullanılabileceğinin bilincinde oldukları saptanmıştır. Katılımcıların çoğunluğu platformu 

kişisel bilgilere erişim için geniş ve kullanılabilir bir kaynak olarak nitelendirmektedir. Bu bağlamda 

kişisel bilgilerin başkaları tarafından izlenmesini ise kişilerarası gözetim olarak tanımlamaktadırlar.  

Katılımcıların gözetlenme konusunda en büyük endişe kaynağı Facebook’taki aile bireyleri ve 

akrabalardır. Boyd’a göre akrabaların ve ebeveynlerin Facebook’a dahil olmaları ve profillere erişimi, 

bireylerin tepki göreceklerini düşündükleri kimi davranışlar konusunda yanlış anlaşılmalarına sebep 

olmaktadır (boyd, 2008: 18). Daha açık bir ifadeyle Facebook kimi zaman bireylerin kişiliklerinin 

çarpıtılarak yansıtılmasına zemin hazırlamaktadır, yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermektedir. 

“Babam dahil neredeyse bütün ailem Facebook’ta hesap açtı. Onları 

eklesem bir türlü, eklemesem bir türlü. Şimdi onlar beni görüyorlar diye 
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paylaşımlarımı kısıtlamak zorunda kalıyorum. Her paylaştığımı görsünler 

istemiyorum. Mesela sigara içiyorum ve arkadaşlarım elimde sigaralı 

fotoğraflarımı koyuyorlar. Onlar görecek diye korkuyorum. Gizlilik 

ayarlarıyla oynamak zorunda kaldım. Oysa ben okuduğum kitapları ve 

gündeme ilişkin yorumlarımı da paylaşıyorum. Babam bunları görmüyor. 

Tek gördüğü elimdeki sigara ya da içki bardağı. Ben böyle biri değilim ki” 

(gzt21K)  

 Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, Facebook’ta kişilerarası gözetim karşılıklı olarak 

sürdürülmektedir. Sadece gözleyenler ya da sadece gözlenenlerin dahil olacağı bir gruplama söz 

konusu değildir. Gözetlenen bireyler aynı zamanda gözetleyen bireylere dönüşebilmektedir.  

Facebook en çok eski ya da halihazırda mevcut romantik çiftlerin birbirini gözetlemesine 

aracılık etmektedir. Bu tarz bir gözetlemedeki temel noktalar cinsel yönelim, karşı cinsten arkadaşlarla 

olan mesafe, beğenilen iletilerin türü, mevcut ilişkinin statüsü gibi ilişkinin biçimini anlamaya ve 

partnerin özel yaşamını öğrenmeye yönelik alanlarda yoğunlaşmaktadır.     

“Eski kız arkadaşımın beni hala Facebook’ta stalkladığını biliyorum. Hatta 

fake (sahte) profil açmış ve beni eklemiş. Malesef hangi profil onunki onu da 

bilmiyorum. Aslında itiraf edeyim benim de sahte bir hesabım var.” (rts22E) 

 

“İlişkimizin başında erkek arkadaşımın profiline neredeyse hergün 

bakıyordum. İlişki durumunu değiştirmesi bence önemli bir konu. Sonuçta 

ilan ediyorsun. Gizleyecek birşeyi yok demek ki. Sonra değiştirdi. Bir de 

mesela diğer kızlarla olan iletişimi önemli. Onlarla arasına mesafe koyuyor 

mu? Bi süre bunları gözlemeye çalıştım. Şimdi güveniyorum ve hiç 

bakmıyorum. Desem de inanmayın:)” (gzt22K) 

Elde edilen bulgular arasında en dikkat çekici noktalardan biri de katılımcıların kendi 

hayatlarına ilişkin görülmesini istedikleri şeylerle, başkalarının hayatlarında gözlemek istedikleri 

şeyler arasında farklılıklar olması. Katılımcıların neredeyse tümü kendi profillerinde sadece öne 

çıkarmak istedikleri noktalara odaklanılmasını isterken, gezindikleri profillerin özel hayata ilişkin en 

mahrem detaylarını bile görmek istiyorlar. Bu noktada, katılımcılar tarafından en çok dillendirilen 

kavramlardan biri de “stalk”tır.  

Clay Shirky’e göre stalk gözetlemenin daha agresif boyutunu oluşturmaktadır. Shirky stalk’ı, 

“bireyin Facebook profilleri arasında dolanmak yerine dönüp dolaşıp sürekli olarak aynı profiller 

üzerine odaklanması” şeklinde tanımlamaktadır (Shirky, 2008: 124). Bu tanımlama çerçevesinde, 

çalışmaya katılan öğrencilerin büyük çoğunluğunda stalk eylemine dair belirtiler gözlemlenmiştir. 

Daha ilginç bir diğer saptama da katılımcıların stalk kavramını tam da Shirky’nin tanımladığı 

anlamıyla kullanmalarıdır.  

“Geceleri canım sıkıldığında eski erkek arkadaşlarımı stalklıyorum. Yeniden 

birlikte olmak gibi bir amacım yok ama ne yaptıklarını, hayatlarına kimleri 

aldıklarını, benden sonra mutlu olup olmadıklarını merak ediyorum. Aslında 

içten içe mutsuz ve perişan olmalarını görmek istiyor olabilirim. Belki 

böylece kendi egomu tatmin edeceğim, bilmiyorum.” (hit23K) 

Stalk’landığını düşünen katılımcıların büyük bir bölümü bundan rahatsızlık duyduklarını 

belirtirken aynı zamanda bu duruma alıştıklarını da belirtmektedir. Bir katılımcıya göre bundan 

kurtulmanın tek yolu ya hesabı kapatmaktır ya da gizlilik ayarlarını çok katı biçimde yeniden 

ayarlamaktır. 

“Stalklandığımı düşünmek kimi zaman beni rahatsız etmese de kimi zaman 

beni stalklayacaklar diyerek paylaşımlarımı kısıtlıyorum. Sonra farkettim ki 

aslında özgürlüğümü kısıtlıyorum. Neden onlara göre hareket edeyim? Ben 

de gizlilik ayarlarımı yeniden düzenledim. Aslında belki de özgürlük alanımı 

düzenliyorum. Bu da bir sorun. Ama kafam daha rahat.” (rts22K)  

Görüşmelerden elde edilen sonuçlara göre, katılımcıların büyün bölümü gerçek hayattaki kişi ve 

kurumlar tarafından da gözetlendiklerini düşünmektedir. Katılımcılara göre, Facebook gibi sosyal 

ağlar bireylerin ideolojik duruş ve inanç gibi konular hakkında da bilgilerini içerdiği için işe alma ya 

da benzeri mülakat süreçlerinde sıklıkla başvurulan bilgi kaynaklarıdır. Katılımcılar bu tür olumsuz 

imajları engellemek için de sanal varlıklarını kontrol etme gereği hissetmektedir. 
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“Staj için başvurduğum bir reklam ajansının mülakatında görüşme 

esnasında görevlinin Facebook ve Twitter hesaplarımı kontrol ettiğini fark 

ettim. Orda yazanlardan yola çıkarak bana siyasi görüşüme ilişkin sorular 

sordu. Bu çok korkunç. Bir anlamda fişleme gibi. Sonra tüm profillerimi 

dışarıya kapattım. Sadece yakından tanıdıklarımı kabul ediyorum.” (hit23E) 

Stalk gibi kavramların varlığı bir anlamda kullanıcıların platformdan nasıl bir özgürlük alanı 

beklediğini ve bu istenmeyen durumlara karşı ne gibi çözümler üretebileceklerini de göstermektedir. 

Bu gibi durumlara karşı önlem olarak platform üzerindeki görünürlüklerini ve gizlilik ayarlarını 

yeniden düzenleyen birçok katılımcı olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan katılımcıların bir kısmı, stalk 

gibi davranışları bütünüyle olumsuz görmediklerini beyan etmiştir. Onlara göre bu durum yakınlık 

derecesine göre değişmektedir. Yakın arkadaşların haftasonu maceralarını izlemekle görece daha uzak 

birinin sevgilisiyle ev hallerini gözlemek farklı şeylerdir. Katılımcılara göre görülmesini istemediğin 

şeyi profiline koymaman gerekir.  

“Profiline bir ton fotoğraf eklemiş, gizlilik ayarlarını herkese açık olarak 

ayarlanmış sonra ben stalkladım diye suçluyum. Yok öyle bir dünya. Merak 

bu, varsa birşeyler bakarım. Bakılsın istemiyorsan ya koyma oraya ya da 

belirli kişilere göre ayarla. Ben öyle yapıyorum, herkes böyle yapsa sorun 

kalmaz.” (rts23K)   

Gözetleme ya da stalk gibi kavramlara ilişkin farklı bakış açılarının varlığı platformun kendi 

kullanım pratiklerinden doğması nedeniyle önemlidir. Platformun kullanım biçimi ya da algoritmik 

yapısı buna izin veriyorsa ya da bu tarz fikir ve davranışların ortaya çıkmasına neden oluyorsa konu 

sadece kullanıcılar arasında gerçekleşmiyor olabilir. Bazı katılımcılar Facebook’un temel 

amaçlarından birinin insanların birbirini gözetlemesini kolaylaştırmak/sağlamak olduğundan 

şüphelenmektedir. Bu sayede daha fazla içerik üretilebilir ya da bağlantı sayısı arttırılabilir.  
 

 Paylaşımların özel/kamusal ayrımı 
Özel ve kamusal gibi kavramlar öğrencilerle yapılan mülakatlar sırasında sıklıkla gündeme 

geldi. Facebook’u gözetim bağlamında incelemek için bu kavramlar tek başlarına anlamlı olmasa da 

içeriklerin paylaşımı ve kimlerin göreceği noktasında bu kavramlar önem arz etmektedir. Buradaki 

ironi, hesaplar kişisel (personal) olarak adlandırılırken içeriklerin kamuya yönelik olmasından 

kaynaklanmaktadır. 

Facebook kullanıcıların kişisel içeriklerini seçtikleri kimi kullanıcılarla paylaştıkları ve 

böylelikle kendi kişisel profillerini oluşturdukları kamusal bir alan. Katılımcılara göre bu kamusal 

alandaki temel motivasyon ise paylaşmak ve diğer kullanıcılara görünür olmaktır. Hatta kimi 

kullanıcıların paylaşmadıkları anda tıpkı film yıldızları gibi unutulacaklarını düşündükleri tespit 

edilmiştir.  

“Hayatıma dair küçük şeyleri bile paylaşmayı seviyorum. Orası benim 

kişisel reality şovum. Fotoğraflar, anılar vs biriktiriyorum. Yıllar sonra 

bakıp hatırlayacağım. Görenler de hatırlayacak. Paylaşmazsam hatıra 

bırakamam kimseye. Burası büyütülecek bir yer değil. Paylaş geç.” (hit22K)     

Kimi katılımcıların Facebook’un kamusallığına şüpheyle yaklaştıkları tespit edilmiştir. 

Facebook’taki kamusal alanı gerçek hayatla karşılaştıran kimi kullanıcılar bunun ürkütücü bir durum 

olduğunu vurgulamıştır. rts23E kodlu katılımcıya göre bu durum evin tüm odalarını halka açmak 

gibidir. O’na göre kamusal ve özeli ayıramıyorsanız siz farketmeden tüm hayatınız kamusallaşabilir. 

Bir katılımcı gerçek kamusal alanda neyi söyleyebiliyor yahut gösterebiliyorsanız Facebook’taki 

sınırın da bu olması gerektiğini savunmuştur. Bir anlamda gerçek ve sanal kamusal alanlar arasında 

gösterebilecek şeyler arasında bir fark olmadığına dikkat çekmektedir. 

Katılımcıların hemen hemen tümü için kişisel bilgilerin mahremiyeti önemli bir konudur ve 

istem dışı sızdırılması önemli bir güvenlik sorunu oluşturmaktadır. Bazı katılımcılar bu sızmaları 

engellemek ve istenmeyen durumların önüne geçmek için Facebook güvenlik ayarlarının yeterli 

olduğunu savunmaktadır. Kimileri ise bunun yetersiz bir düzenleme olduğunu ve engellemenin tek 

yolunun kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini savunmuştur.  

Görüşmelerden elde edilen önemli bir sonuç ise kullanıcıların tahmin ettiklerinden daha fazla 

kişisel bilgiyi yayınladıklarını farketmeleridir. Bunu kendi rızalarıyla yapmış olmaları ise şaşırtıcı bir 
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diğer bulgudur. Birçok katılımcı bu durumu Facebook’un sürekli içerik paylaşımını teşvik eden 

algoritmik yapısına ve güvenlik ayarları seçeneğinin varlığına bağlamaktadır.  

“Sizinle konuşurken bir yandan profilime bakıyorum da dikkatli bir göz 

ramazan ayında oruç tutup tutmadığımdan hangi partiye oy verdiğime kadar 

hakkımdaki birçok bilgiyi öğrenebilir. Ben özellikle bu bilgiler bilinsin diye 

girmedim. Ama spesifik zamanlardaki kimi spesifik paylaşımım bu bilgileri 

açığa çıkarıyor.” (hit23E) 

Görüşmeler süresince kamusal ve özel ayrımına ilişkin katılımcıların kesin bir çizgi 

belirleyemediği saptanmıştır. Bazı kamusal bilgilerin özel, kimi kişisel bilgilerin de kamusal olarak 

nitelenebildiği gözlenmiştir. Fakat temel olarak platformun paylaşımlar konusunda bireyi 

cesaretlendirdiği de bir gerçektir. Katılımcılara göre Facebook sanal bir güvenlik ilizyonu 

yaratmaktadır.   
 

 Kişisel bilgilerin yönetimi 

Facebook gibi sosyal ağlar kişisel mahremiyet açısından önemli bir tehdit oluştursa da 

kullanıcıların sosyal ağlardaki sanal kimlikler üzerine bilinçlenmesi bu tehditlerle başa çıkabilme 

konusunda bir fırsat oluşturmaktadır. Whitson ve Haggerty’e göre sanal ortamlarda kişisel kimliklerin 

korunması bilgi akışını denetlemek ve kontrol altına almaktan geçmektedir. Bu ise Facebook güvenlik 

ayarlarının çok daha ötesinde bir bilinç durumu gerektirmektedir (Whitson & Haggerty, 2008: 590).  

Yapılan görüşmelerde katılımcıların genel olarak güvenlik ayarları hakkında bilgi sahibi olduğu 

ve yoğun biçimde kullandıkları saptanmıştır. Ancak birçok katılımcının güvenlik ayarlarını özellikle 

kimi fotoğrafların görünmemesi üzerine oluşturduğu, kişisel bilgilerin gizlenmesi konusunda çok fazla 

ayarlama yapmadıkları gözlenmiştir. Diğer yandan güvenlik ayarlarını kafa karıştırıcı ve karmaşık 

bulan katılımcı sayısı da bir hayli fazladır.  

“Güvenlik ayarlarını bir kez yapılandırdım sonra kaldı. Çünkü hem 

karmaşık hem de sürekli her içerik paylaşımında bunları kimlerin görüp 

göremeyeceğine dair ayar yapmak gerekiyor. Ben çoğu kez unutuyorum. 

Fotoğraf albümleri için bir kez yaptım ve hala geçerli. Albüm ve fotoğraflar 

için ayarlar daha basit.” (rts22E) 

Görüşmelerde kadın katılımcıların erkeklere oranla güvenlik ayarları konusunda daha bilgili 

oldukları gözlenmiştir. Kadın katılımcıların önemli bir bölümü güvenlik ayarlarını “sık sık” kontrol 

ettiklerini beyan etmişlerdir. Ancak altı çizilmesi gereken önemli bir bulgu, güvenlik ayarlarını sık sık 

kontrol eden kadın katılımcılar dahi bu ayarları genellikle fotoğraf albümleri için uygulamaktadır. 

Katılımcıların büyük bölümü eğitim, aile üyeleri, yaşanılan şehir, eğitim durumu, inanç, siyasi görüş, 

ilişki durumu gibi kişisel bilgilerin görünürlüğü konusunda, özel durumlar dışında, herhangi bir 

kısıtlama yapmadıklarını beyan etmişlerdir. Kimi katılımcıların özel durum olarak bahsettiği hallerin, 

profildeki istenmeyen spesifik bir kişinin bilgilere erişimini engellemek biçiminde gerçekleştiği tespit 

edilmiştir. 

  “Bazen tanıdığım ama çok da samimi olmadığım kişileri nezaketen eklemek 

zorunda kalıyorum. Bu kişilerin benimle ilgili her bilgiyi görmesini de 

istemiyorum. O zaman onlara özel bir güvenlik ayarı yaparak görebildiği 

içerikleri sınırlıyorum.” (hit21K) 

Katılımcılardan biri gerçek hayattaki siyasi görüşlerinin de güvenlik ayarları ve kişisel 

bilgilerinin yönetimi üzerinde etkili olabileceğini ifade etmiştir. O’na göre gerçek hayatta aleyhine 

kullanılabilecek bilgilerin Facebook üzerinde açık seçik var olması fişleme gibi durumlar açısından 

tehlikelidir.  

“Ben siyasi bir gençlik örgütünün yöneticileri arasındayım. Aktivist bir 

duruşumuz var ve profilimde de tüm bu faaliyetlere ilişkin bilgiler ve 

görseller vardı. Sonra farkettim ki bu benim özel hayatım ama kamuya açık. 

Sonra tüm güvenlik ayarlarını en hassas biçimde yeniden yapılandırdım.” 

(rts23E) 

Katılımcıların büyük çoğunluğu Facebook’un “profilini başkalarının gözünden gör” 

uygulamasının kendi profillerini yapılandırmak konusunda çok yardımcı bir araç olduğunu 

belirtmişlerdir. Kendi profilini ekranda başkasının gözünden görebilme avantajı katılımcıların 

güvenlerini sağlamlaştırmak önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Diğer yandan katılımcıların 
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içerik paylaşma esnasında kendilerini bir kontrol sürecine tabi tuttukları da gözlenmiştir. Kimi 

kullanıcılar her bir içerik için bunu paylaşmak bana ne getirir ne götürür diye kendilerini 

sorguladıklarını ifade etmişlerdir. Bu tam anlamıyla bir otosansürdür.  

“Oraya her ne koyduysam içim rahat. Çünkü bu konuda çok hassasım. 

Üzerine düşünürüm, anlık hareket etmem.” (gzt21E) 

 

“Ailenizin bilmesini istemediğiniz hiçbirşey internette olmamalı. Benim 

içeriklerimi belirleyen bu..” (rts22K) 

Katılımcıların zararlı olduklarını düşündükleri kimi içerikleri sonradan kaldırma yoluna 

gittikleri de tespit edilmiştir. Buradaki temel ayrım noktalarını stalkerlar, aile üyeleri ve sosyal 

baskılar oluşturmaktadır. Sosyal baskılar arasında özellikle aile ve arkadaş çevresinden gelen tepkiler 

önemli bir bölümü oluşturmaktadır. Katılımcıların bu tarz tepkilere olumlu yaklaştıkları ve zararlı ya 

da yanlış buldukları içeriği kaldırma yoluna gittikleri saptanmıştır. 

 

 

SONUÇ 

 

Çalışmaya göre katılımcıların özellikle Facebook gibi sosyal ağlarda kişilerarası gözetime 

ilişkin artan bir farkındalıkları olduğu görülmektedir. Platforma arkadaş çevrelerinin baskısı ve sosyal 

çevreden uzak kalma endişesi ile dahil olan katılımcılar, bu alanı hem arkadaşlarıyla iletişim kurmak, 

hem sosyal hayattan uzak kalmamak hem de kendileri dışında sanal alemde var olan kimliklerini 

kontrol edebilmek için kullandıklarını belirtmişlerdir. Platformun kişisel güvenlik ayarları hakkında 

bilgi sahibi olduklarını ifade eden kullanıcıların bu ayarların görünürlük düzeyi konusunda kararsız 

oldukları gözlemlenmiştir. Kendi profilleriyle ilişkili olarak sıkı güvenlik önlemleri aldıklarında 

etkileşimin zayıflaması nedeniyle çoğu kez bu ayarları esnettikleri saptanmıştır. Bu yüzden esnek 

güvenlik ayarlarıyla birlikte platforma kendileri hakkında daha fazla bilgiyi gönüllü olarak 

vermektedirler. Bu durum ise kişilerarası gözetimin derecesini arttırmaktadır. Fakat buradaki dikkate 

değer nokta, kullanıcıların kendileri hakkında gözetim malzemesi olacak kişisel bilgileri verirken 

aslında diğer yandan başkalarına ilişkin kişisel bilgileri de güvence altına almalarıdır. Sürekli artan 

ilişkiler ağı içerisinde gözetim riskinin artacağının farkında olan katılımcılar, sosyal hayatın 

devamlılığı ve ilişkilerin sürdürülebilmesi açısından bu riskleri almaya heveslidirler.  

Katılımcılara göre özellikle Facebook gibi sosyal medya platformlarında gözetim olgusu 

sıklıkla karşılaşılan bir durumdur ve zaman içinde normalleşmektedir. Gözetleyenler ile gözetlenenler 

aynı kişilerden oluşmaktadır. Dolayısıyla kişilerarası gözetleme özel bir durumdan çok sosyal ağların 

yaygın bir koşulu olarak görülmektedir. 

Elde edilen bulgulara göre, katılımcıların kimi konularda kararsızlık yaşadıkları görülmektedir. 

Sanal ortamda görünürlüğün ne gibi olumsuz sonuçlar doğurabileceğinin farkında olan kullanıcılar 

aynı zamanda bu görünürlüğün sosyal hayatlarını daha renkli hale getireceğini düşünmektedirler. Bu 

durum katılımcıları çevrimiçi varlıklarını ve görünürlüklerini yönetmek konusunda zorlamaktadır. 

Yakın çevreleri için çok daha görünür bir profil oluşturmak isteyen kullanıcılar, bu görünürlüğün 

görece daha yabancı kişilerce farklı kullanılmasından ve algılanmasından endişe etmektedirler. Ancak 

yine de sosyal çevreden uzak kalmamak adına bu riskleri almaya rıza gösterdikleri gözlemlenmiştir.  

Bulgular arasında en dikkat çekici noktalardan biri de katılımcıların kendi hayatlarına ilişkin 

görülmesini istedikleri şeylerle, başkalarının hayatlarında gözlemek istedikleri şeyler arasında 

farklılıklar olmasıdır. Katılımcıların neredeyse tümü kendi profillerinde sadece öne çıkarmak 

istedikleri noktalara odaklanılmasını isterken, gezindikleri profillerde özel hayata ilişkin en mahrem 

detaylarını bile görmek istemektedirler. Bu noktada önemli kavramlardan biri de kamusal ve özel alan 

ayrımıdır. Görüşmeler süresince kamusal ve özel ayrımına ilişkin katılımcıların kesin bir çizgi 

belirleyemediği saptanmıştır. Bazı kamusal bilgilerin özel, kimi kişisel bilgilerin de kamusal olarak 

nitelenebildiği gözlenmiştir. Fakat temel olarak platformun paylaşımlar konusunda bireyi 

cesaretlendirdiği de bir gerçektir. Katılımcılara göre Facebook sanal bir güvenlik ilizyonu 

yaratmaktadır.   

Sosyal ağlarda tek bir içerik veya kişisel bilgi tehlikeli ve riskli görünmese de zaman içinde 

değerlendirildiğinde kümülatif yoğunluk belirleyici olabilmektedir. Dahası Facebook ve benzeri sosyal 

ağlar bu kişisel enformasyondan ve etkileşimden beslenerek varlıklarını genişletmektedirler. Böylece 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

559 

 

yatırımcılar ve reklam verenler için karlı alanlar haline gelmektedirler. Bu çalışma özellikle 

kişilerarası Facebook gözetimi üzerine odaklanmaktadır. Çalışmaya katılanların gözetime ilişkin 

kaygıları bireysel olmakla birlikte, kullanıcı sayısı bir milyarı geçen Facebook gibi platformlarda bu 

olgu çok daha toplumsal sonuçlar doğurabilir. Pazarlamacıların, reklam verenlerin, hükümetlerin, 

kolluk güçlerinin, iş başvurularını değerlendiren insan kaynakları uzmanlarının vb diğer tüm grupların 

Facebook gibi platformlara artan ilgileri de bu toplumsal sonuçlar içerisinde değerlendirilmelidir. 

Dolayısıyla gözetimin boyutu kişilerarasından toplumsala doğru hızlı bir genişleme göstermektedir. 

Gözetimin toplumsal alandaki en önemli tehlikesi de bu noktada ortaya çıkmaktadır.   
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ÖZET 

 

         Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 127. maddesine göre mahalli idareler, belli bir yörede yaşayan insanların 

mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş kamu tüzel kişileridir. Bu tüzel kişiler içinde, gerek faaliyet 

alanları gerekse etkileri açısından en dikkate değer mahalli idare türü ise belediyelerdir. Türkiye’de belediyeler, 1984 

yılından sonra kendilerine verilen görevleri yerine getirmek amacıyla tüzel kişilikleri dışında bir takım ekonomik 

iştiraklere girişmişler ve böylece özellikle büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde belediyelerin ya sermayesine 

katıldığı ya da doğrudan kuruluşlarında yer aldığı ticari şirketler ortaya çıkmıştır. Söz konusu şirketler, belediyelerin 

kamu bürokrasisinin ağır işleyişinden ve merkezi idarenin vesayet denetiminden kurtularak rekabetçi ekonomik ortamda 

hareket serbestisi kazanmak suretiyle gördükleri hizmetlerde etkinlik ve verimliliği sağlayabilmeleri adına son derece 

önemli bir yerde durmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle, şirket kavramı genel hatları ile ele alınacak, ardından belediye 

şirketlerinin hukuki statüleri ile faaliyet alanları incelenecektir. Son olarak, belediye şirketleri üzerindeki denetim 

mekanizmalarına değinilerek getirilecek bazı öneriler ile çalışma tamamlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Belediye, Belediye Şirketleri, Büyükşehir Belediyeleri, Kamu Tüzel Kişileri, Yerel Yönetimler 

Jel Kodu: K23 
 

Legal Character And Position Of Municipal Incorporations In Turkish Law 
 

ABSTRACT 

 

         In accordance with article no. 127 of the Constitution of the Republic of Turkey, local governments are statutory 

bodies which are constituted for people living in a certain locality to meet their common local requirements. Among these 

statutory bodies, either area of activity or effects, municipalities are the most significant type of local government. After 

1984 in Turkey, municipalities embark on economic share holdings which are excepted for their statutory bodies, with the 

purpose of fulfill their assigned duties and so trading companies emerged in which the municipalities take place either in 

capital or directly in the institutions where especially there are metropolitan municipalities. Companies in question, by 

getting rid of cumbersome of public bureaucracy of municipalities and of controlling tutorship of the central goverments, 

by means of gaining freedom of movement in competitive economic environments,  it has an important role in order to 

provide efficiency and effectiveness in the services they have. In this study, primarily concept of companies are discussed 

in a general framework. Then, legal status and area of action of municipal incorporations are examined. Finally, study 

will be completed with mentioned control mechanism on municipal incorporations and it will be completed by some 

proposals. 

Keywords: Municipality, Municipal Incorporations, Metropolitan Municipalities, Statutory Bodies, Local Government 
Jel Code:  K23 
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GİRİŞ 

 

Günümüzde kişilerin ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştirilen birçok faaliyet, çoğunlukla 

ülkelerin geneli ile ilgili olup merkezi yönetimleri ilgilendirmektedir. Ancak bu hizmetlerin 

tamamının, merkezi yönetimlerce yerine getirilmesi fiilen mümkün değildir. İşte tam da bu noktada 

önem kazanan yerel yönetimler, merkezi iradenin dışında, yerel bir topluluğun ortak gereksinimlerini 

karşılamak amacıyla meydana getirilen, karar organları doğrudan halk tarafından seçilen demokratik 

ve özerk bir yönetim kademesine sahip kamusal örgütlenmeler olarak tanımlanabilir (Bozkurt vd., 

2014:258). Kamu hizmeti olarak da isimlendirilen bu ortak gereksinimler, en başta Devlet tüzel 

kişiliği ya da diğer kamu tüzel kişileri veya bunların gözetim ve denetimindeki girişimler tarafından, 

kamu yararını sağlamak için yürütülen ve topluluğun geneline sunulmuş bulunan sürekli ve düzenli 

etkinliklerdir (Onar, 1966:585). 

Niteliği gereği bazı kamu hizmetlerinin merkezi yönetimce ulusal düzeyde gerçekleştirilmesi 

gerekirken, bazı hizmetler de yalnızca bir yerel birim ölçeğinde görülmesi yoluna gidilebilir. 

Genellikle kabul gören bir düşünce olarak, yerel nitelikli hizmetlerin, o hizmeti sunmaya en yakın 

yerel yönetim tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir (Özdenkoş, 1999:81). Buradan hareketle 

yerel nitelikli birtakım hizmetlerin karşılanması ihtiyacının, yerel yönetimlerin en temel varlık nedeni 

olduğu söylenebilir. Bunun yanında yerel nitelikteki bu ihtiyaçların karşılanabilmesi adına etkin, 

verimli ve demokratik bir yerel yönetim sisteminin oluşturulması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır 

(Oktay ve Pekküçükşen, 2009:173). 

Bu nedenle kamu hizmetlerinin özellikle yerel niteliğe sahip olanlarının doğrudan ya da 

dolaylı olarak yerine getirilmesinde, yerel yönetimler ve hatta sivil toplum örgütleri de önemli bir rol 

almaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde, merkezi yönetimler kadar aktiftirler. Bu durum, bütün 

dünyada olduğu gibi Türk yönetim yapısında da, -zaten anayasal bir organ olan- yerel yönetimlerin 

önemini gün geçtikçe artırmaktadır (Özdemir, 2011:474). Bu süreçte, yerel yönetimler, yalnızca 

kurum olarak öne çıkmakla kalmamış, aynı zamanda yerel kamu hizmetlerini sunmada, klasik hizmet 

sunma anlayışının da dışına çıkarak yeni yöntemler kullanmaya başlamışlardır (Eryılmaz, 2009:131-

135). 

Türkiye’de ise belediyeler, özellikle 1984 yılından sonra yukarıda bahsedilen görevlerini 

yerine getirebilmek amacıyla kendi tüzel kişilikleri dışında bir takım ekonomik birlikteliklere 

girişmişler, sonuçta da özellikle büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde belediyelerin ya 

sermayesine katıldığı ya da doğrudan kuruluşunda yer aldığı ticari şirketler, bir başka deyişle belediye 

şirketleri (Demirkaya, 2010:421) ortaya çıkmıştır (Dilbirliği, 1995:65-66). 

Bu çalışmada, belediyeler tarafından sıkça başvurulan alternatif bir hizmet sunma kurumu 

olarak belediye şirketleri incelenmektedir. Çalışma, iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, 

şirket kavramı, şirketlerin genel özellikleri ve şirket türleri hakkında bilgiler verilecektir. İkinci 

bölümde, belediye şirketlerinin hukuki nitelikleri, faaliyet alanları ve uygulamada gördükleri işlevler 

ile söz konusu şirketlerin denetimi üzerinde durulmaktadır. Çalışma, sonuç bölümünde yapılan 

değerlendirme ve önerilerle bitirilmektedir. 

 

I. Genel Olarak Şirketler 

A. Şirket Kavramı 

1. Şirketin Tanımı 

Türk Ticaret Kanunu’nda (TK) şirket kavramına ilişkin olarak tanıma yer verilmemiş; ancak 

Türk Borçlar Kanunu’nun (BK) 620. maddesinde genel anlamıyla şirketin, iki ya da daha fazla kişinin 

emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeleriyle üstlendikleri sözleşme olduğu 

ifade edilmiştir.  

Söz konusu tanımdan hareketle, şirketin varlığı için gerekli bulunan unsurlar, kişi birliği, 

sözleşme, sermaye, ortak amaç ve affectio societatis (ortak amaca ulaşmak için eşit ve aktif olarak 

çaba) olarak belirlenmiştir (Poroy vd. 2014:42; İmregün, 2005:154; Yavuz, 2011:735). 

BK m. 620’de yer verilmiş bulunan şirket tanımı, genel anlamıyla şirket için geçerli ve kabul 

gören nitelikte olsa da ticaret şirketleri bakımından ayrıca tüzel kişilik unsurunun da varlığı gereklidir 

(Tekil, 1998:106).  
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2. Şirketin Unsurları 

  Şirket, kişiler arasında ortaya çıkan bir hukuki ilişki niteliğinde olmakla, şirket sözleşmesinin 

varlık kazanabilmesi için birden fazla kişinin bulunması ve böylelikle bir şahıs birliğinin mevcut 

olması gerekir. Ortaklık sözleşmesinde sadece tarafların borç yüklenmesi değil; aynı zamanda taraflar 

arasında kişisel bağlılığın varlığı da esastır (Moroğlu, 2006:259). 

 İfade edilmiş olduğu üzere, BK’nın 620. maddesinde ortaklık sözleşmesinin kurulmasında iki 

ya da daha fazla kişinin varlığı zorunlu görülmekte ise de TK, anonim ve limited şirketin tek ortaklı 

olabileceğini kabul etmiştir (TK m. 338, 574). Tek kişi anonim ya da limited ortaklığının ayrı bir 

şirket türü olmaması nedeniyle, sadece bu şirketler için ayrı bir tanıma gerek olmadığının kabulü 

yerinde olacaktır (Aydoğan, 2012:115). Nitekim TK m. 574 hükmünün gerekçesinde, tek kişilik 

limited şirketin, bir tür niteliğine sahip olmadığı ve fakat limited şirketin bir sınıfı olduğu belirtilmiştir. 

  Şirketin bir diğer unsuru olan sözleşme, ortaklar arasındaki ilişkiyi düzenleyen ve onların 

birleşerek çalışmalarını sağlayan temel unsurdur. Ortakların ilişki kurması, birleşmesi, birlikte 

çalışması ve iktisadi ortak bir amaca ulaşılması sözleşme unsuruyla gerçekleşmektedir (Domaniç, 

1968:2; Pulaşlı, 2012:15). 

 Şirket sözleşmesi bakımından BK’nın sözleşmelere ilişkin genel hükümleri, niteliğine uygun 

düştüğü ölçüde uygulama alanı bulur (İmregün, 2005: 154; Poroy vd., 2014:50). Sözleşme, genel 

anlamıyla, hukuki bir sonuç doğurmak üzere, iki veya daha fazla kişinin karşılıklı ve birbirine uygun 

irade beyanları ile meydana gelen hukuki işlemi ifade eder (Eren, 2011:153-154). Genel anlamıyla 

sözleşme kavramından ayrı olarak, şirket sözleşmesi ile taraflar farklı menfaatlerle hareket etmek 

yerine, ortak menfaat ve amaçlarla hareket etmek için bir araya gelir ve tarafların iradeleri karşılıklı 

olarak değil, aynı yönde teşekkül eder (Poroy vd., 2014:50; İmregün, 2005:154-155; Aydoğan, 

2012:101). 

 Şirketi oluşturan unsurlardan ilki sermaye unsurudur. BK’nın 621’de şirket sermayesinin para, 

alacak veya başka bir mal ya da emekten oluşacağı öngörülmüştür. Şirket sözleşmesiyle tarafların 

koymakla yükümlü olduğu sermaye türü ve miktarının kararlaştırılması mümkündür. Ancak bu şekilde 

bir kararlaştırma söz konusu değilse ortağın koymakla yükümlü olduğu sermayenin ortaklığın 

amacının gerektirdiği önem ve niteliğe sahip olması ve ortaklar bakımından eşit payda bulunması 

zorunludur (TBK m. 621/2).  

  Şirket sözleşmesinde ortak amaç, kazanç sağlamak ve paylaşmak olarak ortaya çıkmaktadır 

(İmregün, 2005:156; Domaniç, 1968:5-6; Poroy vd., 2014:55). Nitekim şirketleri, diğer topluluklardan 

ayıran en önemli kıstas, şirketle ulaşılmak istenen hedefin kar ve kazanç temin etmek olmasıdır 

(Domaniç, 1968: 9; Yavuz, 2011:736, Dural ve Öğüz, 2006:272). 

 Affectio societatis unsuru ortakların şirketin kazanç sağlama amacının gerçekleşmesi için eşit 

durumda gayret ve özen sarf etmek yükümü altında olmasını ve faal olarak katılma niyetini ifade eder 

(Arslanlı, 1960:31; Domaniç, 1968: 6-7; Poroy vd., 2014:60; Yavuz, 2011: 736). Bu bakımdan 

ortaklar amacın gerçekleşmesi için çalışmak ve özen göstermek zorundadır.   

 TK’da şahıs ve sermaye şirketi tanımı yapılmamış ise de şahıs ve sermaye şirketleri tek tek 

sayılmıştır. Buna göre hem Türk doktrinine hem de vergi mevzuatındaki ayrıma paralel şekilde 

anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye; kollektif ve komandit şirket 

ise şahıs şirketi olarak düzenlenmiştir (TK m. 124/II). 

 

B. Şirket Türleri 

1. Anonim Şirket  
TK’nın 329. maddesinde anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, 

borçlarından dolayı yalnız malvarlığı ile sorumlu bulunan şirket olarak tanımlanmıştır. Anonim 

şirketin unsurlarının, sermayenin belirli ve paylara bölünmüş olması, şirketin malvarlığı ile sorumlu 

olması, ortakların üstlendikleri sermaye payları ile sınırlı sorumluluğu, yasaklanmamış her türlü 

ekonomik amacın güdülebilmesi ve tüzel kişiliğe sahip olunması şeklinde belirlenmesi mümkündür 

(Arslanlı, 1960:15; İmregün, 2005: 22).  

TK m. 329 hükmünün gerekçesinde de TK m. 269/1’de bulunan “bir unvana sahip” ibaresi, 

tanım unsuru olmaması ve bazı maddelerin tekrarı olması sebebiyle TK’ya alınmadığı; ayrıca “esas 

sermaye” yerine, sadece “sermaye” ifadesi kullanılmak suretiyle halka açık ve açık olmayan anonim 

şirketlerin, tanım kapsamına dahil edildiği; kamu sektörü ile özel sektörde çalışan ve özel hükümlere 

tabi bulunan anonim şirketleri de içerecek esnekliğin sağlandığı belirtilmiştir. 
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Anonim şirketin unsurlarından bir tanesi sermayesinin belirli ve paylara bölünmüş olmasıdır. 

Bu bakımdan, ortakların koymayı taahhüt etmiş oldukları sermayenin önceden belirlenmiş olması, 

alacaklıların sorumlulukla ilgili olarak korunmasına hizmet eder (İmregün, 2005:260; Poroy vd. 

2014:54). Sermayenin nakdi olarak tayin edilmesi yanında ayın olarak konulması da mümkündür; 

fakat ticari itibar ve emek sermaye olarak konulamaz (TK m. 307/2). Diğer yandan, yukarıda ifade 

edilmiş olduğu üzere, anonim şirketin tanımında sermaye ibaresinin başındaki esas kelimesinin 

kaldırılmasıyla, tanımın kayıtlı sermayeli anonim şirketleri de kapsaması mümkün hale gelmiştir 

(Kendigelen, 2012:218) Nitekim TK’nın 332/1. maddesinde esas sermayenin tamamı esas sözleşmede 

taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade ettiği; kayıtlı sermayenin ise sermayenin artırılmasında 

yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösterdiği belirtilmiştir. 

  Anonim şirket, üçüncü kişilere karşı kendi malvarlığı ile sorumludur. Buna göre, şirketin 

sorumluluğu bilançonun aktif kısmındaki değerler miktarı kadardır. Aktif kısım, duruma göre değişen 

değerleri de bünyesinde barındırmaktadır (Poroy vd., 2014:432). Bu bakımdan, tüzel kişiliğin 

sorumluluğunu sermaye değil, malvarlığı boyutunda değerlenmek gerekir (Tekil, 1998:106). 

 Bir diğer unsur anonim şirket ortaklarının sorumluluğunun koymayı taahhüt ettikleri sermaye 

payları ile sınırlı ve şirkete karşı olmasıdır. Dolayısıyla ortağın asli borcunu teşkil eden sermaye 

taahhüdünü yerine getirmesiyle sınırlı sorumluluğu da ortadan kalkar.   

  Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için 

kurulabilir (TK m. 331). TK ile ultra vires kuralı kaldırılmış olduğundan, artık işletme konusu, şirketin 

hak ehliyetinin sınırını belirlememektedir. Bu bakımdan, hükmün gerekçesinde de belirtilmiş olduğu 

üzere, şirketin amacı ve işletme konusu dışında yapılan işlemler de şirket için bağlayıcıdır ve üçüncü 

kişilere karşı şirketin sorumlu olması sonucunu doğurur (TK m. 371/2).  

  Son olarak anonim şirketler, diğer ticaret şirketleri gibi tüzel kişiliği haizdir. Tüzel kişilik, 

ticaret siciline tescil ile kazanılır ve sicilden terkin ile sona erer (TK m. 355/1, 529).  

 Anonim şirketlerin ortak sayısı, ölçekleri ve halka açık olup olmamaları göz önünde 

bulundurularak çeşitli ayrımlara konu edilebilmektedir.  

 

 2. Limited Şirket 
TK m. 573’de yer alan tanıma göre limited şirket, bir veya daha çok gerçek ve tüzel kişi 

tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye, esas sermaye 

paylarının toplamından oluşur. Ortaklar şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri 

esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim 

yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. 

  TK’da limited şirketin, tanımından ziyade nitelik ve özellikleri üzerinde durulmuştur. Ortak 

sayısının alt sınırı kaldırılmış fakat üst sınır olan elli kişiyi aşamama sınırlandırması korunmuştur (TK 

m. 574/1). TK 573. madde gerekçesi olarak, yapılan yeni düzenlemeyle birlikte tek kişilik limited 

şirketin kurulması ve yaşamasına olanak sağlanmış, ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri açıkça 

kanuna alınmıştır. Tanımda belirtilmemiş olsa da TK 125/1’de limited şirketin tüzel kişiliği haiz bir 

ticaret şirketi olduğu açıkça ifade edilmiştir (Yıldız, 2007:69).  

Limited şirketler her türlü iktisadi ve ticari faaliyette bulunabilir fakat sigortacılık ve 

bankacılık alanında limited şirket kurulamaz. Limited şirkette esas sermaye pay senetleri ispat aracı 

biçiminde veya nama yazılı olarak çıkarılabilir (TK m. 593/2). 

Söz konusu açıklamalar doğrultusunda limited şirket, bir veya daha fazla gerçek veya tüzel 

kişi tarafından kurulan, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş, ortakların sorumlulukları taahhüt 

ettikleri esas sermaye payları ile ve şirket sözleşmesinde yer almak şartıyla ek ödeme ve yan edim 

yükümlülükleriyle sınırlı tüzel kişiliği haiz ticaret şirketidir (Yıldız, 2007:69; Moroğlu, 2012:257). 

 

3. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket 

TK m. 564’de sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, sermayesi paylara bölünen ve 

ortaklarından bir veya birkaçı şirket alacaklılarına karşı bir kollektif şirket ortağı, diğerleri bir anonim 

şirket pay sahibi gibi sorumlu olan şirket şeklinde tanımlanmıştır. Sermaye paylara bölünmeksizin 

sermayesi birden çok komanditerin sermaye katılma oranlarını göstermek amacıyla kısımlara ayrılmış 

bulunuyorsa komandit şirket hükümleri uygulanır. 
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  Türk hukukunda sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket türüne çok nadir 

rastlanmaktadır. İstatistiklere göre 2008-2009 yılı itibariyle Türkiye’de sadece tek bir sermayesi 

paylara bölünmüş komandit şirket kalmıştır (Kendigelen, 2012:475). 

 

 4. Kollektif Şirket 

 TK m. 211’de kollektif şirket, ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı işletmek amacıyla gerçek 

kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu, şirket alacaklılarına karşı 

sınırlanmamış olan şirket şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımdan hareketle kollektif şirketin unsurlarını 

ticari işletme, ticaret unvanı, kişi, sınırsız sorumluluk ve tüzel kişilik şeklinde sıralayabiliriz (Poroy 

vd., 2014:191).  

Kollektif şirket BK’da düzenlenen şirket sözleşmesinin özel ve nitelikli bir türüdür228. Mutlaka 

bir ticari işletmeyi ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulur. Tüzel kişiliğe sahip olması ve 

ortaklarının mutlaka gerçek kişi olması özellikleri bu şirket türünü BK’da düzenlenen adi şirketten 

ayırırken ortakların sorumluluğunun sınırsız olması adi şirketle benzerlik gösterir (Bahtiyar, 2016:79-

80).  

5. Adi Komandit Şirket 

TK m. 304’te adi komandit şirket, bir ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek 

amacıyla kurulan ve şirket borçlarından dolayı bir veya birkaç ortağı sınırsız, diğer ortak veya ortakları 

ise sınırlı sorumlu olan şirket şeklinde tanımlanmıştır. 

Komandit şirketin temel özelliği şirket borçlarından dolayı sınırsız sorumlu (komandite) ve 

sınırlı sorumlu (komanditer) ortak olmak üzere iki tip ortağı bünyesinde barındırmasıdır (Poroy vd., 

2014: 362; Bahtiyar, 2016:99). Uygulamada önceden az sayıda da olsa adi komandit şirkete 

rastlanmakta iken artık hemen hemen hiç görülmeyen bir şirket türüdür (Bahtiyar, 2016:99). 

 

II. Belediye Şirketleri 

A. Genel Olarak 

Belediye şirketlerini, birtakım yerel hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla belediyeler tarafından 

kurulan veya yönetilmek üzere ortak olunan, bağımsız bir bütçeye sahip tüzel kişilikler olarak 

tanımlamak mümkündür. İşlevsel açıdan bakıldığında ise belediye şirketleri, öncelikle kamu faydasına 

ulaşmak için planlanmış, zorunlu mal ve hizmetler ile doğal tekel olan hizmetlerin daha etkin ve ucuz 

yollarla vatandaşa ulaştırılmasını hedefleyen kuruluşlar olarak karşımıza çıkmaktadır (Nas, 2013:94). 

Belediyelerin kurduğu ya da ortak olduğu şirketler için iştirak ya da iktisadi teşebbüs kavramı da 

kullanılmaktadır. Hatta belediyelerin kendi hissedar oldukları şirketlerle ilgili birimler, iştirakler ya da 

işletme ve iştirakler gibi unvanlarla kurulmaktadır. Bazı yazarlar iştirak tabirinin, sermayesinin 

yarısından fazlası belediyeye ait olmayan ya da yönetimi belediyenin elinde bulunmayan şirketler için 

kullanılmasının uygun olacağını ileri sürmektedir (Öztürk, 2013:94). 

Bir kısım yerel hizmetlerin yürütülmesi amacıyla belediyeler tarafından kurulan ya da yönetiminin 

elde edilmesi şartıyla ortak olunan, bağımsız bütçeli tüzel kişiler olan ve iktisadi faaliyet gösteren 

belediye şirketleri’nin genel özellikleri şu şekilde sıralanabilmektedir (Bozlağan, 2004:1). 

• Belediye tarafından kurulur veya belediyece ortak olunurlar: Belediye tarafından kurulduğunda 

sermayesinin yarıdan fazlası belediyeye ait olmalı, belediyenin ortak olması halinde ise yönetiminin 

elde edilmesi şartı söz konusudur. 

• Belediyenin görev alanına giren bir konuda faaliyet gösterirler: Belediye işletmeleri, belediyenin 

görev alanına girmeyen bir konuda faaliyet gösteremezler. 

• Yönetim belediyenin elinde olmalıdır: Belediye işletmesinin yönetimi belediyenin elinde olmalıdır. 

Aksi halde bir belediye işletmesinden bahsedilememektedir. 

• Belediye bütçesinden bağımsız bir bütçeye sahiptirler. Belediye işletmelerinin, belediye bütçesinin 

dışında kendilerine ait bütçelerinin olması gereklidir (Saklı, 2012:50). 

 

B. Şirketlerin Hukuki Niteliği 

Belediyelerin, yerel hizmetlerin yürütülmesi amacıyla şirketler kurabilmesinin başlıca hukukî 

dayanaklarını 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 4046 sayılı 

Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ve 6012 sayılı Türk Ticaret Kanunu oluşturmaktadır. 
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Bunun yanı sıra 18.04.2001 tarih ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun dördüncü 

maddesinde de doğalgaz şehir içi dağıtım şirketlerinin, belediyeleri veya belediye şirketlerini sermaye 

koyma şartı aranmaksızın, şehir içi dağıtım şirketine yüzde on nispetinde ortak olmaya davet etmek 

zorunda olduğuna dair bir düzenlemeye yer verilmiştir. Söz konusu düzenleme ile belediyenin 

ortaklığı ile belediye şirketlerinin ortaklığı, sağladığı güvence ve hizmete katılım açısından eşdeğer 

görülmüştür. Anılan kanunda hâlihazırda doğalgaz dağıtım işi ile uğraşan belediye şirketlerine ilişkin 

düzenlemelere de yer verilmektedir (Kavruk, 2005:429). 

Belediye Kanunu’nun 70. maddesi, “Belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili 

mevzuatta belirtilen usullere göre şirket kurabilir” hükmünü taşımaktadır. Yine Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu’nun 26. maddesine göre, “Büyükşehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet 

alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir.” Her iki kanundaki 

hükümler, belediyelere şirket kurma yetkisi vermekte birlikte, bu yetkiyi belediyelerin görev ve hizmet 

alanları ile sınırlamaktadır. 

Yukarıda bahsi geçtiği üzere, özellikle büyükşehir belediyelerinin idari yapılanmada görülmeye 

başlandığı 1984 yılından sonra sayıları hızla artan belediye şirketlerinin hukuki nitelikleri üzerinde pek 

çok tartışma bulunmaktadır (Dilbirliği, 1995:68). 

Doktrinde bazı yazarlar, söz konusu şirketleri özel sektör kuruluşu olarak değerlendirmekte ve 

belediyelerde görülen şirketleşme uygulamalarını bir tür özelleştirme yöntemi olarak kabul 

etmektedirler. Bu görüşü savunan yazarların çıkış noktaları, belediye şirketlerinin Türk Ticaret 

Kanunu hükümlerine göre kurulup faaliyetlerini sürdürmekte ve dolayısıyla özel hukuk tüzel kişisi 

olmalarıdır (Sakınç, 2014:3). Bu yaklaşıma göre, şirketler özel hukuk hükümlerine tabi oldukları için, 

özel sektör kuruluşları ile eşit şartlara sahiptirler ve piyasa araçlarından yararlanmada aralarında 

herhangi bir farklılık bulunmamaktadır (Eryılmaz, 1989:53). 

Diğer taraftan, belediye şirketlerini özel hukuk tüzel kişisi olarak kabul etmeyenler de vardır. Bunlara 

göre, söz konusu şirketler, her ne kadar hukukî açıdan “özel hukuk tüzel kişisi” ise de, belediyeler 

genel olarak bu şirketlerde yüzde 50’nin üzerinde paya sahiptirler. Dolayısıyla bu durum belediyelere 

şirket yönetiminde önemli imkanlar sağlamakta ve sonucunda şirketler gerçekte bir kamu kurumu olan 

belediyenin bir tür uzantısı haline gelmektedir. Hal böyle olunca da, belediye şirketlerinin piyasa 

şartlarına göre hareket etme avantajı kağıt üzerinde kalmakta ve şirketler genellikle belediye 

yönetiminin politikaları doğrultusunda yönetilmektedir (Yeter, 1993:79-91; Dilbirliği, 1995:69).  

Bu tartışmalar ışığında, belediye şirketlerinin hukukî açıdan özel hukuk tüzel kişiliğine daha çok 

yaklaştıkları söylenebilir. Bununla beraber mevcut yönetim sistemindeki aksaklıklar dolayısıyla, 

hukuken özel hukuk tüzel kişisi konumunda bulunan belediye şirketleri, genel olarak bu 

kimliklerinden uzaklaşmakta, serbest piyasa şartlarına uygun olarak yönetilememektedir. Yine de söz 

konusu şirketler, belediyelerin merkezi idarenin ağır vesayet denetiminden kurtulmak ve personel 

rejimindeki eksiklikleri gidermek için başvurdukları bir formül olarak karşımıza çıkmaya devam 

etmektedir (Bozlağan, 2004:5). 

Sonuç olarak belediye şirketleri, yönetimlerinin bir kamu tüzel kişiliği olan belediyelerin elinde olması 

açısından bir kamu örgütü; bunun yanı sıra özel hukuk hükümlerine tabi olmaları açısından da birer 

özel işletme özelliği göstermektedirler. Belediye şirketlerinin yöneticileri, sahibi olan belediye 

tarafından özel hukuk usullerine göre atanmakta ve görevden alınabilmektedir. Belediyelerin kendi 

personeli, özel hukuk usullerine tabi bu şirketlerde görev alamamaktadır (Berk, 2003: 62). 

 

C. Şirketlerin Faaliyet Alanları Ve İşlevleri 

Yukarıda bahsi geçtiği üzere, belediyeler çeşitli gerekçelerle birçok yerel hizmeti kurdukları şirketler 

vasıtası ile yerine getirmektedir. Farklı sektörlerde hizmet veren bu şirketler, artan hizmet ihtiyacını 

karşılama amacıyla faaliyette bulunmaktadır (Demirkaya, 2010:421). Özellikle büyükşehir 

belediyeleri şirket kurma yoluna sıklıkla başvurmakta ve belediyeye görev olarak verilen birçok 

hizmet bu şirketler tarafından yerine getirilmektedir (Köksal, 1993:58). Belediye şirketleri, 

belediyelerin görev, yetki ve sorumluluk alanlarında olmak kaydıyla su ve toplu ulaşım, turizm, 

kentsel kalkınma ve kentsel dönüşüm, çevre, katı atık imha ve geri dönüşüm ile enerji gibi birçok 

alanda faaliyet göstermektedir (Sakınç, 2014:3). 

Bunun yanı sıra günümüzde, belediye şirketlerinin mevzuatla belediyelere verilen görevlerin dışında, 

çok çeşitli alanlarda faaliyette bulundukları görülmektedir. Şirketlerin deriden tekstil ürünlerine, gıda 

maddelerinden mobilya üretimine kadar birçok konuda çalıştıkları bilinmektedir. Kuşkusuz bunlardan 
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bazıları kâr amacı güdülmeyen ekmek, su ve ulaşım gibi halkın temel ihtiyaçlarını karşılamayı veya 

bölge kalkınmasını ya da  gider tasarrufunu amaçlayan faaliyetlerdir. Bazıları ise, doğrudan doğruya 

kâr amaçlıdır. Bunlara otoparklar ve belediyeye gelir sağlamak için kurulmuş turistik tesisler örnek 

olarak verilebilir (Bozlağan, 2004:2). 

 

D. Şirketlerin Denetimi 

Belediye şirketlerinin denetimi konusunda öncelikle söylenmelidir ki, belediye şirketlerinin denetimi 

konusunda dağınık bir yapı söz konusudur (Dönmez, 2015:17). Zira bu şirketlerin denetimine ilişkin 

çeşitli hukuki düzenlemeler bulunmaktadır. Bunun yanında birden fazla otorite belediye şirketlerinin 

denetiminin konusunda farklı görevler üstlenmektedir. 

Belediye şirketleri, hem yapısı gereği kamu kurumları gibi, hem de ticari kanunlara göre yönetilen ve 

piyasada faaliyet gösteren ticari şirketler gibi belirli denetimlerden geçmektedir. Bu şirketler üzerinde 

özellikle kuruluş aşamasında merkezi idarenin vesayet denetimine benzer bir denetimi görüldüğü gibi, 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olan bu şirketler üzerinde faaliyet aşamasında da 

merkezi idarenin bir denetim mekanizması mevcuttur (Kan, 2016). 

Buna ek olarak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile 6085 sayılı Sayıştay 

Kanunu’na göre, belediye şirketlerinin denetimi, kamu kaynağı açısından Sayıştay’ın denetimine 

tabidir (Kendirli, 2014:28). 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun “Denetim alanı” başlıklı 4. maddesinin 

(b) bendinde, (a) bendinde bahsi geçen mahalli idarelerin ve bu idarelere bağlı, bu idarelerin 

kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak oldukları her çeşit idare, kuruluş, 

müessese, birlik, işletme ve şirketlerin denetiminin Sayıştay tarafından yapılacağı öngörülmüştür. 

Sayıştay tarafından mali açıdan denetime tabi tutulan belediye şirketlerinin hesap ve işlemleri, idari 

yönden de başbakanlık müfettişleri ve maliye müfettişleri tarafından denetlenmektedir (Meşe, 

2011:212). 

 

SONUÇ 

 

        Belediyeler mevcut düzenlemeler bakımından hizmet sunumunda aşılaması zor katı bürokratik 

kuralları aşmak adına alternatif yöntemler denemektedir (Yıldırım, 2004:19). Bu noktada belediye 

şirketlerinin kurulması noktasında hedeflenen amaç da, özel hukuktan kaynaklanan avantajlardan 

yararlanarak bürokratik engelleri aşmak ve yerel kamu hizmetlerini daha etkin ve verimli biçimde 

yerine getirmektir. Bununla beraber şirketlerin belediyeler ile özellikle yönetimsel olarak bağlılığı 

kendilerinden beklenen hedeflere ulaşmalarına kimi zaman engel olmakta, siyasal bazı düşünce ve 

gelişmeler şirketlerin faaliyetleri üzerinde de etkisini göstermektedir (Özdemir, 2011:493). 

Belediye şirketlerine ilişkin öncelikle söylenmesi gereken husus, söz konusu şirketlerin kanunlarda 

sistematik bir biçimde ve yerel ihtiyaçlara uygun olarak düzenlenmesi gerekliliğidir. Zira hizmetlerin 

görülmesinde kamu yararı ön plana çıkarılarak yerel ihtiyaçların etkin ve verimli bir biçimde 

karşılanabilmesi, ancak hukuki düzenlemelerin sağlıklı ve net bir biçimde hayata geçirilmesi ile 

mümkün olacaktır (Nas, 2013:36-37). 

Bunun yanı sıra, belediyelerin daha ziyade otopark, sosyal tesislerin işletilmesi gibi niteliği 

itibarı ile giderlerini karşılayabilecek gelirleri olan dolayısıyla kendi bütçelerine olası yüklerin 

olmayacağı piyasaya yönelik hizmet alanlarında şirketleşme yoluna gitmeleri faydalı olacaktır. 

Böylelikle bu şirketler, belde ekonomisine katkı sağlayacakları gibi, özel sektörün yetersiz kaldığı 

alanlarda etkili bir alternatif olarak hizmet sunumuna katılacaklardır (İlhan, 2013:24) 

Son olarak unutulmamalıdır ki, şirketlere ilişkin getirilen eleştirilerin çözüme kavuşturularak 

şirketlerin etkin ve verimli işleyen mekanizmalar haline getirilebilmesi, en başta yerel yönetim 

sisteminin sorunları ekseninde konuya yaklaşmakla mümkün olacaktır. Zira şirketlerin mevcut 

sorunlarına çözüm bulunması, büyük ölçüde yerel yönetim sistemindeki sorunların giderilmesi ile 

olanaklıdır (Bozlağan, 2004:19). 
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           Araştırma hemşireler üzerinde şiddet ve şiddet algısını incelemeye yönelik bir çalışmadır. 

Araştırma Antalya il merkezinde bulunan 2 adet devlet hastanesinde uygulanmıştır. Araştırmanın 

örneklemini 294 adet hemşire oluşturmaktadır. Veriler ''Kişisel Bilgi Formu'', “ Şiddet Ve Şiddet 

Algısı İle İlgili Bilgi Testi” ile elde edilmiştir. Araştırmaya katılanların %87.1’ i kadın, %50’ sinin 

lisans mezunu olduğu, %84.7’ sinin kadrolu olduğu, %74.1’ inin haftalık çalışma saatlerinin 41 saat ve 

üzeri olduğu, %52.7’ sinin son bir yılda şiddete maruz kalmadığı, %32.3’ ünün 1-3 kez arası şiddete 

maruz kaldığı, %15’ inin 3 kez ve üzeri şiddete maruz kaldığı, son bir yılda görev yaptığınız kurumda 

şiddet olaylarında artış gözlemleme sorusuna %78.9’ unun evet cevabı verdiği görülmüştür. Kişinin 

şiddete başvurma nedeni sizce nedir sorusuna katılımcıların %9.5’ inin tedaviden memnuniyetsizlik, 

%8.2’ sinin tedaviyi bekleme süresinin, %7’ inin alkol ve ilaç etkisi altında olduğu, %6.5’ inin ihmal 

edildiğini düşündükleri için olduğunu bildirmişlerdir. Son yıllarda toplumda şiddetin yaygınlaştığı 

konusunda genel bir kabul herkes tarafından paylaşılmaktadır. Sağlık çalışanlarının da toplumda 

şiddetin arttığı yönünde bir kaygıyı paylaştıkları görülmesiyle birlikte sağlık çalışanlarında şiddet her 

geçen gün artmaktadır. Buna yönelik şiddete uğrayan sağlık çalışanları için tedbirlerin alınması, 

toplumun bilinçlendirilmesi, sağlık politikalarının düzenlenmesi gerekmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: Şiddet, şiddet algısı 

 

An Investıgatıon  On The Nurses Towards The Perspectıve For Vıolence 

and Vıolence Of Workplace In Hospıtals 
 

ABSTRACT 

 

        The research is a study to investigate the perception of violence and violence on nurses. The 

study was carried out in 2 state hospitals in Antalya city center. The sample of the study consists of 

294 nurses. The data were obtained by the "Personal Information Form", "Information Test Related to 

the Perception of Violence and Violence".  

         It was found that 87.1% of the participants were female, 50% had a bachelor degree, 84.7% were 

permanent staff, 74.1% had 41 hours of weekly working hours, 52.7% were not exposed to violence in 

the last year, 32.3% 78.9% of the respondents answered yes to the question of observing the increase 

in violence in the institution where you served in the last one year, 15% of them have been exposed to 

violence 1-3 times and their violence has been exposed 3 times. 9.5% of the participants reported 

dissatisfaction, 8.2% of them were waiting for treatment, 7% of them were under the influence of 

alcohol and drugs, 6.5% of them were neglected. A general acknowledgment of the spread of violence 

in society in recent years has been shared by all. Violence in health workers is increasing day by day 

as health workers are also seen to share anxiety about increased violence in the society. Taking 

precautions for health workers who are subjected to this violence, raising awareness of the community, 

and regulating health policies are necessary. 
 

Keywords: Violence, perception of violence 
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GİRİŞ 

 

Şiddet, insanlık tarihi ile ortaya çıkan bir olgu olarak bilinmektedir. Geçmişten günümüze 

gelinceye kadar aile içinde, ceza evlerinde, sokakta yaşayanlarda ortaya çıkmış olduğu görülmektedir. 

Ancak son yıllarda okul, hastane, kamu kuruluşları gibi alanlara da genişleyerek toplumun huzurunu 

tehdit etmekte ve stress ortamı oluşturmaktadır(Gökçe ve Dündar. 2008:26). Şiddet üzerine farklı 

tanımlar yer almaktadır. Şiddet, kişinin yaralanma veya ölümüne yol açan, fiziksel, psikososyal 

gelişmesini etkileyen ya da cinsel olarak uygulanan kasıtlı bir davranıştır(Kızmaz, 2006:48). Dünya 

sağlık örgütü şiddeti; “bir kişiye grup ya da topluma fiziksel zorlama veya güç kullanma, tehdit etme 

sonucunda; yaralama, ölüm, psikolojik yaralama ve gelişme sorunu oluşmasıdır” şeklinde 

tanımlamaktadır. Daha basit bir tanımla şiddet; “insana fiziksel veya ruhsal olarak zarar vermeye, 

yaralamaya yönelik davranışlardır”(Coşkun ve Öztürk, 2010:17). Şiddet, sözel veya fiziksel güç 

harcayarak, bir amaca yönelik tepki olup, öfke, kin, nefret ve düşmanlık gibi duygulanımların 

karşılığıdır (Bilgin ve Buzlu, 2006). 

  Şiddet insanların yaşamlarının her alanında karşılaştığı ve dünyada hızlı artış gösteren önemli 

bir toplum sağlığı sorunu halini almıştır.(Güler vd., 2005, 52). Araştırmalar her yıl 25 milyon bireyin 

iş ortamından kaynaklı olarak şiddete maruz kaldığından bahsetmektedir (Kessinger 2000). Sağlık 

kurumunda şiddet ise; hasta, hasta yakınları, ziyaretçiler yâda başka kişilerden gelen, sağlık 

çalışanlarıı için risk oluşturan sözel, fiziksel saldırı, davranışsal tehdit veya cinsel saldırıdır(Saines, 

1999:9). Son yıllarda sağlık alanında çalışan hekimler ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet 

artmaktadır. Sağlık Sektöründe Mesleksel Şiddet 2002 Raporu’na göre iş yerlerinde oluşan şiddet 

olaylarının %25’inin sağlık ile ilgili kurumlarda oluştuğu ve sağlık çalışanlarının %50’sinin hasta ve 

hasta yakınları tarafından şiddete maruz bırakıldığı belirtilmiştir (Bahar vd., 2015:57).Günümüzde 

sağlık kurumları, hekimler ve sağlık çalışanlarına şiddet açısından bir tehdit ortamı oluşturmaktadır. 

Sağlık sektörü üzerine olan yasal uygulamalarda ki eksiklikler şiddetin önlenmesi ve çalışanların 

yeterince güvenliğinin sağlanması konusunda boşluklara sebep olmaktadır(Annagür, 2010:163).  

Sağlık hizmetlerinde çalışanlar ve özellikle 24 saat hizmet sunan hemşireler hastalara ve 

sağlıklı bireyler aracılığı ile fiziksel ve sözel şiddete daha fazla maruz kalabilmektedir (Bilgin ve 

Buzlu 2006: Calabro 2007). Hastane ortamında şiddet olayına sebep oluşturacak ortamların 

kontrolünde sağlık çalışanlarına büyük iş düşmektedir. Ortamın terapati amaçlı ilkelere göre 

düzenlenmesi, aktivite gruplarının organizasyonu ve süreçte bulunan ekibin eğitimi de önemli rol 

oynamaktadır(Bowers ve ark.2002: Calabro 2007).  Şiddet riskini etkileyen etmenler incelendiğinde 

sağlık çalışanlarının sayısının yetersizliğinin, hemşirelerin işe olan motivasyonlarının, hasta ile 

hemşire arasında ki oranının, ortamın yapısının ve sağlık çalışanlarının psikiyatri ve agresyon 

yönetimi konusu hakkında ki bilgi düzeyinin etkili olduğu ifade edilmektedir(Calabro 2007: Hueske 

2008: Kessinger 2000: Owen Tarantello, Jones and Tennant 1998). Ülkemizde sağlık politikaları ve 

sağlık prosedürlerden kaynaklanan sorunlar, hasta sayısının fazlalığı ve hemşire sayısının yeterli 

seviyede olmadığı ve ortamın güvenliğini sağlama hususunda ki zorluklar gibi faktörler, şiddete maruz 

kalma olaylarında etkili olduğu düşünülmektedir(Coşkun ve Öztürk, 2010:18). Son yıllarda hemşire ve 

sağlık personellerinin eğitiminde agresyon yönetimi ile ilgili konulara gerekli önemin verilmesi, 

agresyon kontrolünde hemşirelerin rolünün öneminin vurgulanması, şiddete karşı uygulanan sıfır 

tolerans yaklaşımını yaygınlaştırmaktadır(Calabro 2007; Murphy 2004).  
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MATERYAL – METOD 

 

 

 

Araştırmanın Amacı ve Türü 

 
Bu araştırma Antalya Kamu Hastaneler Birliği Atatürk Devlet Hastanesi ve Antalya Eğitim 

Araştırma Hastanesinde çalışan hemşirelerin işyeri şiddet ve şiddet algısına yönelik tutumlarının 

tutumlarının ölçülmesi amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir.  

 
 Evren ve Örneklem  

Araştırmanın evrenini Antalya Kamu Hastaneler Birliği Atatürk Devlet Hastanesinde çalışan 

350 hemşire ve Antalya Eğitim Araştırma Hastanesinde 746 hemşire olmak üzere 1096 hemşireden 

oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi evreni bilinen örneklem hesaplama yöntemi n= N t²pq / d² (N-

1) + t²pq  ile hesaplanmış olup 94 Atatürk Devlet Hastanesi 200 Eğitim Araştırma Hastanesindeki 

hemşireler örneklemi oluşturmaktadır.  

 
Veri Toplama Araçları  

Adaş, Elbek ve Bakır tarafından hazırlanan ve Hekimlere Yönelik Şiddet Ve Hekimlerin 

Şiddet Algısı adlı makalesinde kullanılan kişisel bilgi formu ve 25 sorudan oluşan Hemşirelere 

Uygulanan Şiddet ve Şiddet Algısı Anket Formu ile toplandı(Adaş vd., 2008). 

 

Verilerin Değerlendirilmesi 

Veriler spss 18 programıyla frekans yüzde, ortalama ile değerlendirilmiştir. 

 

Araştırmanın Etik Yönü 

Araştırmaya başlamadan önce araştırmanın yapılacağı kurumlardan yazılı izin alınmış ve 

katılımcılara araştırma hakkında bilgi verilip aydınlatılmış onam formu imzalatılmıştır. Araştırma 

mesai işleyişini engellemeyecek şekilde mesai saatleri dışında uygun bir zamanda yapılmıştır. 

 
 Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırma sadece iki devlet hastanesinde yapılmış olup bölgeye ya da ülkeye genelleme 

yapılamaz. 
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BULGULAR 

 

Tablo 1: Hemşirelerin tanıtıcı özellikleri 

Sosyo-Demografik Özellikler   

 Ort ±ss  Min-max 

Yaş 35.5±7.3 18-64 

 Sayı Yüzde 

Cinsiyet   

Kadın 256 87.1 

Erkek  38 12.9 

Medeni durum    

Evli  210 71.4 

Bekar  84 28.6 

Eğitim düzeyi   

Lise  20 6.8 

Ön lisans  110 37.4 

Lisans  147 50.0 

Lisans üstü 17 5.8 

Haftalık çalışma süresi   

Hafta da 40 saat altı 76 25.9 

Haftada 41 saat ve üzeri 218 74.1 

Çalışma pozisyonu   

Kadrolu  249 84.7 

Sözleşmeli  45 15.3 

Çalıştığı bölüm   

Acil servis 45 15.3 

Poliklinik   9 3.1 

Klinik  202 68.7 

Ameliyathane  17 5.8 

Diğer  21 7.1 

Çalışma süresi   

0-10 yıl 134 45.6 

11-20 yıl 118 40.1 

21 yıl ve üzeri 42 14.3 

TOPLAM  294 100 

 

 

Katılımcıların tanıtıcı özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş 

ortalaması 35.5’tir. Hemşirelerin cinsiyeti %87.1i kadın, %12.9’u erkek, medeni durumu %71.4’ü evli, 

%28.6’sı bekar, eğitim düzeyi %6.8’i lise, %37.4’ü ön lisans, %50’si lisans, %5.8’i lisans üstü, 

haftalık çalışma süresi %25.9’u haftada 40 saat altı, %74.1’i haftada 41 saat ve üzeri, çalışma 

pozisyonu %84.7’si kadrolu, %15.3’ü sözleşmeli, çalıştığı bölümü %15.3’ü acil servis, %3.1’i 

poliklinik, %68.7’si klinik, %5.8’i ameliyathane, %7.1’i diğer, çalışma süresi %45.6’sı 0-10 yıl, 

%40.1’i 11-20 yıl, %14.3’ü 21 yıl ve üzeri olduğu ifade edilmiştir. 
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Tablo 2: Hemşirelerin şiddet ve şiddet algısı yüzdesi 

ŞIDDET VE ŞIDDET ALGISI SORU FORMU Sayı   Yüzde 

Son bir yılda sağlıkta şiddet olaylarında artış gözlemliyor musunuz?   

Evet 266 90.5 

Hayır 28 9.5 

Son bir yılda görev yaptığınız kurumda şiddet olaylarında artış var mı?   

Evet 232 78.9 

Hayır 62 21.1 

Son bir yılda görev yaptığınız kurumda sizin tanık olduğunuz şiddet vakası 

yaşandı mı? 

  

Evet 236 80.3 

Hayır 58 19.7 

Son bir yılda görev yaptığınız kurumda hiç şiddete maruz kaldınız mı?   

Hiç kalmadım  155 52.7 

1-3 kez 95 32.3 

4-6 kez 21 7.1 

7-9 kez 5 1.7 

10 ve üzeri 18 6.1 

Meslek hayatınız boyunca iş yerinde hiç şiddete maruz kaldınız mı?   

Hiç kalmadım  65 22.1 

1-3 kez 104 35.4 

4-6 kez 50 17.0 

7-9 kez 35 11.9 

10 ve üzeri 40 13.6 

Maruz kaldığınız şiddeti tarif edermisiniz? n:229   

Tokat, yumruk vb.  35 15.3 

Aletle saldırı (bıçak ,silah vb) 17 7.4 

küfür, hakaret, tükürme 109 47.6 

Tehdit  39 17.0 

Cinsel taciz  16 7.0 

Diğer  13 5.7 

Şiddetin gerçekleştiği yeri belirtir misiniz? n:229   

Kendi odam 28 12.2 

Hasta bekleme salonu 41 17.9 

Hastane koridoru 43 18.8 

Hastane bahçesi 19 6.5 
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Yataklı servis 42 18.6 

Acil servis  25 10.9 

Hastanın evi 26 11.4 

Diğer  5 2.2 

Şiddete maruz kaldığınız zaman hangisidir?         n:229   

Mesai saati gündüz  115 50.2 

Mesai saati dışında 25 11.0 

Nöbet esnasında akşam 73 31.8 

Nöbet esnası gece 16 7.0 

Şiddete başvuran kişi ya da kişiler kimlerdi?  n:229   

Hasta  63 27.5 

Hasta yakını 145 63.3 

Sağlık çalışanı 15 6.5 

Idare  6 2.7 

Şiddete başvuranların cinsiyetini düşündüğünüzde daha çok kimlerdi?   

Tümü erkek  51 22.4 

Tümü kadın  15 6.5 

Çoğunlukla erkek 144 62.8 

Çoğunlukla kadın  19 8.3 

Kişinin sizce şiddete başvurma nedeni neydi?   

Tedaviden memuniyetsizlik  53 23.1 

Gecikme, bekleme nedeniyle 26 19.8 

Kötü haber almak 9 4.1 

İhmal edilme düşüncesi 36 15.7 

Alkol, ilaç etkisi altında 39 17.4 

İlaç,cihaz,yatak vb. yetersizlikleri 27 11.6 

Uygulanan sağlık politikaları 13 5.8 

Diğer  6 2.5 

Size uygulanan şiddet konusunda şikayette bulundunuz mu? n:229   

Evet  86 37.5 

Hayır 143 62.5 

 

 

Katılımcıların şiddet ve şiddet algısı yüzdesi Tablo 2’de verilmiştir. Araştırmaya katılan 

hemşirelerin “Son bir yılda sağlıkta şiddet olaylarında artış gözlemliyor musunuz?” sorusuna %90.5’i 

evet, %9.5’i hayır, “Son bir yılda görev yaptığınız kurumda şiddet olaylarında artış var mı?” sorusuna 

%78.9’u evet, %21.1’i hayır, “Son bir yılda görev yaptığınız kurumda sizin tanık olduğunuz şiddet 

vakası yaşandı mı?” sorusuna %80.3’ü evet, %19.7’si hayır, “Son bir yılda görev yaptığınız kurumda 

hiç şiddete maruz kaldınız mı?” sorusuna %52.7’si hiç kalmadım, %32.3’ü 1-3 kez, %7.1’i 4-6 kez, 

%1.7’si 7-9 kez, %6.1’i 10 ve üzeri, “Meslek hayatınız boyunca iş yerinde hiç şiddete maruz kaldınız 
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mı?” sorusuna %22.1’I hiç kalmadım, %35.4’ü 1-3 kez, %17’si 4-6 kez, %11.9’u 7-9 kez, %13.6’sı 10 

ve üzeri, “Maruz kaldığınız şiddeti tarif edermisiniz?” sorusuna %15.3’ü Tokat, yumruk vb., %7.4’ü 

Aletle saldırı (bıçak ,silah vb), %47.6’sı küfür, hakaret, tükürme, %17’si tehdit, %7’si cinsel taciz, 

%5.7’si diğer, “Şiddetin gerçekleştiği yeri belirtir misiniz?” sorusuna %12.2’si kendi odam, %17.9’u 

hasta bekleme salonu, %18.8’i hastane koridoru, %6.5’i hastane bahçesi, %18.6’sı yataklı servis, 

%10.9’u acil servis, %11.4’ü hastanın evi, %2.2’si diğer, “Şiddete maruz kaldığınız zaman 

hangisidir?” sorusuna %52.2’si Mesai saati gündüz, %11’i Mesai saati dışında, %31.8’i Nöbet 

esnasında akşam, %7’si Nöbet esnası gece, “Şiddete başvuran kişi ya da kişiler kimlerdi?” sorusuna 

%27.5’i hasta, %63.3’ü hasta yakını, %6.5’i sağlık çalışanı, %2.7’si idare, “Şiddete başvuranların 

cinsiyetini düşündüğünüzde daha çok kimlerdi?” sorusuna %22.4’ü tümü erkek, %6.5’i tümü kadın, 

%62.8’i çoğunlukla erkek, %8.3’ü çoğunlukla kadın, “Kişinin sizce şiddete başvurma nedeni neydi?” 

sorusuna %23.1’i tedaviden memnuniyetsizlik, %19.8’i gecikme, bekleme nedeniyle, %4.1’i kötü 

haber almak, %15.7’si ihmal edilme düşüncesi, %17.4’ü alkol, ilaç etkisi altında, %11.6’sı 

ilaç,cihaz,yatak vb. yetersizlikleri, %5.8’i uygulanan sağlık politikaları, %2.5’i diğer, “Size uygulanan 

şiddet konusunda şikayette bulundunuz mu?” sorusuna %37.5’i evet, %62.5’i hayır ifade edilmiştir. 

 
TARTIŞMA 

 

Çalışmamızda meslek hayatı boyunca hemşirelerin %77.9’u şiddete maruz kaldığı 

belirlenmiştir. Alçelik ve arkadaşlarının Düzce Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde 

yapmış oldukları çalışmalarında hemşirelerin % 60,3’ünün şiddetle karşılaştığı belirtilmiştir(Alçelik, 

2005:61). Gökçe ve Dündar’ın çalışmalarında hekimlerin şiddete maruz kalma oranı % 71,4 

bulunmuştur(Gökçe ve Dündar, 2008:27). Bahar ve arkadaşlarının çalışmalarında acil servislerde 

çalışan hemşirelerin iş yaşamı boyunca %65.6’sının iş yeri şiddetine maruz kaldığı anlaşılmıştır(Bahar 

vd., 2015:61).  Çalışmamızda son 1 yıl içerisinde hemşirelerin %47.3’ü şiddete maruz kaldığı 

belirlenmiştir. ABD’de 762 hemşirede yapılan araştırmada son bir yıl içinde şiddete maruz kalma 

orantısı %68 olarak belirtilmiştir(Alexander vd., 2004:377). Kuveyt’te 5861 hemşirede yapılan 

çalışmada son 6 ay içinde sözel şiddete uğrama orantısı %48 olarak belirtilmiştir (Adib vd., 2002:469). 

NABB tarafından İngiltere’de bir hastanede çalışan 82 hemşire üzerinde yapılan kesitsel çalışmada 

hemşirelerin %59’u son bir yıl içinde hasta ziyaretçileri tarafından sözel şiddete uğradıklarını 

bildirmiştir(Nabb, 2000:36). Bu çalışmalarda görüldüğü üzere sağlık çalışanlarına yönelik şiddet tüm 

dünyada yaygın olarak görülen bir sorundur. 

Çalışmamızda hemşirelerin %47.6’sı küfür, hakaret, tükürme, %17’si tehdit şeklinde olmak 

üzere toplamda %63.6’sı sözel şiddete maruz kaldığı belirlenmiştir. Alçelik ve arkadaşlarının 

çalışmalarında Şiddete maruz kalanların %92,2’si sözel şiddete maruz kaldığını belirtmiştir(Alçelik 

vd., 2005:61). Ölmezoğlu ve arkadaşlarının İzmir’de 112 Acil Sağlık Hizmeti’nde çalışan 112 kişi 

üzerinde yapmış oldukları çalışmada fiziksel saldırıya maruz kalma %16,8, sözlü tacize maruz kalma 

%67.6 ve sözlü tehdide maruz kalma %48,6 dır (Ölmezoğlu vd., 1999:421).  Yurt dışında ABD’de 

yapılan bir çalışmada acil servis hekimleri %74.9 oranında sözel şiddete maruz kaldığı 

saptanmıştır.(Kowalwnko vd., 2005:142). Avrupa’da 565 sağlık merkezinde yapılan çok merkezli bir 

çalışmada fiziksel şiddete maruz kalma oranı %55 olarak saptanmıştır (Camerino, 2008:45). Bahar ve 

arkadaşlarının yaptıkları araştırma sonuçlarına göre maruz kalınan şiddet türüne bakıldığında 

hemşirelerin %68’i sözel şiddet, %33.6’sı ise tehdit/ psikolojik şiddet mağduru olduğu saptanmıştır 

(Bahar vd., 2015:61). Atan ve arkadaşlarının büyükşehirlerde bulunan altı üniversite hastanesinin acil 

servis, yoğun bakım ve psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerle yaptıkları çalışmalarında, bu 

birimlerde çalışan hemşirelerin %60.8’inin sözel/fiziksel şiddet mağduru olduklarını bildirmiştir (Atan 

vd., 2013:882). Talas ve arkdaşlarının Ankara’da 2011 yılında acil servis hemşiresi üzerinde yaptıkları 

çalışmada, hemşirelerin %41.1’nin fiziksel, %79.6’sının sözel şiddete uğradığı saptanmıştır ( Talas, 

2011:197). Coşkun ve Öztürk’ün hemşireler üzerinde yapmış olduğu çalışmalarında sözel şiddete 

maruz kalma oranının 86 olduğu saptanmıştır(Coşkun ve Öztürk, 2010:21). Çalışmamızın araştırma 

bulguları literatür doğrultusunda benzerlik göstermektedir. 

Çalışmamızda şiddetin gerçekleştiği yerin %12.2’si kendi odam, %17.9’u hasta bekleme 

salonu, %18.8’i hastane koridoru, %6.5’i hastane bahçesi, %18.6’sı yatalı servis, %10.9’u acil servis, 

%11.4’ü hastanın evi, %2.2’si diğer olduğunu ifade etmişlerdir. Alçelik ve arkadaşlarının yapmış 

oldukları çalışmalarında Grubun %55,3’ü servislerde ve %36,8’i yerini belirtmeden hastanede şiddete 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union  

576 

 

uğradığını ifade etmiştir(Alçelik, 2005:61). Talas ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmalarında  

şiddetin %45’nin muayene odası ve hasta kabul salonunda gerçekleştiği saptanmıştır(Talas vd., 

2011:199). Bahar ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmalarında şiddetin hemşire ofisi ve bekleme 

salonunda gerçekleştiğini belirtilmiştir (Bahar vd., 2015:62). 

Çalışmamızda şiddete başvuran kişi ya da kişilerin %27,5’i hasta, %63,3’ü hasta yakını, 

%6,5’i sağlık çalışanı, %2,7’si idare olduğu saptandı. Alçelik ve arkadaşlarının yapmış oldukları 

çalışmalarında şiddetin Şiddetin %52,8 hasta yakınları, % 25,0 hasta ve % 22,2 hastane personeli 

tarafından uygulandığı ifade edilmiştir(Alçelik vd., 2005,62). Bahar ve arkadaşlarının yapmış 

oldukları çalışmalarında hemşirelerin %60.2’si şiddetin kaynağının hasta yakını, %33.6’sı ise hastalar 

olduğunu belirtmektedir (Bahar vd., 2015:61). Gates ve arkadaşlarının yurtdışında ki çalışmalarında 

hemşirelerin %57’si hasta yakını tarafından sözel şiddete maruz kalırken, %33.9’u ise hastalar 

tarafından sözel şiddete maruz kaldıkları ifade edilmiştir (Gates vd., 2006:333). 

Çalışmamızda şiddete maruz kalma zamanının %50,2’si mesai saati gündüz, %11’i mesai saati 

dışında, %31,8’i nöbet esnasında akşam, %7’si nöbet esnası gece olduğu saptanmıştır. Bahar ve 

arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmalarında şiddetin gerçekleştiği saatin daha sıklıkla 24.00–08.00 

saatleri arasında olduğu saptanmıştır (Bahar vd., 2015:62). Ayrancı ve arkadaşlarının yaptıkları 

çalışmada şiddet olaylarının %54.7’sinin 08:00–17:00 saatleri arasında gerçekleştiği belirtilmiştir 

(Ayrancı vd., 2002:150). Crilly ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmasında şiddetin sıklıkla 

16:00–23:00 saatlerinde, en az ise 07:00–15.00 gündüz mesaisinde görüldüğü belirtilmiştir (Crilly vd., 

2004:71). Talas ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmasında grubun %67.4’nün şiddete 16:00–

08:00 saatleri arasında gece vardiyasında maruz kaldığını bildirmiştmiştir (Talas vd., 2011:199). 

Çalışmamızda katılımcıların şiddet konusunda şikayete %37.5’i evet, %62.5’i hayır ifadesi 

saptanmıştır. Bahar ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmasında hemşirelerin şiddet sonrası 

bildirimde bulunma durumu ve olaya verdikleri duygusal tepkileri incelendiğinde, olay sonrası 

hemşirelerin %42.2’sinin tutanak tuttuğu, %57.8’inin ise şiddet olayı sonrası bildirimde bulunmadığı 

belirtilmiştir(Bahar vd., 2015:62). Şenuzun Ergün ve Karadakovan’ın yapmış oldukları çalışmasında 

hemşirelerin yalnızca %17’si olay sonrası tutanak tuttuklarını ifade etmişlerdir (Şenuzun Ergün ve 

Karadakovan, 2005:158). Coşkun ve Öztürk’ün Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi’nde çalışmakta olan hemşirelerin şiddet olaylarının %21 oranında rapor edildiğini 

belirtmişlerdir (Coşkun ve Öztürk, 2010:21). Hesketh ve arkadaşlarının Kanada’da hemşireler üzerine 

yaptıkları çalışmasında, katılımcıların %67’sinin şiddet olaylarını bildirdikleri belirtmişlerdir 

(Hesketh, 2003:316).  

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Antalya Kamu Hastaneler Birliği Atatürk Devlet Hastanesi ve Antalya Eğitim Araştırma 

Hastanesinde çalışan hemşirelerin işyeri şiddet ve şiddet algısına yönelik tutumlarının tutumlarının 

ölçülmesi amacıyla yapılan bu araştırmanın sonucunda farklı sonuçlar göze çarpmıştır. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda; 

 Hemşirelerin son bir yılda görev yaptıkları kurumda şiddet olaylarında yüksek oranda artış 

olduğu, 

 Meslek hayatı boyunca iş yerinde şiddete maruz kalma oranının yüksek olduğu, 

 Maruz kalınan şiddetin en yüksek oranla sözel şiddet olduğu, 

 Şiddete başvuran kişi ya da kişilerin en yüksek oranla hasta yakınları olduğu, 

 Sağlık personellerinin şiddete uğramalarına rağmen yüksek oranda şikâyette bulunmadıkları 

 Şiddete başvuranların cinsiyeti çoğunlukla erkek bireyler olduğu belirtmişlerdir. 

 

Bu sonuçlar doğrultusunda; 

 Sağlık personellerine uygulanan şiddetin azalmasına ve toplumda farkındalığın arttılmasına 

yönelik eğitimlerin yapılması, eğitim kapsamı içerisinde kişilerin öfkelerini kontrol etmelerine 

yönelik öfke kontrol eğitimi ve etkin bir iletişim kurabilmeleri için iletişim yöntemleri hakkında 
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eğitimlerin yer alması, sağlık personellerine uygulanan şiddete yönelik yasaların cezai 

hükümlerin caydırıcı özellikte olması gerektiği düşünülmektedir 
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ÖZET 

 

         Bu çalışma Türkiye’nin elektrik üretiminde yenilenebilir enerji payının %100 olması halinde 

sektöre yapılacak ilave yatırımların istihdamda sağlayacağı artışı tahmin etmektedir. İlave yatırımlarda 

hangi yenilenebilir kaynağa ne kadar pay ayrılacağı COPRAS çok kriterli karar verme yöntemiyle 

belirlenmiştir. COPRAS’a göre belirlenen yenilenebilir enerji yatırım büyüklüklerinin ülkedeki 

istihdama yapacağı katkı Ulusal Enerji Laboratuvarı (NREL) tarafından geliştirilen İstihdam ve 

Ekonomik Kalkınma Modeline (JEDI) göre tahmin edilmiştir. Model sonuçlarına göre fosil yakıtlı 

santraller yerine kurulacak 56.694 MW büyüklüğündeki yenilenebilir enerji santrallerinin kurulumu ve 

işletilmesiyle ülkede 576.664 kişiye doğrudan, 322.852 kişiye dolaylı ve 233.030 kişiye uyarılmış 

olmak üzere toplamda 1.132.545 kişiye ilave istihdam sağlanacağı tahmin edilmektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji, istihdam, enerji yatırım 

 

 

Employment Increasıng Effect Of Renewable Energy Investments: Turkey 

Example 
 

ABSTRACT 

 

         This study estimates that if Turkey’s renewable energy share in electricity generation is 100%, 

the additional investments to be made in the renewable energy sector will increase in employment. 

How much share is allocated to each renewable energy source within the size of the additional 

investment is determined by multi-criteria decision making method COPRAS (COmplex PRoportional 

ASsessment). The contribution of the renewable energy investment sizes determined by the COPRAS 

results to the employment in the country was estimated according to the Employment and Economic 

Development Model (JEDI) developed by the National Energy Laboratory (NREL). According to the 

results of the model, it is estimated that there will be a total of 1.132.545 additional employment 

opportunities, totaling to 576.664 people direct in the country, 322.852 indirect and 233.030 people 

stimulated employment through the installation and operation of 56.694 MW renewable energy plants 

to be installed instead of fossil fueled power plants. 
 

Keywords: Renewable energy, employmnet, energy investment 

                                                      
1 Bu yayın Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (CÜBAP) tarafından İKT-098 numaralı proje 

kapsamında finanse edilmiştir. 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/stimulated%20employment
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GİRİŞ 

Günümüzde kalkınmasını tamamlamak isteyen tüm ülkeler küresel milli gelirden daha fazla 

pay almak için birbirleriyle kıyasıya mücadele etmektedirler. Bu süreçte kaynaklarını rasyonel 

biçimde tahsis edemeyen ülkelerin ise yüksek ithalat ve ödemeler dengesi açığı sorunuyla karşılaştığı 

görülmektedir.  

Türkiye’nin 1984 yılı ve sonrası dış ticaret verilerine bakıldığında ülkenin istisnasız her yıl dış 

ticaret açığı verdiği görülmektedir. Maalesef verilerine ulaşılan son 32 yıldır ülkemizin daha fazla dış 

kaynak kullandığı ve ekonominin gittikçe ithalata bağımlı hale geldiği görülmektedir. Büyüyen dış 

ticaret açığının önemli sonuçlarından biri üretimini kendi kaynaklarıyla gerçekleştirmek yerine 

yabancı kaynak kullanımıyla karşılayan ülkemizin, istihdam konusunda önemli bir fırsatı kaçırıyor 

olmasıdır. O halde ülkemizin, yerli kaynak kullanımını yaygınlaştırarak dış ticaret açığını kapatması 

ve kronik hale gelen işsizlik sorununa çözüm bulması gerekmektedir. Toplam ithalat içerisinde en 

yüksek paya sahip olan dış ticaret kaleminin enerji ithalatı olması çözüme bu kalemden başlanmasının 

daha doğru olduğunu göstermektedir. Bu nedenle çalışmada Türkiye’nin enerji tüketimi içerisinde en 

fazla paya (%42) sahip olan elektrik sektöründe yerli kaynak kullanımını artırmaya yönelik politika 

önerisi yapılmıştır. Çalışmanın odaklandığı temel konu hükümetin, elektrik üretiminde fosil yakıtlar 

yerine yenilenebilir kaynak kullanımını artırması neticesinde bu yatırımların uyaracağı istihdam 

artışını göstermektir.  

Ancak yenilenebilir enerji yatırımlarında hangi kaynağa ne miktarda yatırım yapılacağına 

karar vermek için yenilenebilir enerji kaynaklarının sahip olduğu teknik, ekonomik, çevresel ve 

toplumsal özellikler dikkate alınarak etkinlik analizinin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle 

çalışmada çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan COPRAS yöntemi kullanılmış ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılacak yatırımın büyüklüğü bu yöntemle elde edilen sonuçlara 

göre belirlenmiştir. COPRAS yönteminden elde edilen sonuçlara göre fosil yakıtlar yerine kurulacak 

yenilenebilir enerji santralleri için rüzgar enerjisine %30, güneş enerjisine %14, hidroenerjiye %27, 

biokütle enerjisine %12 ve jeotermal enerjiye %18 pay ayrılması halinde ülke için optimal yatırım 

büyüklüğünün sağlanacağı görülmüştür. Bu yatırımlar neticesinde sağlanacak istihdam miktarı ise 

NREL tarafından geliştirilen JEDI yöntemine göre hesaplanmıştır. 

1. ENERJİ İTHALİNİN NEDEN OLDUĞU FIRSAT MALİYETİ: İŞSİZLİK 

Türkiye’nin dış ticaret verilerine bakıldığında ithalat içindeki en büyük payın fosil yakıtlara ait 

olduğu görülmektedir.  2014 yılı verilerine göre ülkemiz 214 ülke içerisinde doğal gaz ithalinde 8’inci, 

ham petrol ithalatında ise 24’üncü sırada yer almaktadır (World Bank, 2016).  Türkiye’nin dış ticaret 

açığı 1990 yılından günümüze kadar %8,5 civarında gerçekleşmiştir. Yalnızca 2015 yılında dış ticaret 

açığı nedeniyle Türkiye’den dış dünyaya net 71,8 milyar dolar sermaye çıkışı yaşanmıştır (TCMB, 

2016).  

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının dış ticaret verilerine bakıldığında Türkiye’nin 2015 yılı 

enerji arzı içinde ithal kaynakların payının %77 olduğu görülmektedir (ETKB, 2016). Bu verilere göre 

tükettiği enerjinin yaklaşık dörtte üçünü ithal eden Türkiye, enerjide dışa bağımlılığın en yüksek 

olduğu birkaç ülke arasında yer almakta ve kalkınması için gerekli olan milli gelir artışını ithalatla 

karşılamaktadır. Öyle ki Türkiye, son 14 yıldır -kriz dönemi dışarıda tutulursa- %6 ortalama büyüme 

oranıyla yüksek büyüme gösteren ülkeler arasında yer almaktadır (World Bank, 2016). Ancak milli 

gelirde yaşanan bu artışın işsizlik rakamlarına yansımadığı görülmektedir. Dünya Bankası verilerine 

göre Türkiye ekonomisi 2002-2015 döneminde kümülatif olarak %68 büyümesine rağmen bu artış 

istihdama yansımamış aksine işsizlik oranlarında bir puanlık artış yaşanmıştır. Benzer olumsuzluk 

işgücünün istihdama katılımında da yaşanmaktadır. OECD tarafından yayınlanan 2014 yılı istihdam 

verilerine göre Türkiye'de çalışabilir nüfusun ancak %49,5'i istihdam edilirken OECD ülkelerinde bu 

oran %65,8’dir (OECD, 2015:267). GSYİH açısından dünya sıralamasında 17’nci sırada olan ülkemiz 

için bu verilerin anlamı “ülkenin istihdam yaratmayan büyüme gösterdiği” şeklinde yorumlanmaktadır 

(Taban, 2011:31; Barışık vd., 2010:88; Ataman, 2006:93-94). Toplam ithalat içinde enerji 

kaynaklarının da yer aldığı ara malı ve hammadde ithalatının %69’a ulaşması, ithalat nedeniyle 

Türkiye’nin “işsiz büyüme gösteren bir ekonomi çıkmazına” sürüklendiğini açıkça göstermektedir.  
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Gerçekten de ithal bağımlılık oranlarıyla işsizlik arasındaki ilişkiyi inceleyen pek çok ampirik 

çalışma Türkiye’de 1980 öncesinde büyüme ve işsizlik rakamları arasında negatif ilişki olduğunu 

doğrularken dışa açılma sürecini takip eden sonraki yıllarda bu ilişkinin tersine işlediği görülmektedir. 

Dolayısıyla ekonomik büyümenin sağlanması durumunda işsizliğin azalacağını söyleyen Okun Yasası, 

Türkiye’nin 1980 sonrası ekonomik büyüme ve işsizlik rakamları açısından geçerliliğini yitirmektedir.  

Dolayısıyla Türkiye’de dışa açılma sürecinin istihdam üzerindeki en önemli etkisi ülkedeki 

ekonomik büyümenin istihdam artışıyla sonuçlanmadığıdır. Literatüre ters düşen bu durumun üç 

muhtemel nedeni bulunmaktadır. Bunlardan ilki tarım sektöründen sanayi sektörüne geçişle birlikte 

işsizlik verilerinin daha sağlam zeminde elde edilmesi, ikincisi üretimde sağlanan verimlilik artışı, 

bizim de taraf olduğumuz üçüncü neden ise ülkedeki ithal bağımlılık oranının yüksek olmasıdır. 

Eğer ülkedeki istihdam sorununun nedeni ithalat kaynaklı ise yapılması gereken ilk politika 

ülkenin ithal ettiği kaynakların yerli üretimle karşılanmasıdır. Çalışma konusunun da temelini 

oluşturan bu politika ülkede enerji kaynak ithalinin azaltılmasına işaret etmektedir.  

Bu olumsuz tablodan hareketle burada sorulması gereken asıl soru Türkiye’nin ithal ettiği fosil 

yakıtların hangi kaynak ile ikamesi sağlanırsa ülkedeki işsizliğe çözüm bulunacağı sorusudur. 

Günümüze kadar yapılan çalışmalardan çıkan ortak sonuç yenilenebilir enerji kaynaklarının istihdam 

sağlamadaki rolünün diğer enerji kaynaklarına göre daha yüksek olduğudur. Bu nedenle ekonomik 

büyümenin istihdam artışına yansımasını sağlamak için enerji sektörü odaklı yenilikler 

düşünülmelidir. Bu yenilikler yapılırken hangi yenilenebilir kaynağın daha yüksek potansiyele sahip 

olduğu ve elektrik üretiminde kullanılacak malzemelerin yerli üretiminin mümkün olup olmadığı 

araştırılması gereken bir diğer sorudur. 

2. YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARININ İSTİHDAM ARTIŞINDAKİ 

ROLÜ 

Yenilenebilir enerji yatırımlarında istihdam artışını sağlayan süreç dört aşamada 

gerçekleşmektedir. İlk aşama yatırımlar için gerekli olan malzemelerin üretimi aşaması iken bu 

aşamayı santralin kurulum aşaması izlemektedir. Sonraki iki aşama ise santralin işletilmesi ve bakım 

onarımından oluşmaktadır. Tüm aşamalarda ortaya çıkan istihdam ise doğrudan, dolaylı ve uyarılmış 

istihdam şeklinde üçe ayrılmaktadır.   

Malzeme üretimi ve santralin kurulumu aşaması olan ilk iki aşamada toplam istihdama olan 

katkı son iki aşamaya göre daha yüksektir. Buna göre toplam istihdamın %90’ı imalat ve kurulum 

sürecinde %10’u ise işletme ve bakım onarım sürecinde çalışmaktadır. Ülkelerde yenilenebilir enerji 

sektöründeki istihdamın artırılmasında yenilenebilir enerji yatırımlarının yaygınlaşması ve bu sektörün 

büyüyerek önemli bir pazar payı elde etmesi önemlidir. Bu fırsatı değerlendiren pek çok ülke 

yaptıkları yenilenebilir enerji yatırımlarıyla 8 milyonu aşkın ilave istihdam elde etmişlerdir. Örneğin 

güneş panellerinin üretimi ve ihracatında yüksek pay sahibi olan Çin’in yalnızca bu üretimden 

sağladığı istihdam kazancı 2,4 milyon kişidir.  

3. ANALİZ 1: EN İYİ YENİLENEBİLİR ENERJİ ALTERNATİFİNİN SEÇİMİ VE 

YATIRIM BÜYÜKLÜĞÜNÜN TESPİTİ İÇİN COPRAS YÖNTEMİNİN 

UYGULANMASI 

Türkiye’nin çevre, dış ticaret ve istihdama ilişkin verileri enerji kaynak seçiminin ülkenin 

kalkınması önünde engel oluşturduğunu göstermektedir. Bu yanlıştan dönülebilmesi ekonomik olduğu 

kadar halkın refahına da katkı sağlayacak optimal bir enerji planlaması ile mümkündür. Bu nedenle 

aşağıda her bir yenilenebilir kaynağa ait teknik, ekonomik, çevresel ve sosyal 24 kriter esas alınarak 

Türkiye’de hangi yenilenebilir kaynağa daha fazla yatırım yapılmalıdır sorusuna cevap aranacaktır.  

3.1. Türkiye’de Enerji Üretiminde Kullanılacak Yenilenebilir Kaynakların Seçimi 

Enerji planlaması yapılırken ülkelerin dikkatle üzerinde durduğu iki temel konu 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki enerji ihtiyacının amaçlanan ekonomik büyümeyi destekleyecek 

biçimde karşılanması, ikincisi ise ülkenin sosyal kalkınmasına zarar vermeyecek biçimde enerji 

kaynak seçiminin yapılmasıdır. Birincil enerji arzı içinde fosil yakıt payının %93 gibi yüksek bir paya 
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sahip olması söz konusu amaçlara ulaşabilmek için ülkemizde enerji politikasına ilişkin reform 

ihtiyacını açıkça göstermektedir.  

Bir sonraki analiz için gerekli olan yenilenebilir enerji yatırım büyüklüğünün tespit 

edilebilmesi için Türkiye özelinde hangi yenilenebilir kaynağın daha optimal bir seçim olacağının 

tespit edilmesi gerekmektedir. Bu seçimin yapılabilmesi için ise her bir yenilenebilir enerji kaynağına 

ait kriterlerin bulunması gerekmektedir. Teknik, ekonomik, çevresel ve sosyal olarak belirlediğimiz bu 

kriterlere ilişkin özellikler aşağıda özet halde verilmiştir.  

Teknik kriterler; yenilenebilir enerji kaynaklarına ve yatırımlarına ilişkin teknik özellikleri 

içermekte ve enerji kaynaklarının verimlilikleri, potansiyeli ve kurulu güç kapasitesi gibi alt 

kriterlerden oluşmaktadır. 

Ekonomik kriterler; yenilenebilir enerji yatırımlarının maliyet açısından etkinliğini ölçmek 

için yararlanılan kriterledir. Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde yatırım maliyeti düşük, işletme 

ve bakım maliyeti az olan ve geri ödeme periyodu kısa olan kaynakların seçimi ülkelerin bu amaca 

ulaşması açısından oldukça önemlidir. 

Çevresel kriterler; enerji üretiminde kullanılan yenilenebilir kaynakların çevreye ve insan 

sağlığına verdiği zararları göstermektedir.  

Sosyal kriterler ise yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılacak yatırımların toplumsal 

etkilerini gösteren değişkenlerdir. Söz konusu kriterler halkın fayda fonksiyonlarında doğrudan etkide 

bulunduğu için hükümetler enerji politikalarını belirlerken bu kriterleri fayda maliyet analizine dahil 

etmekte ve optimal enerji yatırım projelerini belirlemektedir. 

3.2. Metodoloji 

Elektrik üretiminde yenilenebilir enerji payının %100’e çıkarılması ve bu yolla ülkedeki 

istihdamın artırılmasına ilişkin politika önerisinde hangi yenilenebilir kaynağa ne kadar kurulu güç 

ayrılacağı konusunda çok sayıda alternatif bulunmaktadır. Bu çalışmada çeşitli alternatifler arasında en 

optimal yenilenebilir enerji yatırım büyüklüğünün belirlenmesi amacıyla Zavadskas ve Kaklauskas 

(1996) tarafından geliştirilen COPRAS yöntemi tercih edilmiştir. COPRAS yönteminin seçilmesinde 

bu yöntemin TOPSIS, ARAS ve VIKOR gibi çok kriterli diğer karar verme yöntemlerine göre daha 

kolay ve hızlı şekilde sonuca ulaştırması ve analizde kullanılan bazı kriterlerin “0” değerine sahip 

olması etkili olmuştur. 

Literatürde çoklu karar verme sorunlarını çözmek isteyen pek çok araştırmacı COPRAS 

yöntemine başvurmaktadır. Chatterjee ve Bose (2013) COPRAS yöntemini kullandığı çalışmasında 

rüzgar hızı, araziye erişebilirlik, elektrik şebekesine uzaklık ve şehre yakınlık gibi kriterleri dikkate 

alarak rüzgar enerjisi santralleri için en optimal yer seçimini analiz etmişlerdir. Kaklauskas vd. (2006) 

kamu binalarının yenilenmesinde alternatif müteahhit firmaları arasında seçim yapmak ve düşük 

enerjiye imkan veren pencere seçimini gerçekleştirmek için COPRAS yöntemine başvurmuştur. 

Yazdani-Chamzini vd. (2013) sosyal, ekonomik, çevresel ve teknik pek çok kriteri dahil ettiği 

çalışmasında COPRAS yöntemini kullanarak yenilenebilir enerji alternatifleri arasında en optimal 

olanını tahmin etmiştir.  Banaitiene vd. (2008) binaların yaşam süresini değerlendirmek, Chatterjee vd. 

(2011) ise materyal seçimi için COPRAS yöntemine başvurmuşlardır. 

COPRAS yöntemi, ağırlıkların normalize değerler ile çarpılmasını da kapsayan 6 adımdan 

oluşmaktadır. Ağırlıkların, değerlere ait katsayıların objektifliğini etkileyeceği düşünüldüğünden 

çalışmada COPRAS’ın ağırlık çarpımı adımı yer almaktadır. Her kriterin farklı ölçüm birimlerine 

sahip olması nedeniyle toplam performans skorları tekrar normalize edilmiş ve hangi enerjiye ne kadar 

pay ayrılacağı hesaplanmıştır. COPRAS’ın adımları aşağıdaki gibi yazılabilir. 

Adım 1: Alternatif enerji kaynaklarının seçimi için karar matrisi aşağıdaki gibi oluşturulur. Bu 

karar matrisinde yenilenebilir enerji kaynakları, kriterler ve yenilenebilir enerji kaynaklarının her bir 

kriter için gösterdikleri performans değerleri gösterilir. 
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D                                                            (1) 

Adım 2: Eşitlik 1’deki enerji alternatifini ve ise i enerji alternatifinin j kriterine göre 

değerini göstermektedir. İkinci adımda karar matrisinin her bir elemanı sütunun toplam değerine 

bölünerek normalize edilmektedir. Bu durum Eşitlik 2’de görülmektedir.    

                                                                                             (2) 

Adım 3: İkinci adımda elde edilen değerler normalize edilmiş matrisi oluşturur. Bu matristeki i 

enerji alternatifi için satır boyunca yer alan faydalı kriter değerleri Eşitlik 3 vasıtasıyla toplanır. Bu 

kriterlerin değerlerinin yüksek olması istenir. Aynı matristeki i enerji alternatifi için satır boyunca yer 

alan faydasız kriter değerleri eşitlik 4 vasıtasıyla toplanır. Bu kriterlerin düşük olması istenir. Kısacası 

her bir enerji alternatifi için faydalı kriter değerleri kendi arasında, faydasız kriter değerleri kendi 

arasında toplanır.   

                faydalı kriterler için                                                                         (3) 

faydasız kriterler için                                                                       (4)   

Adım 4: Faydalı ve faydasız değerlerin toplamları bulunduktan sonra göreceli önem değeri 

( ) Eşitlik 5 ile bulunur:           

                                                                                                            (5) 

Adım 5: Göreceli önem değeri ( ) bulunduktan sonra toplam performans skoru ( ) 

aşağıdaki eşitlikle bulunur. Kısacası her bir enerji alternatifinin göreceli önem değeri, aralarındaki en 

büyük göreceli önem değerine bölünür. Böylece her bir enerji alternatifi için toplam performans skoru 

bulunur.    

                                                                                                                             (6) 

Adım 6:  Her bir enerji alternatifinin toplam performans skoru, bütün enerji alternatiflerinin 

toplam performans skoruna bölünerek (Eşitlik 7) son kez normalizasyon yapılmaktadır. Buradaki 

amaç, hangi enerjiye ne kadar pay düşeceğini hesaplamaktır.    

                    (7) 

3.3. Uygulama 

COPRAS analizinin yapılabilmesi için öncelikle yenilenebilir enerji kaynaklarının sahip 

olduğu teknik, ekonomik, çevresel ve sosyal kriterler faydalı ve faydasız olarak ikiye ayrılır. Her bir 

kriter faydalı ve faydasız olarak ayrıldıktan sonra COPRAS yöntemi ile analiz edilmiştir. Tablo 1 

faydalı ve faydasız kriterleri göstermektedir.  
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Tablo 1: Faydalı ve Faydasız Kriterler 

Ana Kriter Alt Kriter Faydalı/Faydasız 

Teknik 

Enerji verimliliği Faydalı 

Ekonomik potansiyel  Faydalı 

İşletme ömrü  Faydalı 

Küresel kurulu güç kapasitesi Faydalı 

Kapasite faktörü  Faydalı 

Ekonomik 

Yatırım maliyeti Faydasız 

Değişken işletme ve bakım maliyeti  Faydasız 

Sabit işletme ve bakım maliyeti  Faydasız 

Elektrik üretim maliyeti  Faydasız 

LCOE elektrik üretim maliyeti  Faydasız 

Geri ödeme periyodu Faydasız 

Çevresel 

 

NOx emisyonu  Faydasız 

CO2 emisyonu  Faydasız 

CO emisyonu  Faydasız 

SO2 emisyon  Faydasız 

Sera gazı emisyonu  Faydasız 

Partiküller emisyon  Faydasız 

Kurşun (Pb)  Faydasız 

Amonyak NH₃  Faydasız 

Metan dışı bileşikler (NMVOC)  Faydasız 

Alan gereksinimi  Faydasız 

Sosyal 

Dışsal maliyetler Faydasız 

İmalat-inşaat-kurulum istihdam  Faydalı 

İşletme-bakım istihdam  Faydalı 

 

Her bir kriter faydalı ve faydasız olarak ayrılarak  bu kriterlere ait değerler COPRAS yöntemi 

ile analiz edilmiştir. COPRAS yönteminin sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2: Sonuçlar  

Enerji 

Alternatifleri      

Rüzgâr 1,091261178 1,350576103 7,138254492 1 0,297427271 

Güneş 1,082172785 3,744712144 3,26309467 0,457127814 0,135962278 

Hidro 1,933102403 1,828859444 6,398685964 0,896393645 0,266611915 

Biokütle 1,804754675 7,542457341 2,887548292 0,40451742 0,120314512 

Jeotermal 1,088708959 2,533394967 4,312416582 0,604127604 0,179684024 

 

COPRAS yöntemi ile yapılan analize göre toplam performans skorlarına göre enerji 

alternatifleri Rüzgâr > Hidro > Jeotermal > Güneş > Biokütle şeklinde sıralanmaktadır. Yöntemin 

sonuçları rüzgâr enerjisinin en optimal alternatif olduğunu göstermektedir. Son sütun ise elektrik 

üretiminde yenilenebilir enerji payının %100’e çıkarılması politikası çerçevesinde her bir enerji 

kaynağına ait optimal yatırım büyüklüğünü göstermektedir. 

4. ANALİZ 2: YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARIYLA ELDE EDİLECEK 

İSTİHDAM MİKTARININ HESAPLANMASI 

4.1. Yöntem ve Veri Seti 

Türkiye’de elektrik üretiminin %100’ünün yenilenebilir kaynaklarla sağlandığı ve 

yenilenebilir enerji yatırımlarının arttığı bir senaryoda istihdamda ne kadar artış sağlanacağı JEDI 

modeli ile hesaplanmıştır. Amerika Ulusal Enerji Laboratuvarı (NREL) tarafından geliştirilen JEDI 
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modeli, geçmişte yapılan yenilenebilir enerji yatırım projelerinden sağlanan gerçek istihdam verilerini 

kullandığı için tahmin edilen sonuçlar gerçeğe daha yakın çıkmaktadır.  

JEDI modeli yalnızca yenilenebilir enerji yatırımlarının ekonomi ve istihdam üzerindeki 

etkilerini hesapladığı için bu yatırımların elektrik üretimindeki payının ne olması gerektiği 

kullanıcının yapacağı çoklu karar verme analizi ile belirlenmektedir. Bu nedenle JEDI modeli ile 

analiz yapılırken hangi yenilenebilir kaynağın ne kadar kurulu güce sahip olması gerektiği, önceki 

kısımda COPRAS yöntemi ile belirlenmiştir. COPRAS sonuçları elektrik üretiminde yenilenebilir 

enerji payının %100’e çıkarılması durumunda kaynaklara ilişkin optimal kurulu güç büyüklüğünün 

rüzgar enerjisinde %30, güneş enerjisinde %14, hidroenerjide %27, biokütle enerjisinde %12 ve 

jeotermal enerjide %18 olması gerektiğini göstermektedir.  

4.2. Veri Seti 

Türkiye’nin 2015 yılına ait elektrik üretimine ilişkin verilere bakıldığında toplam kurulu 

gücün %43’ü yenilenebilir kaynaklardan karşılanırken %57’lik kısım fosil yakıtlı santraller yoluyla 

karşılanmaktadır. Kurulu güç ve bu güçten sağlanan elektrik üretim verilerine bakıldığında ise 

yenilenebilir kaynaklarının daha düşük verimlilikle elektrik üretimi sağladığı görülmektedir. 

Gerçekten de TEİAŞ’ın 2015 yılına ilişkin verileri ortalama 1 MW büyüklüğündeki fosil yakıtlı 

santrallerin yaklaşık 4,3 GW elektrik üretimi sağladığını gösterirken 1 MW büyüklüğündeki 

yenilenebilir santraller ortalama 2,7 GW elektrik üretimine imkân sağlamaktadır. Kesikli üretim yapısı 

nedeniyle yenilenebilir enerji santrallerinin fosil yakıtlı santrallere göre 1,6 kat daha az verimli 

çalıştığını söylemek mümkündür. Dolayısıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretiminde 

kullanılması maliyetler açısından dezavantaj oluştursa da çevre, insan sağlığı, dış ticaret ve istihdam 

açısından ülke kalkınmasına önemli avantajlar sağlamaktadır.   

Analiz için gerekli bir başka veri fosil yakıtlı santrallerin ürettiği elektriğin yenilenebilir enerji 

santrallerinde üretilebilmesi için ne kadar kurulu güce ihtiyaç olduğudur. 2015 yılı elektrik üretim 

verilerine göre Türkiye’de fosil yakıtlı santraller 178.016 GW elektrik üretimi gerçekleştirmektedir. 

Biz bu çalışmada söz konusu üretimin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılanmasına yönelik 

politika önerisi sunmaktayız. O halde öncelikle fosil yakıtlı santrallerin ürettiği 178.016 GW elektriğin 

yenilenebilir santrallerle üretilmesi için ne kadar kurulu güce sahip olması gerektiği hesaplanmalıdır. 

Bu hesaplama yapılırken bu üretim için hangi yenilenebilir kaynağın bu üretimden ne kadar pay 

alacağı da dikkate alınmalıdır. Buna ilişkin veri önceki kısımda çoklu karar verme yöntemi (COPRAS) 

ile belirlenmiş ve fosil yakıtlar yerine kurulması planlanan yenilenebilir enerji santrallerinin optimal 

büyüklüğü hesaplanmıştır. COPRAS yöntemiyle belirlenen yenilenebilir enerji santrallerine ait 

optimal kurulu güç büyüklüğü Tablo 3’de görülmektedir.   

Tablo 3. Yenilenebilir Enerji Kurulu Güç Miktarı 

Enerji 

Alternatifleri 

Kurulu Güç 

(MW) 

Kurulu Güç 

büyüklüğü 

1 MW Kurulu güç başına 

elektrik (GW) 

Elektrik 

Üretimi (GW) 

Rüzgâr 16.834 29,7% 2,6 43.768 

Güneş 7.710 13,6% 0,8 6.168 

Hidro 15.110 26,7% 2,5 37.775 

Biokütle 6.830 12,0% 5 34.150 

Jeotermal 10.210 18,0% 5,5 56.155 

 
56.694 MW 

  
178.016 GW 

 

Tablo 3’de görüldüğü üzere elektrik üretiminde yenilenebilir enerji payının %100’e 

ulaşabilmesi için 56.694 MW kurulu güce ihtiyaç duyulmaktadır. Yenilenebilir enerji kurulu gücünün 

bu büyüklüğe ulaşması halinde fosil yakıtlı santraller ile üretilen 178.016 GW elektrik üretimi 

karşılanmış olmaktadır. Dikkate edilirse aynı büyüklükte elektrik üretiminin gerçekleşmesi için 

yenilenebilir enerji santrallerinin kurulu güç büyüklüğü (56.694 MW) fosil yakıtlı santrallere (41.632 

MW) göre daha yüksektir. Yukarıda da belirtildiği üzere bunun nedeni yenilenebilir enerji 

kaynaklarındaki kesikli üretim yapısıdır.  
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İstihdam analizinin yapılabilmesi için gerekli bir başka veri yenilenebilir enerji santrallerinin 

imalat, kurulum ve işletilmesinde istihdam edilecek çalışan sayılarıdır. JEDI tarafından tahmin edilen 

her bir kaynağa ait 50 MW büyüklüğündeki santrallerde çalışacak istihdam türleri doğrudan, dolaylı 

ve uyarılmış istihdam şeklinde üçe ayrılmıştır. Bu veriler Tablo 4’de görülmektedir. 

Tablo 4: 50 MW Kurulu Güce Sahip Yenilenebilir Enerji Santrallerinde İstihdam Edilecek Çalışan 

Sayıları 

 
İstihdam Türü Rüzgâr Güneş Hidro Biokütle Jeotermal 

Malzeme Üretimi ve 

İnşaat/Kurulum 

Süreci 

Doğrudan 271 550 849 155 295 

Dolaylı 409 356 197 42 168 

Uyarılmış 170 265 273 62 84 

Tesisin İşletilmesi 

Sürecinde (Yıllık) 

Doğrudan 11 32 155 25 19 

Dolaylı 4 18 42 94 6 

Uyarılmış 2 8 62 35 6 

Kaynak: NREL, JEDI, 2016. 

Tabloda görüldüğü gibi her iki aşamada tüm istihdam türleri açısından en fazla iş sağlayan 

yenilenebilir enerji yatırımı 1.578 kişi ile hidroenerji santralleri iken, biokütle santralleri 413 kişi ile en 

az istihdam sağlayan yatırım olmaktadır. 

4.3. Yenilenebilir Enerji Yatırımlarıyla Kazanılacak İlave İstihdam Miktarı 

Tablo 3 ve Tablo 4 esas alınarak Türkiye için hesaplanan istihdam verileri Tablo 5’de 

görülmektedir. Bu tablo elde edilirken Tablo 3’de Türkiye için önerilen yenilenebilir enerji 

yatırımlarına ait kurulu güç büyüklükleri 50’şer MW büyüklüğünde kurulacak şekilde tasarlanmış olsa 

ne kadar istihdam sağlanacağı hesaplanmıştır. 50 MW büyüklüğünde santraller kurulmasının çok 

büyük hacimli santral kurulmasına göre bazı avantajları bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi kırsal 

kalkınmanın sağlanmasının küçük ölçekli santraller ile daha mümkün olmasıdır. Örneğin bir bölgede 

bir adet 1300 MW büyüklüğünde santral kurmak yerine yerleşim yeri yakınlarına 65 adet küçük 

ölçekli santral kurulması göçü önleyerek istihdama imkân verdiği gibi büyük santrallerin neden olduğu 

teknik riskler de çok sayıda santral ile dağıtılmış olur. 

Tablo 5: Yenilenebilir Enerji Santrallerinde Çalışabilecek İstihdam Miktarı 

 

İstihdam Türü Rüzgâr Güneş Hidro  Biokütle Jeotermal 

Malzeme Üretimi 

ve 

İnşaat/Kurulum 

Süreci 

Doğrudan 91,205 84,763 256,553 21,172 60,331 

Dolaylı 137,698 54,937 59,387 5,759 34,338 

Uyarılmış 57,356 40,886 82,605 8,434 17,236 

Toplam 286,259 180,586 398,545 35,366 111,905 

       

Tesisin İşletilmesi 

Sürecinde (Yıllık) 

Doğrudan 3,542 4,958 46,840 3,444 3,856 

Dolaylı 1,243 2,811 12,741 12,797 1,139 

Uyarılmış 601 1,188 18,659 4,812 1,252 

Toplam 5,386 8,957 78,240 21,054 6,247 

 

Tabloda yer alan analiz sonuçlarına göre Türkiye’nin elektrik üretiminde yenilenebilir enerji 

payının %100’e ulaşabilmesi için yenilenebilir enerji santrallerine yapılacak ilave yatırımlarla 576.664 

kişiye doğrudan ve tam zamanlı istihdam sağlanacağı tahmin edilmiştir. Diğer bir deyişle yenilenebilir 

enerji santrallerinde kullanılacak parçalarının üretimi, santralin kurulumu, bakım-onarımı ve 

işletilmesinde yaklaşık 580.000 kişiye ilave doğrudan iş imkânı doğacaktır. Birincil sektöre girdi 

sağlayan dolaylı istihdam miktarı ise 322.852 kişidir. Önceki aşamalarda elde edilen gelirlerin 

harcanmasıyla oluşacak uyarılmış istihdam miktarı ise 233.030 kişi olacaktır. Tüm istihdam türlerinin 

dâhil edilmesiyle ülkede toplam istihdamda sağlanan artış ise 1.132.545 kişi olacaktır. Diğer bir 

deyişle Türkiye’nin söz konusu hedefe ulaşması halinde kuracağı ilave 56.694 MW kurulu güç 

yatırımı ile yaklaşık 1.133.000 kişiye ilave istihdam imkânı doğacaktır. Türkiye’deki 15-64 yaş 
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aralığındaki işsiz sayısının 2016 Ekim rakamlarına göre 3.647.000 kişi olduğu dikkate alındığında 

hedeflenen yatırımların gerçekleşmesi halinde ve yerine ikame edilen fosil yakıtlı santrallerde 

çalışanlar dikkate alınmadığında Türkiye’deki işsizliğe %31 oranında çözüm bulunacak ve işsizlik 

oranı %11,8 düzeyinden %8,1 düzeyine inecektir. 

SONUÇ 

Analiz sonuçlarının da gösterdiği üzere Türkiye’de enerjide dışa bağımlılığı azaltabilmek ve 

işsiz büyümenin yol açtığı işsizlik sorununu çözebilmek için yenilenebilir enerji yatırımlarının 

artırılması gerekmektedir. Aksi takdirde Türkiye’nin mevcut enerji politikasını sürdürmesi mümkün 

değildir. Mevcut enerji politikası ile Türkiye’nin kalkınmasını sürdürmesi oldukça zordur. Çalışmadan 

elde edilen analiz sonuçları da bu varsayımı doğrulamakta ve Türkiye’nin elektrik üretiminde 

yenilenebilir enerji payını %100’e çıkarması, işsizliği azaltmak için bir fırsat sunmaktadır. Ancak söz 

konusu hedeflere ulaşabilmek ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla yeterli istihdamı sağlayabilmek için 

hükümetin üstlenmesi gereken bir takım politikalar bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla aşağıda 

anlatılmıştır.   

Enerji politikaları belirlenirken dışsallıkların hesaba katıldığı bir model üzerinden planlamalar 

yapılmalıdır. Bu sorunun çözümü iki şekilde olabilir. İlki bu yakıtların üretim maliyetlerine sosyal 

maliyetleri yansıtacak biçimde vergi konulması ikincisi ise yerine ikamesi mümkün olan yenilenebilir 

enerji kaynaklarına sübvansiyon uygulanmasıdır.  

Hükümetin kurulmasına izin vereceği enerji santrallerini ve enerji kaynaklarına vermiş olduğu 

“fiyat alım garantisi”ni belirlerken yalnızca özel maliyetleri değil sosyal maliyetleri de fiyatın içine 

dâhil etmesi gerekmektedir. Devletin yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin yatırımları desteklemesi, 

fosil yakıtların çevreye yaydığı negatif dışsallıklar göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. 

Yenilenebilir enerji sektörüne vergi indirimi, kredi faizlerinde kolaylık ve gümrük muafiyeti gibi 

teşvikler sağlanabileceği gibi, yenilenebilir enerji santrallerinde kullanılacak malzeme üretiminin, 

ülkemizde gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

Yine fosil yakıt tüketiminin ülkenin kalkınması önünde engel olduğu kabul edilerek hükümet 

politikalarının bu kabul üzerinden oluşturulması gerekmektedir. Enerjinin fazlaca tüketildiği ulaşım ve 

konut gibi tüm alanlarda yenilenebilir enerjilerin yaygınlaşmasını teşvik edecek mekanizmaların 

hayata geçirilmesi gerekmektedir.  

Ülkedeki yenilenebilir enerji üretimi çevreyle dost olsa da bu kaynakların ülkede 

yaygınlaşmasının ekonomik anlamda da ülkeye önemli getirileri bulunmaktadır. Bu anlamda ülkedeki 

tüm tüketicilerin bu bilince varmasının sağlanması gerekmektedir. 

Ülke kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak için her bölgenin sahip olduğu yenilenebilir 

enerji potansiyeline uygun bölgesel teşvikler sağlanmalıdır. Sonuç olarak yenilenebilir enerji yatırım 

hedefinin gerçekleştirilmesi için ülkenin sahip olduğu önemli bir potansiyel mevcuttur. Ancak bu 

potansiyelin hayata geçirilmesi her şeyden önce hükümetin yenilenebilir enerji kaynaklarının 

yaygınlaştırılması yönünde atacağı adımlar ile mümkündür. Özel sektörün bu yöndeki yatırımlarında 

yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriğe uygun bir fiyattan alım garantisi verilmesi ve enerji 

fiyatlandırması yaparken de karbon emisyonunun bedelini bütünüyle yansıtan bir fiyatlandırma 

yapılmalıdır.  
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ÖZET 

 

        Yaşlı nüfus tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla artmaktadır. Yaşlılığın bir sonucu 

olarak ise ölüm kaçınılmazdır. Ölümü yaklaşan her bireyin bakım, tedavi ve en iyi koşullarda yaşama 

hakkı bulunmaktadır. Hem bunu sağlamak hem de yatağa bağımlı bireylerin yaşam kalitesini 

yükseltmek amacıyla ülkemizde yaygınlaşmaya başlayan evde sağlık hizmetleri için evde hasta bakımı 

teknikerlerine önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu çalışma ile yaşlılara, yatağa bağımlı ya da ölümü 

yaklaşan hastalara fiziksel, psikolojik ve sosyal bakım vermesi planlanan evde hasta bakımı 

öğrencilerinin saygın ölüm ilkeleri konusundaki görüşlerini öğrenmek amaçlanmaktadır. Dünya sağlık 

Örgütü ve Avrupa Tabip Birlikleri, tedavisi mümkün olmayan hastaların onurlu ölüm hakkına sahip 

olduklarını kabul etmiştir. ”Debate of the Age Health and Care Study Group” tarafından 1999 yılında 

”The Future of Health and Care of Older People”da saygın ölüm ilkeleri tanımlanmıştır.  Saygın ölüm 

ile ilgili 12 ilkenin tıbbi bakım hizmetleri ile bakım kurum ve kuruluşları tarafından kabul edilmesi 

önerilmiştir. Bununla birlikte, insanların saygın ölüm konusuna ilişkin tutumlarını geçerli ve güvenilir 

bir ölçme aracı ile değerlendirme gereksinimi hissedilir olmuştur. Duyan 2014 yılında 194 öğrenci 

üzerinde Saygın Ölüm İlkeleri Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmasını gerçekleştirmiştir. Bu 

çalışmanın ilk bölümünde öğrencilerin sosyodemografik bilgilerinin alındığı kişisel bilgi formu ve 

ikinci bölümünde ise Saygın Ölüm İlkeleri Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre evde 

hasta bakımı öğrencilerinin Saygın Ölüm İlkelerini genel olarak kabul ettiği ortaya çıkmıştır. 

Öğrencilerin cinsiyet, yaş, sınıf, ekonomik durum gibi bazı özelliklerinin bazı ilkelerin ölçek 

puanlarını etkilediği görülmektedir. Öğrencilerin ekonomik durumları ve 65 yaş üstü yaşlı bireyle aynı 

evde yaşama durumlarıyla saygın ölüm ilkeleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişkiye 

rastlanmıştır (p<0,05). Öğrencilerin yaş, cinsiyet, sınıf gibi değişkenlerle saygın ölüm ilkeleri arasında 

ise istatiksel olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır (p>0,05). 
 

Anahtar Kelimeler: Evde Hasta Bakımı, Ölüm, Saygın Ölüm, Saygın Ölüm İlkeleri.  

 

Opinions of Students of Patient Care in Home About the Principles on Die 

with Dignity 

 

ABSTRACT 

It is rapidly increasing elderly population in Turkey as well as all over the world. Death is 

inevitable as a result of the aging. Each deadly individual  has the right to care, treatment and the right 

to life. Care technicians at home have important responsibilities for home health services to improve 

the quality of life of individuals. This study is planned to learn the opinions of Home Care 

Technicians, who giving physical, psychological and social care to elderly individuals, bedridden 

patients and deadly individual, on “Principles of a good death”. In 1992, it was accepted that patients 

who have incurable diseases have right to die with dignity by World Health Organization and 

European Medical Associations. In 1999, principles about die with dignity were identified by Debate 

of the Age Health and Care Study Group in The Future of Health and Care of Older People. It was 

suggested that 12 principles about die with dignity should have accepted by medical care services and 

social care agencies and organizations. In this manner, there is a need to assess people’s attitudes 
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toward die with dignity with a valid and reliable assessment instrument. Duyan has realized validity 

and reliability of Principles Scale about Die with Dignity in 2014. In first part of this study was used 

personal information form received students’ demographic informations. In second part was used 

Principles Scale about Die with Dignity. The results of this study reveal that home care technician 

agree with principles of a good death in general. The degree of support for some specific principles 

changes by the sex, age, class and economical situation of the students. Students’ economic status and 

living at the same household with elderly people status were  found to be significant (p<0,05) for 

principles of a good death. Whereas, students’ some variables like age, class, gender, were not 

significant (p>0,05) for principles of a good death. 
 

Keywords: Home Care, Death, Good Death, Principles of a Good Death. 

 

 

 

GİRİŞ 

 

Yaşlılık insanın doğumdan ölüme kadar olan dünya serüveninin son dönemi olarak kabul 

edilir. Yaşlılık yaşamın her alanında yaygın bir kayıp duygusunun yaşandığı bireylerin bedensel, 

psikolojik ve sosyal yönden bağımsızlıklarını yitirip, yeniden bağımlı duruma geçtikleri bir dönem 

olarak tanımlanabilir (Kalınkara, 2011). Günümüzde dünyada meydana gelen teknolojik, ekonomik, 

sosyal ve kültürel değişimler aile yaşam kalıplarını da değiştirmekte ve yaşlılık dönemindeki 

bireylerde kurum bakımı alma ya da yalnız yaşama konusundaki sosyal kabullenmeyle birlikte 

yaşlıların büyük bir çoğunluğu kurum bakımı almayı ya da yalnız yaşamayı tercih etmektedirler 

(Chappell, 1991; Danış, 2004). Bunun nedenlerinden en önemlileri, yaşlılık döneminde eşlerin ya da 

yakın arkadaşların kaybı ve yaşlıların biyopsikososyal sağlık durumlarındaki değişiklikler sebebiyle 

günlük yaşam becerilerinde ve sosyal işlevselliklerinde kalite yönünden önemli değişiklikler 

yaşayabilmeleridir (Siebert, Mutran ve Rietzeu, 1999). 

Dünya’da ve Türkiye’de yaşlı birey sayısının toplam nüfusa oranı hızlı bir şekilde artmaktadır. 

Bu artış toplumsal yapıda önemli değişikliklere yol açmaktadır. Tufan'a göre "Türkiye'de hızlı bir 

kentleşme ve iç göç hareketlerinin yanı sıra, işsizlik, doğum oranlarının gerilemesi, okuryazar 

sayısındaki artış, ortalama yaşam süresinin uzaması, çalışan kadın sayısının artması gibi sosyolojik 

olgular ülkemizdeki yaşam biçimlerinin ve yaşam biçimi tercihlerinin değişmesine yol açmaktadır. Bu 

nedenle de Avrupa'nın en genç toplumuna sahip olan Türkiye'de yaklaşık 40 milyonluk büyük bir kitle 

20-30 yıl gibi kısa bir süre sonra yaşlı kategorisinde yer alacaktır" (Tufan, 2001). Türkiye İstatistik 

Kurumu (TÜİK) 2015 yılı verilerine göre 2015 yılında 65 yaş ve üzerinde 6.495.239 kişi (%8,2) 

varken, 2050 yılında 19.484.834 kişinin (%20,8) olması beklenmektedir. 

Yaşlı sayısının artmasıyla birlikte ölüm sayıları da artmaktadır. Türkiye’de 2010 yılında ölüm 

sayısı 366.471 ve kaba ölüm hızı %5 iken, 2015 yılı itibariyle ölüm sayısı 405,218’e ve kaba ölüm hızı 

ise %5,2’ye yükselmiştir. 2015 yılında gerçekleşen 405.218 ölümden 282.246’sı 65 yaş ve üstü 

bireydir (TÜİK, 2015). Bu durum göstermektedir ki 2015 yılında ölen kişilerin neredeyse dörtte üçü 

65 yaş ve üstü bireydir. Bu durum ölümün yaşlılık dönemine gelme olasılığını göstermektedir. Ölüm 

yaşlılığın halefidir. İkisi birbirinden ayrı tutulamayacak kavramlardır. Ölümü yaklaşan bireylerin 

saygın bir ölümü hak ettiği gerçeği çoğu bilim adamı tarafından kabul edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü 

ve Avrupa Tabip Birlikleri tedavisi mümkün olmayan hastaların, onurlu ölüm hakkına sahip 

olduklarını kabul etmiştir (Oğuz, 2001). Weisman (1988) saygın bir ölümü hastanın acılarının 

mümkün olduğunca azaltıldığı bir ortamda ölümün onurlu bir şekilde eşlik etmesi olarak 

tanımlamıştır. 

Ölümün insanlık için kaçınılmaz olduğu bilinmektedir. Ancak ölüm konusunda insanların 

düşünceleri, beklentileri ve istekleri her toplumda, kişiden kişiye farklılık gösterdiği için kesin olarak 

bilinememektedir. Ölüm evrensel bir olgu olmakla birlikte, terminal hastalıklar, afetler, yaşlılık gibi 

durumlar söz konusu olduğunda ölüm daha merkezi bir konumda yer almaktadır. Dolayısıyla terminal 

dönem hasta ve yakınları ile temasta olan tüm profesyoneller, afet çalışanları ile yaşlılara hizmet 

verenler hastane, huzurevi, evde bakım gibi kurum, kuruluş ve hizmet ortamlarında ölüm olgusuyla 

daha sık karşılaşmaktadır. Ancak ölüm olgusuyla karşılaşan meslek elemanlarının, saygın ölüm 

konusuna ilişkin tutumlarının değerlendirilmesine yönelik çalışma sayısı oldukça yetersizdir. Bu 
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çalışmanın amacı evde hasta bakımı öğrencilerinin saygın ölüm konusuna ilişkin tutumlarının 

değerlendirilmesi ve saygın ölüm ilkelerinin yaşlı bakım, engelli bakım ve sağlık 

kurum/kuruluşlarında kullanılmasına yönelik fikirlerinin alınmasıdır. 

The Future of Health and Care of Older People (TFHCOP)’ın final raporunda yazarlar saygın 

ölümün 12 ilkesini belirlemişlerdir (Debate of the Age Health and Care Study Group, 1999). Duyan 

(2014) ölüm konusunda tutumları güvenilir ve geçerli bir biçimde değerlendirme ihtiyacını ve saygın 

ölümün 12 ilkesini dikkate alarak saygın ölüm ilkelerine ilişkin tutumları değerlendirme ölçeği’ni 

geliştirmiştir. Ölçeğin Cronbach Alpha değer 0,892’dir. Çalışmamızda Duyan (2014) tarafından 

geliştirilen Saygın Ölüm İlkeleri Tutum Ölçeği ile kişisel bilgi formunu içeren bir anket kullanılmıştır. 

 

Yöntem 

Çalışmada, önceden yapılmış araştırmalardan yararlanılarak geliştirilen anket formunun 

kullanıldığı nicel bir yöntem benimsenmiştir. 

 

Evren ve Örneklem 

Araştırma evrenini Kastamonu İli’ndeki Evde Hasta Bakım Programı’na devam eden 

öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemi ise, Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu Sağlık 

Bakım Hizmetleri Bölümü Evde Hasta Bakımı Programı’nın 1. ve 2. sınıflarında öğrenim gören ve 

araştırmaya katılmaya istekli olduğunu belirten toplam 133 gönüllü öğrenci oluşturmaktadır. Buna 

göre örneklemede eleman örnekleme yöntemlerinden basit tesadüfi örnekleme yöntemi 

benimsenmiştir. Basit tesadüfi örnekleme; evrendeki tüm elemanların birbirine eşit seçilme şansına 

sahip oldukları örnekleme türüdür (Karasar, 2015, s. 113). 

 

Veri toplama araçları 

Verilerin toplanmasında araştırmaya katılanların sosyo-demografik bilgilerini içeren bir anket 

formu ve Duyan (2014) tarafından geliştirilen The Future of Health and Care of Older People 

(TFHCOP)’ın final raporunda yazarlar tarafından kabul edilen 12 saygın ölüm ilkesine dayanan 

Saygın Ölüm İlkeleri Tutum Ölçeği uygulanmıştır. İlk bölümde sosyo-demografik bilgiler için 

cinsiyeti, yaşı, sınıfı, ekonomik durumu, mezun olduğu lise, aile tipi, 65 yaş ve üstü bireyle yaşama 

durumu, 65 yaş ve üstü bireyle yaşama süresi belirlenmiştir. İkinci bölümde öğrenciler saygın ölümün 

her bir ilkesinin önemini 5’li Likert tiği bir ölçekle puanlamıştır: Kesinlikle katılmıyorum=1, 

Katılmıyorum=2, Ne katılıyorum ne de katılmıyorum=3, Katılıyorum=4 ve Tamamen katılıyorum=5. 

 

Veri toplama Süreci 

Araştırma verileri Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nden 

gerekli izinler alınarak 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında anket formları uygulanarak 

toplanmıştır.  

 

Verilerin Analizi 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 16.0 

paket yazılımından yararlanılarak değerlendirilmiştir. Öğrencilere ilişkin sosyo-demografik bilgiler 

bölümünde, mutlak ve yüzde değerler hesaplanmış, gerekli aritmetik ortalamalar alınmıştır. 

Öğrencilerin saygın ölüm ilkeleri tutumlarının belirlenebilmesi için gerekli aritmetik 

ortalamalar hesaplanmış, cinsiyeti, sınıfı ve ailede 65 yaş üstü birey yaşama durumu gibi değişkenleri 

dikkate alınarak t-testi; yaşı,  ekonomik durumu, aile tipi, mezun olduğu lise ve 65 yaş üstü bireyle 

yaşama süresi göz önüne alınarak varyans analizi yapılmış, farklılığın hangi gruplardan 

kaynaklandığının belirlenebilmesi için ise LSD ve Tukey testi uygulanmıştır. 

 

Bulgular ve Tartışma 

Çalışmaya toplam 133 Evde Hasta Bakımı Programı öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerin 

%64,7’si kız, %35,3’ü ise erkektir. Öğrencilerin %28,6’sı 20 yaşında, dörtte birine yakını (%23,3) 22 

yaş ve üzerinde,  %19,5’i 19 yaşında, %16,5’i 21 yaşında ve %12,0’ı 18 yaşındadır. Öğrenciler mezun 

oldukları liselere göre incelendiklerinde dörtte üçünden fazlası (%78,2) Anadolu Lisesi, Temel Lise 

gibi Normal liselerden mezun olmuşlardır. %11,3’ü Sağlık Meslek Lisesi ve %10,5’i Kız Meslek 

Lisesi Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Programı mezunudur. Öğrencilerin yarısından fazlası (%67,7) geniş 
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aile içerisinde yaşamaktadır. Çok azı da (%3,0) parçalanmış aile içerisinde yaşamaktadır. 

Öğrencilerden dörtte üçünden fazlası (%77,4) ekonomik durumunu “normal” olarak belirtmiştir. 

Öğrencilerden beşte dördü (%79,7) 65 yaş üstü bir yaşlı bireyle aynı evde yaşama durumuna “Hayır” 

yanıtını vermiştir. Öğrencilerin %20,3’ü ise “Evet” yanıtı vermiştir. “Evet” yanıtı veren öğrencilerin 

yarısından biraz fazlası (%53,6) 10 yıldan daha fazla birlikte yaşadığını belirtmiştir. %35,8’i 5 ile 9 yıl 

arası ve %10,7’si 4 yıla kadar yanıtını vermiştir (Tablo 1). 

Tablo 1: Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özellikleri 

Sosyo Demografik Değişkenler N % 

Cinsiyet   

Kız 86 64,7 

Erkek 47 35,3 

Yaş   

18 16 12,0 

19 26 19,5 

20 38 28,6 

21 22 16,5 

22 ve üzeri 31 23,3 

Öğrenim Gördüğü Sınıf   

Birinci Sınıf 76 57,1 

İkinci Sınıf 57 42,9 

Mezun Olduğu Lise   

Sağlık Lisesi 15 11,3 

Meslek Lisesi (Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Bölümü) 14 10,5 

Normal Lise 104 78,2 

Aile Tipi   

Çekirdek Aile 39 29,3 

Geniş Aile 90 67,7 

Parçalanmış Aile 4 3,0 

Ekonomik durum   

İyi 27 20,3 

Normal 103 77,4 

Kötü 3 2,3 

65 yaş üstü bireyle aynı evde yaşama durumu   

Evet 27 20,3 

Hayır 106 79,7 

Toplam 133 100 

65 yaş üstü bireyle yaşama süresi   

4 yıla kadar 3 10,7 

5-9 yıl arası 10 35,8 

10 yıl ve üzeri 15 53,6 

Toplam 28 100 

1.Sınıf ile 2. Sınıf öğrenciler arasında saygın ölüm ilkeleri ortalama puanları arasında istatiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık olmamasına rağmen (p>0,05), 2. Sınıf öğrencilerin saygın ölüm ilkeleri 

ortalama puanlarının (46,37) 1. Sınıf öğrencilerin ortalama puanlarından (45,14) daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Öğrencilerin cinsiyetleri ile saygın ölüm ilkeleri ortalama puanları arasında istatiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Öğrenciler aynı evde 65 yaş üstü bir bireyle 

yaşama durumuna göre incelendiğinde 65 yaş üstü bir bireyle yaşama durumu ile saygın ölüm ilkeleri 

ortalama puanları arasında istatiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05). Ancak 65 yaş üstü bir 

bireyle aynı evde yaşama durumuna evet diyenlerin öğrencilerin ortalama puanlarının (44,70) hayır 

diyen öğrencilerin ortalama puanlarından (45,92) daha düşük olduğu görülmüştür. Öğrencilerden 65 

yaş üstü bir bireyle aynı evde yaşama durumuna evet diyenler arasında ne kadar süredir birlikte 

yaşadıkları incelendiğinde istatiksel açıdan anlamlı bir ilişki görülmüştür (p<0,05). Öğrencilerden 65 

yaş üstü bir bireyle 4 yıla kadar birlikte yaşayanların saygın ölüm ilkeleri ortalama puanları 25,67, 5 
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yıl ile 9 yıl arasında birlikte yaşayan öğrencilerin saygın ölüm ilkeleri ortalama puanları 13,23, 10 yıl 

ve üzeri birlikte yaşayan öğrencilerin saygın ölüm ilkeleri ortalama puanları 13,05 çıkmıştır. Buna 

göre 65 yaş üstü bir bireyle birlikte yaşama süresi arttıkça öğrencilerin saygın ölüm ilkeleri ortalama 

puanları da düşmektedir. Öğrenciler yaşlı bireylere yardım etme durumuna göre incelendiğinde yardım 

ediyorum diyenlerin saygın ölüm ilkeleri ortalama puanları (45,79) etmiyorum diyenlerin ortalama 

puanlarından (44,23) daha yüksektir. Buna göre yaşlı bireylere yardım eden öğrencilerin saygın ölüm 

konusunda olumlu tutuma sahip olduğu düşünülmektedir. Öğrencilerin yaşları ile saygın ölüm ilkeleri 

ortalama puanları arasında istatiksel açıdan anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır (p>0,05). Öğrenciler 

okudukları liselere göre incelendiklerinde en yüksek saygın ölüm ilkeleri ortalama puanını Sağlık 

Meslek Lisesi mezunlarını almıştır (46,80). İkinci en yüksek puanı ise liselerin hasta ve yaşlı 

hizmetleri bölümünden mezun olan öğrenciler almışlardır (46,07). Saygın ölüm ilkeleri ortalama 

puanları en düşük öğrenciler ise Anadolu Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Temel Lise gibi sağlık ile 

ilgili bir programı olmayan liselerden mezun olan öğrenciler almışlardır (45,45). Bu durum 

öğrencilerin lise eğitimi boyunca aldıkları sağlıkla, yaşlılıkla, ölümle ilgili dersler almalarıyla 

açıklanabilir. Öğrenciler ekonomik durumlarına göre incelendiklerinde ekonomik durumları ile saygın 

ölüm ilkeleri ortalama puanları arasında istatiksel açıdan anlamlı bir ilişkiye rastlanmıştır (p≤0,05). 

Buna göre ekonomik durumu için iyi olduğunu söyleyenlerin saygın ölüm ilkeleri ortalama puanı 

80,80, ekonomik durumunun normal olduğunu belirten öğrencilerin saygın ölüm ilkeleri ortalama 

puanı 64,25 ve kötü olduğunu belirten öğrencilerin saygın ölüm ilkeleri ortalama puanı ise 37,17 

bulunmuştur. Ekonomik durumun iyi olması saygın ölüm ilkelerine olan tutumu olumlu etkilediği 

söylenebilir. Öğrenciler aile tiplerine göre incelendiklerinde parçalanmış (boşanmış) ailesi olan 

öğrencilerin saygın ölüm ilkeleri ortalama puanı 48,25, çekirdek aile içinde yaşayan öğrencilerin 

saygın ölüm ilkeleri ortalama puanı 46,79, geniş aile içinde yaşayan öğrencilerin saygın ölüm ilkeleri 

ortalama puanı ise 45,07 bulunmuştur. Buna göre aynı evde yaşayan aile üyesi sayısı arttıkça 

öğrencilerin saygın ölüm ilkeleri ortalama puanı da düşmektedir. Öğrencilerin zekat verme durumları 

ile saygın ölüm ilkeleri ortalama puanları incelendiğinde zekat verme durumuna “Evet” diyenlerin en 

yüksek saygın ölüm ilkeleri ortalama puanına sahip olduğu görülmüştür (47,05). “Bazen” diyenlerin 

saygın ölüm ilkeleri ortalama puanı 44,53, “Hayır” diyenlerin saygın ölüm ilkeleri ortalama puanı 

43,24 bulunmuştur. Öğrencilerin dini inanç durumları ile saygın ölüm ilkeleri ortalama puanları 

arasındaki ilişki incelendiğinde istatiksel açıdan anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Ancak dini inanç 

durumuna “Güçlü” cevabını verenlerin en düşük saygın ölüm ilkeleri ortalama puanına sahip olduğu 

görülmüştür (44,71). “Zayıf” diyenlerin saygın ölüm ilkeleri ortalama puanı 46,00, “Normal” 

diyenlerin saygın ölüm ilkeleri ortalama puanı 47,00 bulunmuştur. Öğrenciler ölüm sonrası hayata 

inanma durumu açısından incelendiklerinde “Evet” diyenlerin saygın ölüm ilkeleri ortalama puanı 

(45,54), “Hayır” diyenlerin saygın ölüm ilkeleri ortalama puanından (51,33) daha düşük bulunmuştur.  

Öğrenciler namaz kılma durumuna göre incelendiklerinde namaz kılma durumuna ”Evet” diyenlerin 

en düşük saygın ölüm ilkeleri ortalama puanına sahip oldukları görülmüştür (44,89). ”Bazen” 

diyenlerin saygın ölüm ilkeleri ortalama puanı 46,40, “Hayır” diyenlerin saygın ölüm ilkeleri ortalama 

puanı ise en yüksek puan olan 49,00 bulunmuştur. Öğrenciler oruç tutma durumuna göre 

incelendiklerinde oruç tutma durumuna ”Evet” diyenlerin en düşük saygın ölüm ilkeleri ortalama 

puanına sahip oldukları görülmüştür (45,53). “Hayır” diyenlerin saygın ölüm ilkeleri ortalama puanı 

ise en yüksek puan olan 52,33 bulunmuştur. Dini inancını “Güçlü”, namaz kılma durumuna “Evet”,  

ölüm sonrası hayata inanma durumuna “Evet”, oruç tutuma durumuna “Evet” diyen öğrencilerin 

saygın ölüm ilkeleri ortalama puanının daha düşük olmasının nedeninin ölüm konusunda kaderci 

yaklaşımlarından, ölüm sonrası hayata inanmalarından, dini inanışlarından kaynaklandığı 

düşünülmektedir (Duyan, 2014). 

Araştırma bulgularına (Tablo 2) göre “Saygınlığını ve mahremiyetini koruyabilmek isterim” 

ilkesinin sınıf değişkeni açısından anlamlı bir farka neden olduğu görülmüştür. Birinci sınıf 

öğrencilerin ortalama puanının 4,19 olduğu, ikinci sınıf öğrencilerin ortalama puanının 4,63 olduğu 

görülmüştür. Elde edilen bu bulgular ikinci sınıf öğrencilerinin birinci sınıf öğrencilerinden ölümün 

saygınlığını ve mahremiyetini koruma konusunda daha olumlu yaklaştığı görülmektedir (p<0,05). 

“Sadece hastanede değil farklı ortamlarda da bakım hizmetlerine erişebilmek isterim” ilkesinin yine 

sınıf değişkeni açısından anlamlı bir farka neden olduğu görülmüştür. Buna göre birinci sınıf 

öğrencilerin ortalama puanının 3,96 olduğu, ikinci sınıf öğrencilerin ortalama puanının 4,42 olduğu 

görülmüştür. Elde edilen bu bulgular öğrencilerin aldıkları eğitimin bakımın gerçekleşeceği yer 
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konusunda öğrencilerin düşüncelerini etkilediği görülmüştür. Öğrencilerin evde hasta bakım öğrencisi 

olmaları sebebiyle bakımın hastane dışında farklı ortamlarda da yapılabileceği düşüncesi hakimdir 

(p<0,05). 

Tablo 2: Saygın Ölüm İlkeleri Maddelerinin Öğrencilerin Sınıfları İle İlişkisinin İncelenmesi 

 

Araştırma bulgularına (Tablo 3) göre “Ölümün ne zaman geleceğini bilmek ve kendimi neyin 

beklediğini anlamak isterim” ilkesinin ekonomik durum değişkeni açısından anlamlı bir farka neden 

olduğu görülmüştür. Durumunu “iyi” olarak belirten öğrencilerin ortalama puanının 3,37 olduğu, 

durumunu “kötü” olarak belirten öğrencilerin ortalama puanının 1,67 olduğu görülmüştür. Elde edilen 

bu bulgular ekonomik durumu iyi olan öğrencilerin ölümün zamanını ve ölüme yaklaşırken neyle 

karşılaşacaklarını bilmek istediklerini göstermektedir (p<0,05). “Ölümün nerede (evde ya da başka bir 

yerde) gerçekleşeceğini seçebilmek ya da kontrol edebilmek isterim.” ilkesinin yine durum değişkeni 

açısından anlamlı bir farka neden olduğu görülmüştür.  Buna göre Durumunu “iyi” olarak belirten 

öğrencilerin ortalama puanının 3,48 olduğu, durumunu “normal” olarak belirten öğrencilerin ortalama 

puanının 3,21 olduğu ve durumunu “kötü” olarak belirten öğrencilerin ortalama puanının 1,00 olduğu 

görülmüştür. Elde edilen bu bulgular ekonomik durumu iyi ve normal olan öğrencilerin ölümün yerini 

belirleyebilmek ve süreci kontrol etmek istediklerini göstermektedir (p<0,05). 

 

Maddeler Sınıf   S F P 
Anlamlı 

Fark 

İlke1- Ölümün ne zaman geleceğini bilmek ve 

kendimi neyin beklediğini anlamak isterim. 

Birinci 3,039 1,408 
,146 ,759  

İkinci 2,965 1,349 

İlke2- Süreç ya da gidişat üzerindeki kontrolü 

sürdürebilmek isterim. 

Birinci 3,632 1,220 
,826 ,232  

İkinci 3,368 1,291 

İlke3- Saygınlığını ve mahremiyetini koruyabilmek 

isterim 

Birinci 4,197 1,275 
9,498 ,015* 1-2 

İkinci 4,632 ,747 

İlke4- Ağrı ve diğer belirtileri kontrol edebilmek 

isterim. 

Birinci 3,974 1,243 
,331 ,250  

İkinci 4,210 1,064 

İlke 5- Ölümün nerede (evde ya da başka bir yerde) 

gerçekleşeceğini seçebilmek ya da kontrol 

edebilmek isterim. 

Birinci 3,316 1,388 

,001 ,351  İkinci 3,088 1,392 

İlke 6- Gerekli olabilecek bilgi ve uzmanlık her ne 

ise onu elde edebilmek isterim. 

Birinci 4,000 1,232 
1,056 ,384  

İkinci 4,175 1,020 

İlke 7- İstenen manevi ya da duygusal desteğe 

sahip olabilmek isterim. 

Birinci 4,237 1,210 
2,305 ,491  

İkinci 4,368 ,899 

İlke 8- Sadece hastanede değil farklı ortamlarda da 

bakım hizmetlerine erişebilmek isterim. 

Birinci 3,961 1,216 
2,352 ,014* 1-2 

İkinci 4,421 ,778 

İlke 9- Son anımda yanımda olacak ve o anımı 

paylaşacak kişileri belirleyebilmek isterim. 

Birinci 3,974 1,346 
,879 ,905  

İkinci 3,948 3,947 

İlke 10- Yerine getirilmesi istenen istekleri 

önceden bildirebilmek isterim. 

Birinci 3,789 3,789 
,393 ,443  

İkinci 3947 3,947 

İlke 11- Vedalaşma için zamana sahip olabilmek ve 

zamanlamasını kontrol edebilmek isterim. 

Birinci 3,684 3,684 
,582 ,751  

İkinci 3,754 3,754 

İlke 12- Gitme zamanı geldiğinde gidebilmek ve 

anlamsızca uzamış bir hayatı yaşamamak isterim. 

Birinci 3,342 3,342 
3,691 ,521  İkinci 3,491 3,491 

*   p<0,05 
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Tablo 3: Saygın Ölüm İlkeleri Maddelerinin Öğrencilerin Ekonomik Durumları İle İlişkisinin 

İncelenmesi 

Maddeler 
Ekonomik 

Durum 
  S F P 

Anlamlı 

Fark 

İlke 1- Ölümün ne zaman geleceğini bilmek 

ve kendimi neyin beklediğini anlamak 

isterim. 

İyi 3,370 1,334 

2,693 ,047* 1-3 Normal 2,951 1,381 

Kötü 1,667 ,577 

İlke 2- Süreç ya da gidişat üzerindeki 

kontrolü sürdürebilmek isterim. 

İyi 3,926 1,141 

2,389 ,096  Normal 3,437 1,258 

Kötü 2,667 1,527 

İlke 3- Saygınlığını ve mahremiyetini 

koruyabilmek isterim 

İyi 4,556 ,847 

,972 ,381  Normal 4,320 1,165 

Kötü 5,000 ,000 

İlke 4- Ağrı ve diğer belirtileri kontrol 

edebilmek isterim. 

İyi 4,222 1,187 

,708 ,494  Normal 4,019 1,179 

Kötü 4,667 ,577 

İlke 5- Ölümün nerede (evde ya da başka bir 

yerde) gerçekleşeceğini seçebilmek ya da 

kontrol edebilmek isterim. 

İyi 3,481 1,369 

4,542 ,012* 1-2, 2-3 Normal 3,213 1,362 

Kötü 1,000 ,000 

İlke 6- Gerekli olabilecek bilgi ve uzmanlık 

her ne ise onu elde edebilmek isterim. 

İyi 4,407 ,930 

1,434 ,242  Normal 3,990 1,192 

Kötü 4,000 1,000 

İlke 7- İstenen manevi ya da duygusal 

desteğe sahip olabilmek isterim. 

İyi 4,518 ,849 

1,506 ,226  Normal 4,214 1,143 

Kötü 5,000 ,000 

İlke 8- Sadece hastanede değil farklı 

ortamlarda da bakım hizmetlerine 

erişebilmek isterim. 

İyi 4,370 ,741 

,733 ,482  Normal 4,097 1,150 

Kötü 4,333 ,577 

İlke 9- Son anımda yanımda olacak ve o 

anımı paylaşacak kişileri belirleyebilmek 

isterim. 

İyi 4,222 1,086 

1,939 ,148  Normal 3,864 1,299 

Kötü 5,000 ,000 

İlke 10- Yerine getirilmesi istenen istekleri 

önceden bildirebilmek isterim. 

İyi 4,074 1,071 

,830 ,439  Normal 3,815 1,186 

Kötü 3,333 1,527 

İlke 11- Vedalaşma için zamana sahip 

olabilmek ve zamanlamasını kontrol 

edebilmek isterim. 

İyi 4,111 1,050 

2,104 ,126  Normal 3,631 1,291 

Kötü 3,000 1,000 

İlke 12- Gitme zamanı geldiğinde 

gidebilmek ve anlamsızca uzamış bir hayatı 

yaşamamak isterim. 

İyi 3,629 1,214 

,482 ,618  Normal 3,349 1,348 

Kötü 3,333 1,527 

*   p<0,05 

Öğrencilerin sınıf değişkeni açısından Ki-kare değerleri Saygın Ölüm İlkeleri’nin Sağlık, 

Yaşlı Bakım ve Engelli Bakım alanlarında kullanılması konusunda istatiksel açıdan önemli bir fark 

çıkmıştır (p<0,05)(Tablo 4).  
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Tablo 4: Birinci ve ikinci sınıf öğrencilerin sağlık, yaşlı bakım ve engelli bakım kurum/kuruluşlarında 

saygın ölüm ilkelerinin kullanılıp kullanılamayacağına yönelik düşünceleri, sayıları ve yüzdelik (%) 

dağılımları 

Kurumlar/Kuruluşlar Birinci Sınıf İkinci Sınıf Toplam 

N % N % N % 

Sağlık  Ki-Kare= 12589* , (df)= 2 

Evet, İlkeler kullanılabilir. 12 15,8 24 42,1 36 27,1 

Hayır, İlkeler kullanılamaz. 59 77,6 28 49,1 87 65,4 

Bilmiyorum 5 6,6 5 8,8 10 7,5 

Toplam 76 100 57 100 133 100 

Yaşlı Bakım Ki-Kare= 6098*, (df) = 2 

Evet, İlkeler kullanılabilir. 25 32,9 26 45,6 51 38,3 

Hayır, İlkeler kullanılamaz. 44 57,9 21 36,8 65 48,9 

Bilmiyorum 7 9,2 10 17,5 17 12,8 

Toplam 76 100 57 100 133 100 

Engelli Bakım Ki-Kare=  6869*, (df)= 2 

Evet, İlkeler kullanılabilir. 12 15,8 12 21,1 24 18,0 

Hayır, İlkeler kullanılamaz. 61 80,3 36 63,2 97 72,9 

Bilmiyorum 3 3,9 9 15,8 12 9,0 

Toplam 76 100 57 100 133 100 

*Ki-kare 0,05 düzeyinde anlamlılık kabul edilmiştir. 

Öğrencilerin cinsiyet değişkeni açısından Ki-kare değerleri Saygın Ölüm İlkeleri’nin Sağlık, 

Yaşlı Bakım ve Engelli Bakım alanlarında kullanılması konusunda istatiksel açıdan önemli bir fark 

bulunmamıştır (p<0,05)(Tablo 5).   

Tablo 5: Kız ve erkek öğrencilerin sağlık, yaşlı bakım ve engelli bakım kurum/kuruluşlarında saygın 

ölüm ilkelerinin kullanılıp kullanılamayacağına yönelik düşünceleri, sayıları ve yüzdelik (%) 

dağılımları 

Kurumlar/Kuruluşlar 
Kız Erkek Toplam 

N % N % N % 

Sağlık  Ki-Kare= 1810 , (df)= 2 

Evet, İlkeler kullanılabilir. 20 23,3 16 34,0 36 27,1 

Hayır, İlkeler kullanılamaz. 59 68,6 28 59,6 87 65,4 

Bilmiyorum 7 8,1 3 6,4 10 7,5 

Toplam 86 100 47 100 133 100 

Yaşlı Bakım Ki-Kare= 1283, (df)= 2 

Evet, İlkeler kullanılabilir. 33 38,4 18 38,3 51 38,3 

Hayır, İlkeler kullanılamaz. 44 51,2 21 44,7 65 48,9 

Bilmiyorum 9 10,5 8 17,0 17 12,8 

Toplam 86 100 47 100 133 100 

Engelli Bakım Ki-Kare=  1296, (df)= 2 

Evet, İlkeler kullanılabilir. 17 19,8 7 14,9 24 18,0 

Hayır, İlkeler kullanılamaz. 60 69,8 37 78,7 97 72,9 

Bilmiyorum 9 10,5 3 6,4 12 9,0 

Toplam 86 100 47 100 133 100 

*Ki-kare 0,05 düzeyinde anlamlılık kabul edilmiştir. 

Sonuç 

Çalışmamızda evde hasta bakımı öğrencilerinin saygın ölüm konusuna ilişkin tutumlarının 

değerlendirilmesini ve saygın ölüm ilkelerinin yaşlı bakım, engelli bakım ve sağlık 

kurum/kuruluşlarında kullanılmasına yönelik öğrencilerin fikirlerinin alınmasını amaçlamıştık. Buna 

göre öğrencilerin cinsiyet değişkeni açısından Ki-kare değerleri Saygın Ölüm İlkeleri’nin Sağlık, Yaşlı 

Bakım ve Engelli Bakım alanlarında kullanılması konusunda istatiksel açıdan önemli bir fark 

bulunmamıştır (p<0,05). Ancak Öğrencilerin sınıf değişkeni açısından Ki-kare değerleri Saygın Ölüm 
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İlkeleri’nin Sağlık, Yaşlı Bakım ve Engelli Bakım alanlarında kullanılması konusunda istatiksel açıdan 

önemli bir fark çıkmıştır. Öğrencilerin sınıflarının ve ekonomik durumlarının Saygın Ölüm İlkeleri’nin 

bazı maddeleri ile arasında istatiksel açıdan anlamlı bir ilişkiye rastlanmıştır. Bu çalışma öğrencilerin 

tutumlarını belirleme de önemli olmasına rağmen, öğrencilerin tutumlarının ve davranışlarının 

arasındaki farklılıklar olabileceği için evde hasta bakım öğrencilerinin eğitimi konusunda ve 

uygulamalarında bilgiye ihtiyacımız vardır. Ayrıca çalışma evreni Kastamonu İli alındığı için veriler 

tüm Türkiye’deki evde hasta bakımı öğrencilerini kapsamaz. Bununla birlikte öğrencilerin saygın 

ölüme yönelik tutumlarını belirlemede başlangıç olarak faydalı bir çalışma ortaya çıkmıştır. 
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ÖZET 

 

Halı dokumacılığının, tam olarak ne zaman başladığı bilinmemekle birlikte, çok eski 

zamanlardan beri Anadolu’da halkın en önemli uğraşlarından biri olmuştur. Özellikle göçebe kültürün 

uzantısı olarak karşımıza çıkan dokumacılık, konargöçer yaşam tarzını benimsemiş halkın yerleşik 

hayata geçmesiyle birlikte devam ettirilmiş ve günümüze kadar Türk gündelik yaşantısının 

vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Halı, Türk topluluklarının yaşadıkları bölgeler, gelişen kültür 

etkileşimi ile çok zengin kompozisyon şemaları, motif, renk, sanat anlayışları ile günümüze kadar 

gelmiştir. Türk insanının duygu, düşünce, gelenek, görenek ve yaşam şartlarını yansıtmıştır. Türkler 

bu bağlamda kendilerine özgü bir kültür oluşturmuşlardır. Bu kültürün oluşumunda göçebe yaşam 

etkili olmuş ve gittikleri her bölgeye bu kültürü taşımaları diğer sanat dallarında olduğu gibi halı 

dokuma sanatının da gelişmesine olanak sağlamışlardır.  

Bu çalışmada geleneksel halı desenlerinin günümüzde farklı ürün gruplarında nasıl 

yorumlandığı ve kullanıldığı incelenecektir. 
 

Anahtar Kelimeler: Halı,  Geleneksel Desenler, Tekstil 

 

 

TRADITIONAL TURKISH CARPET CULTURAL REFLECTION TO TODAY'S 

PRODUCTS 

 

ABSTRACT 

 

        Although it is not known exactly when carpet weaving started, it has been one of the most 

important people's activities in Anatolia since ancient times. Weaving, especially as a nomadic cultural 

extension, has been continued along with the resigned passion of the people who have embraced the 

life style of couples and has become an indispensable element of Turkish daily life as much as it is 

daydreaming. The carpet has been up to date with the understanding of motifs, colors, arts, rich 

composition schedules with the developing regions of the regions and the culture of the Turkish 

communities. It reflects the feelings, thoughts, traditions, customs and living conditions of the Turkish 

people. In this context, Turks have created a unique culture. Nomadic life has been influential in the 

formation of this cul-de-sac, and every region that has gone through these cultures has made it 

possible for the art of carpet weaving to develop as it is in other branches of art. 

In this study, it will be examined how traditional carpet patterns are interpreted and used in different 

product groups. 
 

Keywords: Carpet, Traditional Patterns, Textile 
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GİRİŞ 
 

İlk çağlardan buyana insanoğlunun temel ihtiyaçlarını karşılamak, beslenmek ve barınmak gibi 

dış etkenlerden ve zorlu doğa koşullarından korunmak için tekstil ürünlerine büyük önem verilmiştir. 

İhtiyaçlarının değişmesi, teknolojik yenilikler ve kültür gelişimiyle birlikte günümüzdeki şeklini 

almıştır.  

Halı tekstil ürünleri için de çok önemli bir yere sahiptir. Orta Asya’da ortaya çıkmış, göçebe 

kültürün bize bıraktığı en büyük miraslardan biridir. Çadırlarda süs ve yaygı olarak kullanırken, 

yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte evlerin, sarayların, köşklerin zeminlerinde, duvarlarında hatta 

masaların üstünde günlük kullanım eşyası olarak yerini almıştır. İçinde bulunduğu coğrafi konum ve 

iklim farklılıklarına göre teknik, malzeme ve desenlerin de hatta kullanım açısında değişiklikler 

görülse de temel özellikleri hep aynı kalmıştır. İnsanının duygularını gelenek ve göreneklerini yansıtan 

halı dokuma sanatı, aynı zamanda içinde bulunduğu toplumun aynası ve dili olmuştur. 

 

HALI DOKUMA SANATI 

 

Büyük ustalık ve zorlu bir uğraş ile elde edilen halı, göçebe kültürünün bir uzantısıdır. 

Geçmişten günümüze teknik, malzeme ve desenleriyle yapıldığı coğrafyaya göre farklılık gösterse de 

kültürler arasındaki etkileşimlerle hemen her yerde aynı özellikleri ve anlamı taşıyarak yaşatılmıştır. 

Halı, yere veya mobilya üstüne serilmek, duvara gerilmek için, çoğu yünden dokunan, kısa ve 

sık tüylü, nakışlı, kalın yaygı (Türk Dil Kurumu). 

Yapılan araştırmalara göre insanlar ilk önce ağaç kabuklarını ve liflerini örerek ilk dokumayı 

meydana getirmişlerdir. Daha sonra Orta Asya’da yaşayan göçebelerin kalın ve 

ısıtıcı bir yaygı yapabilmek için yetiştirdikleri koyunların yünlerinden faydalanarak ilk halıyı 

dokudukları öne sürülmektedir. (Aygar, 2014:5) 

Bilinen en eski halı 1947-1949 yıllarında Orta Asya’nın Kuzeyinde, Altay dağları eteklerinde 

beşinci Pazırık kurganında, Rus Arkeolog S.I. Rudenko tarafından bulunmuştur. Halı, 189 x 2m. 

Boyutlarında ve çok ince yün iplikten yapılmış olup, 10 m² ‘de 36000 Gördes düğümü (Türk düğümü) 

ile inanılmaz bir ustalık eseridir. Halının geniş bordürlerin süvari figürleri, ikinci geniş bordüründe 

geyik figürleri bulunmaktadır. Grifonlardan bir iç bir dış dar bordür, zeminde 24 kara halinde haçvari 

çiçeklerden, kırmızı zemin üzerine beyaz, sarı ve mavi renklerin hakim olduğu dama tahtasına benzer 

bir örnek göstermektedir. (Aslanapa, 1987:9)  

 
 Pazırık Halısı 

 

Halı sanatı, Türk tarihi ile gelişmesini sürdürmüş, Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya gelişi 

ile Anadolu’da yayılmaya başlamıştır. Türklerin Anadolu’ya yerleşmeleri ile 11.yüzyıldan itibaren halı 

sanatı Selçuklu Türklerinin egemenliğine, onlarla birlikte de Orta Asya’dan batıya doğru yayılmıştır. 

Selçuklu halıları Türk halı sanatının düzenli ve sürekli gelişmesinde çok önemli yer tutar. 

Selçuklu halıları Türk Halı Sanatında 13.yüzyıldan 19.yüzyıla kadar uzanan zincirin ilk ve en büyük 
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halkasını oluşturmaktadır. Selçuklu halılarının en karakteristik özelliği geometrik motiflerin yoğun 

olarak kullanılmış olmasıdır (Şirin,1994:3). 

 
13.yüzyıl Selçuklu Halısı, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi 

 

Pazırık halısından sonra Selçuklu halıları en eski Türk halılarıdır. Motifleri genellikle geometriktir. 

Geometrik şemaya uydurulmuş bitkisel motifler de kullanılmıştır. Selçuklu halıların en büyük özelliği 

bordürlerindeki Kufi tarzdaki iri stilize yazılardır. Renkleri genellikle kırmızı ve mavinin tonlarıdır. 

Sonra sarı, yeşil ve beyaz renkler gelir.(Sarıca, 2012) 

14. yüzyıl başlarında Selçuklu halılarının geometrik motiflerin yerini hayvan figürlü motifler 

almaya başlamıştır. Dönemin halıları 14.ve 15.yüzyıl Avrupalı ressamların tablolarında da sıkça 

işlenmiştir. Bu halılarda zemin karelere bölünüp, hayvan figürleri ile dolgulu sekizgenler 

yerleştirilmiştir. Bazı örneklerde hayvan figürleri geometrik çerçeveler içine konulmuş, bazılarında ise 

geometrik bölümlemeler kullanılmaksızın serbest bir şekilde yerleştirilmiştir.(Aslanapa, 1987:28) 

15. yüzyıl ortalarında hayvan figürlü halıların yerini geometrik motifli halılar almaya başlar. 15. 

yüzyılın sonunda hayvan figürlü halılar kaybolarak, geometrik motifli halılar hakim olur. Desenler 

sekizgen, baklava ve geometrik formların oluşturduğu motiflerden oluşmaktadır. Bu halılar klasik 

Osmanlı dönemi halılarının hazırlayıcısı olmuştur. 

Türk halı sanatının en parlak dönemi 16. yüzyıldır. Bu dönem Uşak halıları ve Osmanlı Saray Halıları 

olarak iki gruba ayrılır. Uşak halılarından Madalyonlu ve Yıldızlı olanlar yaygın olan tiplerdir. Uşak 

halılarında madalyonlar ve zeminde ise bitkisel motifler kullanılmıştır. Osmanlı saray halıları, sarayın 

ihtiyacını karşılamak için yapıldığından  dolayı Osmanlı Saray halıları denmiştir. Bu grup halılarda 

desen olarak natüralist yaprak, nar, lale, sümbül, bulut, karanfil, rumi, çiçek açmış bahar dalları 

kullanılmıştır.(Sarıca ,2012) 

Hayvan figürlü halılar 5 grupta incelenmektedir. Birinci grup; tek bir hayvan figürünün işlendiği 

halılardır. İkinci grup; bir ağacın iki tarafında kuş motifinin bulunduğu halılardır. Üçüncü grup; 

geometrik motiflerin içine ve dışına bir kuşun veya dört ayaklı bir hayvan motifinin işlendiği 

halılardır. Dördüncü grup; hayvan figürlerinin çift halde veya birbirleri ile mücadele halinde işlendiği 

halılardır. Beşinci grup; hayvan figürü içerisinde tek bir hayvan figürünün bulunduğu halılardır. 

16.yüzyılda ise hayvan figürlü halılar tamamen kaybolmuş yerini geometrik şekiller, baklava deseni 

sekizgen gibi şemalar almıştır(Aytaç, 2006:11). 
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Hayvan Figürlü Halı, 15. yüzyıl sonu, İstanbul Vakıflar halı Müzesi.24 

Hayvan figürlü halılardan sonra Avrupalı ressamların tablolarında 15. yüzyıl ortalarından 

itibaren yerlerini almaya başlayan ve resmeden ressamların isimleriyle anılan Holbein ve  

Lotto halıları olarak bilinen Osmanlı Halıları gelir. Bu halılar 16. yüzyılda klasik döneme geçişi 

hazırlamışlardır. 

16. yüzyılda, İmparatorluk sınırlarının genişlemesi ile birlikte diğer sanat dallarında olduğu gibi 

halı sanatında da farklı kültürlerin etkisi görülmeye başlamaktadır.16. yüzyılda İran'a yapılan seferler 

sonucu İstanbul'a getirilen İranlı halı ustalarının sarayda kullanılmak amacıyla dokudukları Saray 

Halıları olarak isimlendirilen halılarda İran halılarının özelikleri görülmektedir. Geometrik şemanın 

hakim olduğu Türk halıları, bu tarihten sonra madalyonlarla(şemselerle) birlikte kıvrım dal ve 

yapraklardan meydana gelen düzenlemelerle tanışmış ve Türk üslubundaki natüralist lale, karanfil, 

sümbül çiçekleri ile birleştirilerek yeni bir halı deseni dünyası yaratılmıştır. Bu dönemde halılar, 

Osmanlı saray sanatının bütün süslemelerinde görülen üslup bütünlüğü ile saray nakkaşlarının 

çizdikleri desenlere göre dokunmuştur. (Beşen, 2011:11) 

 

 
 

16.yy. Osmanlı Saray halısı, Metropolitan Sanat Müzesi, New York 

 

Selçuklu halılarından sonra Osmanlı imparatorluğunun yükselişine paralel olarak halı sanatı da 

zenginleşmeye başlamıştır ve Türk halı sanatı ikinci parlak devrinin 16.ve 17.yüzyıl Uşak ve Osmanlı 

Saray halıları ile yaşamıştır ( Aygar, 2014:8) 

Tamamen yün mamulden olan Uşak halıları iki grupta incelenir. Madalyonlu Uşak halıları ve 

Yıldızlı Uşak halılarıdır. 

Madalyonlu Uşak halıları, Uşak halıları içinde önemli bir grup olarak 18.yüzyıl içinde 

gelişmiştir. Orta eksende yuvarlak, yanlarda sivri dilimli madalyonların sıralanmasından ibaret ve 

sonsuzluğu işaret eden kompozisyon, İran halılarının sınırları belli ve kapalı kompozisyonundan 

farklıdır. Sonsuz örnek halinde sıralanmış madalyonlardan kesilmiş bu kompozisyon düzeninde, 
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madalyonlar bazen oval bazen yuvarlak olarak görülmektedir. Günümüze bol sayıda kalmış olan 

Madalyonlu Uşak Halıları 18. yüzyıl ortalarına kadar devam eder (Beşen, 2011:13). 

Yıldızlı Uşak halıları ise sayıca daha küçük bir grup olup, sekiz kollu yıldızlarla küçük baklava 

biçimindeki madalyonların kaydırılmış eksenler üzerinde alternatif sıralanmasını gösterir. Türk halı 

sanatının sonsuzluk prensibini yansıtır. Genellikle kırmızı zemin üzerine koyu mavi sekiz köşeli 

yıldız, madalyonlar ve baklavalardan oluşur. Bu halılarda madalyonun ortası yoktur. Zemin köşeli 

dalları ve çok renkli çiçeklerle desteklenmiştir. 16.yüzyıl ortalarında çıkmalarına rağmen gelişmelerini 

tamamlamış, 17.yüzyılda da ortadan kalkmıştır (Aslanapa, 1987). 

18. ve 19. yüzyılda ihracata yönelik dönem başlamıştır. Bu dönemde Avrupa ülkelerinin halı 

taleplerini karşılamak üzere ihracata yönelik halı üretimine ağırlık verilmiştir. Ancak bu dönemde 

dokunan halılar, teknik, renk ve desen açısından önceki yüzyıllarda dokunan halılara erişememiştir. 

Bu durum karşısında bozulan halıcılığı eski haline getirmek, kontrollü halı üretimini sağlamak ve 

Sarayın halı ihtiyacını karşılamak amacı ile 1844 yılında Hereke halı fabrikası kurulmuştur. Hereke 

bucağında kurulan bu fabrika, yöreye kaliteli halı dokuma geleneğini de yerleştirmiştir. Ülkemizde 

hala en kaliteli halılar Hereke bölgesinde Hereke adı ile dokunmaktadır. (Mazıbaş, 2014:13) 

 

               
                  16.yüzyıl Madalyonlu Uşak Halısı,              16.yüzyıl Yıldızlı Uşak Halısı,     

                        Özel Koleksiyon New York .            Metropolitan  Sanat Müzesi New York. 

 

Halı Sanatının Desenleri 
 

Türk süsleme sanatlarının ana unsurlarından biri olan motiflerin zenginliği ve çeşitliliği, bu 

sanatların tarih boyunca ileri bir düzeye ulaşmasını sağlamıştır. 

Motif, toplumların gelenek görenek, zevk, anlayış ve inançlarını sembollerle ifade biçimidir. 

Motiflerin bir araya gelmesi desenleri oluşturur. Tüm bunlar da süsleme olarak adlandırılır. Her bir 

motifin kendine göre sembolik bir anlatımı vardır. Örneğin Kare şeklindeki motif, yaşanılan mekânı 

temsil eder. 

Her yörenin kendine özgü deseni vardır. En çok kullanılan desenler geometrik, insanların 

çevrelerinde gördükleri eşyalar, insan ve hayvan tasvirleri, inanç ve geleneklere ait sembollerdir. 

Desenlerin büyük bir kısmı Orta Asya Türk geleneklerinin izlerini taşımaktadır. 

Motif dili görsel sanatlar arasında en çok kullanılan dildir. Zaman ve mekan kısıtlaması 

olmadan kullanılan bu dil farklı zamanlarda farklı mekanlarda, ayrı koşullarda yaşayan insanlar 

tarafından insanı şaşırtan bir tempo ile toplumların ortak dili olmuştur. Bu ortak dil yüzyıllardır. 

Özelliğini koruyarak günümüze ulaşmıştır(Uğurlu, 1991:78). Halılarda birçok desen kullanılır. Bunlar; 

Elibelinde; Elibelinde motifi, doğurganlığın ve dişiliğin simgesidir. Aynı zamanda uğur, 

bereket, mutluluk ve neşeyi sembolize eder.(Erbek, 2002:12) 

Koçboynuzu; Bereket, kahramanlık, güç ve erkeklik sembolü olan bir motiftir. Boynuz 

sembolü, güç ve kuvvet timsali olan erkekle özleştirilmiştir. Anadolu’da halı, kilim ve diğer 

dokumalarda, koçboynuzu kullanılması çok eskiye dayanır, neredeyse dokuma sanatıyla yaşıttır.  
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İnsan; insan, çalışmanın ve yaratıcı aklın sembolüdür. Düşünen ve üreten bu güçlü varlık çağlar 

boyu simgesel anlatım yolu ile bugüne gelmiştir. Pazırık yerleşkesindeki kazılarda bulunan 5 numaralı 

kurgandaki halının dış kalın bordüründe de ata binmiş insan figürleri görülmektedir. 

Saçbağı ve Küpe, Saçbağı motifini kadınlar kendilerini ifade etmek için sembolik bir anlatım 

dili olarak kullanmışlardır. Evlenmek isteyen kızlar dokumalarında bu motifi kullanmışlar. Küpe 

motifi tıpkı Saçbağı motifi gibi kızların evlenme isteğini belirtir.  

Yıldız; Ay ve güneş gibi, yıldızlarda halk arasında önemli bir yeri vardır. Yıldız motifi iç içe 

geçmiş iki üçgenden oluşur. Bu form kare ve haç motifi ile anlamsal bir bütünlük içerir ve bu bütünlük 

evreni simgeler. Dört dünya ve dört gök bölgesinin simgesel anlatımıdır. Beş köşeli yıldız 

mükemmelliği, altı köşeli yıldız ise zıtlıkları, evliliği, evrenin yalnızlığını ve karmaşıklığını ifade eder. 

Suyolu; Su bedensel arınma aracıdır. Yeniden doğuşun, bedensel ve ruhsal yenilenmenin, 

bilgeliğin, saflığın, bereket ve bolluğun sembolüdür. Anadolu kültüründe su yaşamı ifade eder. Bu 

motif Ege ve Akdeniz halı ve kilimlerinde çoğunlukta olmak üzere, tüm Anadolu dokumalarında 

görülür. 

Pıtrak; Pıtrak üzerinde dikenleri bulunan bir bitkidir. Bitkinin üzerindeki dikenlerin nazarı 

uzaklaştırılacağına inanılır. Ayrıca bolluğu ifade eden pıtrak, bereketin sembolüdür. Anadolu’nun 

hemen hemen her bölgesindeki dokumalarda görülen bu motifin bir benzeri de Kuzey Avrupa 

ülkelerinden Norveç’te de görülür. 

Haç, haç formu, yatay ve dikey iki çizginin kesişmesinden oluşmaktadır. Haç motifi evi, aileyi, 

malı kıskanç bakışlardan koruduğuna inanılır. Hıristiyanlığın sembolü olan bu motif Anadolu’da 

Hıristiyanlıktan öncede yaygın olarak kullanılmıştır. Neolitik dönemden bugüne kadar haç motifi 

işleme, dokuma, mimari, edebiyat ve müzikte kullanılmıştır.  

Akrep, Yılan, Ejder ve Zümrüd-ü Anka, Akrep motifi korunma amacıyla kullanılan motiflerden 

biridir. Yılan, kuvveti, ölümsüzlüğü ve dünyanın yaratılışını sembolize eder. Yılan motifi, Ege, Doğu 

ve Güneydoğu halılarında zemin ve bordürlerde kullanılmıştır. Ejder motifi birçok kültür tarafından 

benimsenmiş bir semboldür. Doğu Türkistan, Orta Asya, Sümer, Hitit, Frig, Urartu, Helen, Roma, 

Bizans, fars, Selçuklu, Osmanlı gibi birçok kültürde ölümsüzlük, bekçilik, koruyuculuğun simgesidir. 

Zümrüd-ü Anka, güzellik, bereket, ölümsüzlük, şifa gibi kavramların simgesi olarak kullanılır.  

Kuş motifi, kuş motifleri birçok anlam ifade eder mesela baykuş, karga gibi kuşlar uğursuz, 

güvercin, kumru, bülbül gibileri ise uğurlu sayılır. Kuş, mutluluk, sevinç, sevgi, kuvvet, kudret  ve 

ölümü simgeler. Konya müzesinde bulunan 15. yüzyıla ait olan halıda kuş motiflerini görmek 

mümkündür. 

Halı dokumalarda bitkisel desenlerde çok fazla kullanılır. Bunlar ağaç, yaprak, çiçek, dal ve 

meyvelerdir. Ağaç motifleri arasında hurma, selvi, salkım, söğüt, üzüm, nar gibi ağaçlardır. Yapraklar 

motiflerinde ise, asma, çınar, sarmaşık yaprakları çok kullanılır. Çiçek motiflerinde karanfil, sümbül, 

narçiçeği, rodos zambağı, lotus, şeftali, bahar çiçekleri ve mineler görülür. Meyvelerde nar, elma ve 

üzüm en çok kullanılan meyvelerdir.  

Yazılı desenler, Selçuklu halılarında kullanılan kufi yazılı bezemeler buna örnek olarak 

verilebilir. 

 

                           
         Elibelinde        Koç Boynuzu             İnsan                     Saçbağı            Yıldız 

                                
                            Suyolu                                      Pıtrak                       Haç                    Akrep 
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Halıları, hammaddelerine göre; tamamen yünden dokunmuş, yün ve pamuktan dokunmuş, ipek 

halıları ve ilmelerinin bazıları sim ve sırmadan yapılmış mamul ve aralarına kıymetli taşlar 

yerleştirilmiş halılar olarak sınıflandırabilir.  

Kullanıldığı yerlere ise; Taban halısı, sedir halısı, kenar halısı, duvar ve karyola halısı, seccade 

halısı, paspas halısı, yolluk halısı, yastık halısı ve heybe halısı olarak sınıflandırılmaktadır (Tuğan, 

2010). 

 

Halı Tasarım İlişkisi 
 

Halı dokumacılarının herhangi bir tasarım eğitimi almadıkları göz önüne alındığında; 

dokuyucuların geçmişten gelen kültür, gelenek ve göreneklerinin birikimi ve içgüdüleriyle eserlerini 

ürettikleri görülmektedir. Ancak halıların üzeride yer alan motifler tasarım ilkelerinin uygulandığını 

göstermektedir (Taylan, 2013). Tasarımda yer alan ilkeler ve öğeler, birimlerin ayırıcı niteliklerinin 

doğru ve anlamlı bir şekilde yerleştirilmesini, algıda birlik oluşturulmasını sağlamaktadır. 

Halılarda görülen farklı çizgilerle oluşan birimler, değişik tekrar ilkeleriyle kompozisyonda yer 

alarak, tasarımda bazen tek düzelik, bazen de kuvvetli bir görünüm vermektedirler. Ancak bazı halı 

örneklerinde değişken tekrar ilkeleri sadece birimlerden oluşmayıp, tasarım öğe ve ilkelerinin diğer 

kuralları olan renk, aralık, yön, doku, örtme, değer ve ölçü gibi özelliklerin de kompozisyon içinde 

etkin olarak kullanıldığı görülmüştür. Birbirini tekrarlayan özellikte olan birimlerin kullanılması tam 

tekrar ilkesi ile düzenlendiğini gösterirken, birimlerdeki renk farklılıkları derinlik etkisi yaratmaktadır. 

(Öngen, 2011). 

Gelenekli bir sanat olan halı dokumadaki desenler günümüzde çok farklı şekilde yorumlanarak 

modaya da ilham kaynağı olmuştur. Giyim, ayakkabı, takı, çanta, yastık, bileklik, seramik, telefon 

kabı gibi çok çeşitli ürün gruplarında kullanımları görülmektedir. 

Ayrıca, çiçek halı gibi Türk kültür ve sanatının tanıtılması kapsamında önemli etkinlikler de 

gerçekleşmektedir. 

                                     

        
        

                         Hamdi Ünal, Yün El Halısı                    Didem Atiş Hekimoğlu 
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Sine Serisi, Yurtbay Seramik 

 

 
 

Sine Serisi, Yurtbay Seramik 
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Çiçekten Dev Türk Halısı, Brüksel 
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Valentino ilkbahar- yaz haute-couture 

 
Burberry Çanta 
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                                        Etnik Bileklikler                       Elibelinde Küpe 

 

 

 

 
 

Puf-Sehpa 

 

 

SONUÇ 
 

Motifler bir toplumun geleneklerinin, inançlarının, coğrafik ve ekonomik olanaklarının, yaşam 

biçimlerinin sembolleştirilmiş halleridir. Motiflerin üstlendikleri anlamlar, kişilerin tecrübeleri, 

toplumların olmasını istedikleri ve yaşadıkları olaylar doğrultusunda şekillenmiştir. 

Geçmişten günümüze gelen süreçte geleneksellik niteliğini kazanan Anadolu motifleri, 

günümüzde sanatın birçok alanında kullanılmaktadır. Her sanat dalı kendi tarzında, bazen motifi 

yorumlayarak bazen de yorumlamadan kullanmaktadır. Kullanılan her motifin iletişimsel bir değeri 

vardır. 

Türk kültür ve medeniyetinin bir ürünü olan, yaklaşık 2000 yıllık bir geçmişe sahip halı dokuma 

sanatı, geleneksel el sanatları içinde önemli bir yere sahiptir. Göçebe toplumların yere sermek üzere 

geliştirdikleri halı dokumalar, zamanla ev dekorasyonunda vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. 
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İnsanoğlu gelişip değişirken, yaşamsal gereksinimlerini düşünüp, bulduğu çözümleri tasarıma 

dönüştürmüş, bu sayede sanatta da özgün eserler vermeyi başarmıştır. 
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Yeni Normal Kuramı Bağlamında Yeni Normalde Tasarım, Tasarımda 

Yeni Normal 

 
Çisem ERCÖMART* 

Araştırma Görevlisi, Bilecik Şeyh Edebali  

Üniversitesi, Türkiye 

 

ÖZET 

 

Dünyada ekonomik, siyasi, toplumsal dinamiklerin sürekli olarak değişmesi, uymak 

durumunda olduğumuz yeni kuralları da beraberinde getirmekte, günümüzde normal olarak kabul 

ettiğimiz her şey gerçekliğini hızlı bir şekilde yitirmekte ve normal olarak algıladığımız olgular yerini 

yeni normallere bırakmaktadır. Dolayısıyla yeni normale ayak uydurmak zorunlu hale gelmekte ve 

yenilik, farklılaşma gibi kavramlar ile yeni iş modelleri türemektedir.  Bu bağlamda, bu çalışmada 

öncelikle Yeni Normal kavramı ve yeni normalde gündeme gelen yeni iş modelleri incelenecektir. 

Devamında Yeni Normalin en önemli getirilerinden olan yenilik ve farklılık yaratma üzerine 

odaklanılıp yeni normalde ürün tasarımının rolü tartışılacaktır. Sonrasında ise Yeni Normal 

bağlamında ürün tasarımı alanındaki yeni normaller incelenecektir.  
  

Anahtar Kelimeler: Yeni normal, Yenilik, Ürün Tasarımı 

 

NORMAL NEW NORMAL DESIGN IN THE CONTEXT OF NEW 

NORMAL THEORY, NEW NORMAL IN DESIGN 

 
ABSTRACT 

 

      The constantly change of economic, political, social dynamics in the World , brings with it new 

rules that we are obliged to observe, today all we accept as normal is losing its reality quickly and the 

cases we perceive as normal gives place to new normals. Thus, it becomes necessary to keep pace with 

new normal and concepts such as innovation, differentiation and new business models are emerging. 

In this context, firstly the new normal concept and new business models which become a current issue 

on new normal will be examined in this study. Later on, will be focused on innovation and make 

difference which are the most important returns of new normal and the role of product desing on the 

new normal will be discussed. After then new normals in product design field in the context of new 

normal will be examined. 
 

Keywords: New normal, İnnovation, Product Design 

 

GİRİŞ 

      Kâra dayalı bir sistem olan kapitalizmin, kendini üretebilmesinin sınırlarına dayandığı dönemler 

ile karşı karşıya gelmesi ile birlikte kriz meydana gelir. Kriz olgusu sistemin kendini yeniden 

yaratması için normalden yeni normale geçişte bu değişime ayak uyduramayanların elenmesinde 

önemli bir rol oynar. Bu durumda krizin yarattığı durumlardan ders alıp, sürekli yeni normal yaratma 

eğilimi içinde olan düzenin içerisinde yer almaya devam etmek için, bu dönüşüme ayak uydurabilmek 

için yeni yaklaşımlar üretmeyi zorunlu kılar. Dolayısıyla “Yeni Normal” olarak adlandırılan bu yeni 

düzen yeni iş modellerini ve kurallarını beraberinde getirir. Bunun için alıştığımız bildiğimiz 

stratejilerden yönetim modellerinden vazgeçmek ve yeni dönemin yeni kurallarını benimsemek 

gerekmektedir(Deutschman, 2005).   

      Yeni normal normalin yerini alırken geleceği şekillendirmek ya da ona uygun pozisyon alabilmek 

adına yeni normalin yeni kurallarını baz alan, firma yapıları ve yenilik yaratma stratejilerinin de 

oluşmasını sağlamaktadır. Çünkü küreselleşen dünyada her şey büyük bir hızla değişirken ayakta 

kalabilmenin yolu bu değişime en hızlı şekilde tepki verebilmekten, çevik stratejilere sahip olmaktan,  

esnek olmaktan ve  değişime ayak uydurabilmekten geçmektedir. Artık firmaların ne kadar kârlı 

[Belgeden bir alıntı veya ilginç bir 

noktanın özetini yazın. Metin 

kutusunu belgede istediğiniz yere 

yerleştirebilirsiniz. Kısa alıntı metin 

kutusunun biçimlendirmesini 

değiştirmek için Çizim Araçları 

sekmesini kullanın.] 
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olduğu değil ne kadar itibarlı olduğu ön plana çıkmakta ve firmaların rekabet üstünlüğü sağlaması için 

taklit yoluyla giderek birbirine yaklaşan ve kalite olarak standart hale gelen ürünleri ve hizmetleri 

farklılaştırması gerekmektedir. Dolayısıyla farklılaşmayan şirket, ürün ve hizmetler rekabetle baş 

edemeyip ortadan kaybolma riskiyle karşı karşıya kalmaktadır.   

      Farklılaşmak ve yenilik yapmak için tasarım yeni normalde en büyük güç ve rekabette öne 

çıkmanın anahtarı haline gelmektedir. Tasarım yaratıcı süreçleri sayesinde firmaları taklitten kurtarıp 

bu yeni düzene ayak uydurmalarına yardımcı olurken doğası gereği kendisi de çevresindeki 

değişimlere kayıtsız kalmamakta ve kendi iç dinamiklerini yenilemektedir. Dolayısıyla tasarımda da 

sürekli olarak bir yeni normal olgusu gündeme gelmektedir.  

      Bu çalışmada öncelikle yeni normal kavramı ve yeni normalde gündeme gelen yeni iş modelleri 

incelenecektir. Sonrasında yenilik ve farklılık yaratma üzerine odaklanılıp ürün yeniliği, yeni 

normalde ürün tasarımının rolü tartışılacaktır. Son olarak her şeyin değiştiği dünyada bu değişimi 

etkileyen ürün tasarımında değişen olgular ele alınarak ürün tasarımının yeni normallerinin neler 

olduğu incelenecektir.  

 

1. Yeni Normal  

      Dünyada ekonomik, siyasi, toplumsal dinamiklerin sürekli olarak değişmesi, her yerde karşımıza 

çıkan küreselleşme kavramı ile birlikte bilinçli ya da bilinçsiz olarak uymak durumunda olduğumuz 

yeni kuralları da beraberinde getirmektedir.  Her şey muazzam bir hızla değişmekte ve hiçbir şey 

eskisi gibi kalmamaktadır. Bundan on sene öncesine dönüp baktığımızda “normal” olarak 

adlandıramayacağımız ancak şuan tamamen normal olarak gördüğümüz bir hayat yaşamaktayız. Aynı 

şekilde gelecek için de normal kavramımız yerini yenisine bırakacak, teknolojinin getirdiği pek çok 

yenilikle hayatlarımız değişecek ve o değişikliklere adapte olup kendi dönemi içinde normal hayatlar 

yaşayacağız. Dolayısıyla herkes, her şey ayakta kalabilmek adına bu değişime ayak uydurmak 

zorundadır. Bir yığın alanda, çok sayıda sektörde bir dönem için alıştığımız, doğru olduğuna 

inandığımız gerçeklerin, şimdi “geçersiz” kaldığına şahit oluyoruz. Bilinen çok sayıda doğru ve 

kurallar değiştiği için de yeni bir yapı ortaya çıkıyor. “Yeni Normal”  bunu anlatmayı, iş ve rekabetin 

yeni kurallarına işaret etmeyi amaçlıyor. (Ateş,2005) 

      Yeni normal vazgeçmekle başlamakta,  küreselleşen dünyada her şey büyük bir hızla değişmekte 

ve ayakta kalabilmenin yolu bu değişime, yeni normalin gerekliliklerine en hızlı şekilde tepki 

verebilmekten, çevik stratejilere sahip olmaktan,  esnek olmaktan ve  değişime ayak uydurabilmekten 

geçmektedir. Şimdiye kadar iş dünyasında “güçlü olan ayakta kalır” denmekteydi. Ancak değişen 

koşullarda iş dünyasının sert rekabet ortamında hayatta kalmayı başaranlar en güçlüler ya da en 

büyükler değil, en iyi uyum sağlayanlar olmaktadır. Bunun için de alıştığımız bildiğimiz stratejilerden 

yönetim modellerinden vazgeçmek ve yeni dönemin kurallarını benimsemek 

gerekmektedir(Deutschman, 2005).  İş dünyasının kurallarının hızla değişmesi ve para piyasalarında 

yaşanan dönüşü) ekonomiyi de farklı bir dinamizme sürüklemektedir. Bunun yanında yeni yaklaşımlar 

“Ekonomiye bir tür Newtoncu makine olarak bakmak yerine onu organik, kendi kendini uyarlayan, 

şaşırtıcı ve canlı bir şey” olarak görmektedir. (M. Mitchell Waldrop, Akt; Ertuna, 2010). Ekonomi 

sürekli bir dönüşüm halindedir ve zamanla ekonomide de yeni normal normal olmaktadır.  

       Kâra dayalı bir sistem olan kapitalizmin, kendini yeniden üretememesi olgusuyla karsı karsıya 

gelmesi ile birlikte kriz meydana gelmektedir. Kriz kavramının ortaya çıkısı Habermas’a göre, Orta 

Çağ’da tıp disiplininde, ölümcül bir hastalık anında, ölüm ile yasam arasındaki  ayrım için 

kullanılması ile olmuştur(Öztürk, 2008). Bu kavramın ekonomi alanında kullanılışı da, sistemin 

kendini yeniden üretmesi gerekliliği ile karşı karşıya kaldığı dönemleri ifade etmesiyle olmuştur.  

Ekonomiyi zora sokan şey kârın düşmesi, kârı bitiren şey ise rakiplerin olmasıdır.  Kapitalist sistemin 

“kâr” amaçlı olması, ekonomide insan unsurunu doğru algılamaması ve işçileri maliyet unsuru olarak 

görmesi onu krizlere sürüklemektedir (Ertuna, 2009). 
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Şekil 1 : Normalden Yeni Normale Geçiş 

Konjonktür teorisi ekonomide normal ile yeni normal arasındaki alanla ilgilenmekte, bu iki 

durum arasında kalan alanda bir kaosun hâkim olduğunu kabul etmekte ve bunu da krizlere 

bağlamaktadır. Konjonktür teorileri kapitalizmin kendini sınırsızca (sonsuz bir şekilde) yeniden 

üretebileceğine ilişkin temel iddiayı içeren, bunun yanında, bu yeniden üretimin kendiliğinden 

olabileceği gibi çeşitli müdahaleler sonucu gerçekleşebileceği noktasında ayrışan iki iktisadi düşünce 

kanadının ekonomik krizlere ilişkin açıklamalar literatürünün toplamıdır (Shaikh, 2009).  

 

 

 

Şekil 2:  Normal, Kriz, Yeni Normal Geçişi 

 

 Konjonktür teorisine göre; kaotik bir ortamda bir belirsizlik durumu mevcuttur ve doğrusal 

olmayan bir dinamizm vardır. Bu belirsizlik durumunun ötesi gelecektir ve geleceğin belirsizliği 

insanları korkutur. Bir firma ise yeni normali kendisi yaratamıyorsa gelecek sıkıntısı çeker ve 

huzursuzluk meydana gelir. Aslında kaosun da bir düzeni vardır. Ancak bu düzenin içinde o kadar çok 

değişken vardır ki bu düzeni görmek bazıları için imkânsızdır. Yani özünde kargaşa durumunda da bir 

düzen vardır ve ekonomi de bu düzeni görebilenler belirleyici rol oynamaktadır. Schumpeter’ e göre 

mevcut durumun yıkılması gerekmektedir. Sistemi denge durumundan dengesizlik durumuna getirmek 

ve sistem dengeye gelene kadar bu durumdan kâr elde etmek gerekmektedir(1943). Burada sistemi 

tekrar denge durumuna getiren, rakiplerin varlığı ve geleceği belirlemede rol oynayanların bu rakipler 

tarafından takip edilmesidir. Yeni normalin normal hale gelmesi, yenilikler düzensiz olduğu için 

düzensizlikten durgunluğa bir geçişin söz konusu olmasıdır.  

      Drucker’e göre işletmenin önceliği yarınlarda yapılması gereken şeyleri belirlemek olmamalı tam 

tersine yarınları oluşturma öncülüğüne soyunmak için yapılması gerekli olan şeyleri bugünden 

tasarlamak üzerine olmalıdır(Akt; Euchner, J, 2011). Çünkü günümüzde rekabet unsurları da 
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farklılaşmakta ve organizasyonlar rakiplerini şaşırtacak stratejiler üzerinde durmaktadır. Dolayısıyla 

bu da rekabet ortamında ayakta kalabilmek için daha esnek, daha hızlı, değişime ayak uydurabilen ve 

yeniliğe açık organizasyon yapısını gerektirmektedir.  

      Yeni normali yaşarken onun kendine has kurallarına uymak gerekmektedir.  Rekabet sürecine 

dinamizm kazandıran en önemli unsur, geleceğin bilinmezliklerine ve bu bilinmezliklerin kesinleşme 

derecesine göre ortaya çıkması olası değişikliklere karşı işletmelerin hazırlıklı olmalarıdır. Belirsizlik, 

gelecekle alakalı bir konudur. Kaygılarımız geleceğe dönüktür çünkü gelecek belirsiz ve belirsiz 

olduğu için korku ve endişe yaratmaktadır. Belirsizlik artık şirketlerin gerçeği olduğu için buna karşı 

çıkmak yerine bu durum karşısında pozisyon belirlemeleri ve bu durumu yönetmeleri gerekmektedir. 

Bu yüzden tahmin edilemeyen asimetrik risklerle başa çıkmayı ve belirsizlikleri yönetmeyi öğrenmek, 

yakın geleceğin en önemli özelliği olacaktır. Terörizm, SARS ve hızlı küreselleşme gibi belirsizlik 

yaratan durumlara karşı hazırlıksız olduğumuzda, bunlar şirketimize zarar verebilir ya da ortadan 

kaldırabilir(Collins,2004).    

     Günümüzde firmanın ne kadar kârlı olduğu değil ne kadar itibarlı olduğu önemli hale gelmeye 

başlamıştır. İtibarlı olmak, onurlu olmak artık bir iş göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Satış 

sonrası hizmetler, kullanıcı dostu, çevre dostu ürünler bu konuya örnek verilebilir. Yeni normal, itibarı 

ve “itibar yönetimini” şirketlerin olmazsa olmazları arasına yerleştirmektedir. Reputation Institute’ın 

kurucusu Prof. Charles Fombrun, yaptığı araştırmada, “itibarın” şirkete 6 önemli somut katkı yaptığını 

ortaya koymuş: “İnsanlar, yüksek itibarlı şirketlerin ürünlerini daha çok satın almak istiyor”, “Yüksek 

itibar, kurumsal serveti ve görünmeyen değerleri artırıyor”, “Saygınlık, şirketin kazancını artırıyor”, 

“Nakit akışlarını daha sağlıklı hale getiriyor” ve “Piyasa değerlerini yukarı çekiyor”(2004). Bunun 

yanında itibarı etkileyen şeffaflık yeni normalin bir başka kuralı olmuş durumdadır. Dolayısıyla 

“güven” kavramı da yeni normalde önemli bir rol oynamaktadır.  Yöneticiler, bundan hoşlansalar da 

hoşlanmasalar da, işbirliği yapsalar da yapmasalar da, şirketleri her türlü ilgi grubunun yakın gözetimi 

ve hassasiyeti ile karşı karşıyadır. Artık her şeyiniz ortada ve zaten dürüst davranmak zorundasınız. 

Yalan söylemeye, bir şeyleri saklamaya çalışırsanız müşterileriniz sizi anında yakalar ve işiniz biter. 

Peki bireyler, çalışanlar, patronlar? Bütün bir iş hayatı insanların birbirine kazık atması üzerine mi 

kurulu? Bence öyle de değil. Müşteriye karşı “kurumsal dürüstlük” hezeyan halinde dünyayı sarıyorsa, 

aynı kurumların içinde çalışanlara tam tersini öğütleyen zihniyetin kendisi zaten dürüst değildir ki, bu 

da yakında işinin biteceğini gösterir, benden söylemesi!.. (Tapscott,2003)  

      Teknoloji sosyal kumaşın üzerine dokunmuş, onun parçası haline gelen, yeni normalin yeni 

kısmını oluşturan, artık iş ve özel yaşamın ayrılmaz parçasıdır (Tapscott, 2003). Günümüzde teknoloji 

çok kolay ulaşılabilen bir şey olduğu için teknolojiye karşı bir duyarsızlık yaşıyoruz. O kadar hızlı 

değişiyor ki ve o kadar alışılmış ki. Artık hiçbir çocuk televizyonun içinde kim olduğunu merak 

etmiyor. Teknolojinin bu konumu üretimde büyük oranda insan sermayesi fazlası yaratacağı tahmin 

ediliyor. Belki de Endüstri 4.0 ile fabrikalarda ya da ofislerde şimdiki kadar insana ihtiyaç 

duyulmayacaktır. Bu nedenle geleneksel endüstrilerde başka mekanizmalar kullanarak iş yaratılması 

gerekmektedir. Bunun yanında teknolojinin hızına ayak uyduramayanlar yeni normalde yok olmaya 

mahkûm olacaktır.  

      Yeni normal bireyin çağıdır. Büyük ya da küçük olsun bütün şirketlerde bireyler eskisinden çok 

daha önemli bir konuma gelmektedir. Güç kurumdan bireye doğru yön değiştirmektedir (McNamee, 

2004, Akt; Güneş, 2012).  Bireyler firmaları ileriye götürecek birikimlerin kaynağı olarak görülmekte 

ve bu süreçlerde daha aktif rol almaktadır. Günümüzde rekabet stratejisi yetenek ve beceri temelli 

olarak kurgulandığı ve insan kaynaklarından ve onların oluşturduğu “sosyal şebekeler”de 

kendiliğinden yaratılan pozitif enerjilerden gerek önsezili gerekse akılcı politikalar doğrultusunda 

yararlanıldığı oranda dinamizm katsayısı artırılarak her türlü değişimle başa çıkılabilmektedir (Klaus 

C., 2015).  Bilgi, enerji, yenilik, yetenek, yaratıcılık, girişimcilik gibi dinamizmle örülü kavramların 

yaratıcısı, harekete geçiricisi, taşıyıcısı ve paylaşımcısı insandır. Dolayısıyla üretmeden önce algılama 

ve algıyı yanıtlama gerekmektedir. İş dünyasında baskın olan “üret ve sat” paradigmasının yerini 

“algıla ve yanıtla” şeklinde tanımlanabilecek yeni bir yaklaşım almaktadır.(Ateş,2005).  Önceden 

üretim yapılmaya başlandığında satış düşünülürdü. O zamanlar ne üretilirse satılıyordu çünkü bazı 

ürünler neredeyse tekel konumundaydı. Son yıllarda yaşanan krizler, serbest rekabet ve değişen 

tüketici talepleri, bu anlayışı devre dışı bıraktı. Eski anlayışta ısrar eden şirketlerin önemli bölümü 

zora girdi. Algıla – yanıtlada hedef, şirketin tüm stratejilerini müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda 

yönetmek.  Yeni talep stratejisi de aslında şirketleri bu anlayışa itiyor. Michael Hammer,“Müşteriler 
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artık az sayıda ve çeşitlilikte olan ürünlerin alıcısı değiller. Artık roller değişti ve satıcılar az sayıdaki 

müşterilerin talibi oldular”(2004) değerlendirmesini yapmaktadır.   

      Yeni normalde ayrıntıları “outsourcing” etmek önemli. Bir kurum bir işe odaklanmalı ve kendisi 

için değer yaratmayan önemsiz işler ile uğraşmamalı. Bir işte iyiyse ilk amacı onu gerçekleştirmek 

olmalı. Angarya işlerini başka şirketlere ve başka ülkelere yaptırmalı ve sadece yüksek değer yaratan 

projelerin peşinden koşmalıdır. Philip Kotler ise şu değerlendirmeyi yapıyor: “Eğer işinizin özü 

“yenilikçi ürün geliştirmek” ise bu konuya odaklanın, gerisini başka şirketlere aktarın(2004).  Firmalar 

yüksek değer üreten faaliyeti bünyemizde tutmalıdır. Örneğin; tasarım bir şirket için değer yaratıyorsa 

o zaman o şirketin bünyesinde tasarımı barındırması lazım ama bir medikal firması gibi iki- üç yılda 

bir yeni ürüne ve tasarımcıya ihtiyacı olan bir firma tasarım hizmetini dışarıdan alsa da olur. Her firma 

tasarım yapmak zorunda değil; tasarım o firma için değer yaratıyorsa gereklidir.  

      20 yıl öncesine kadar tüketiciler çok az seçenekle karşılaşırken günümüzde pek çok yeni ile 

kuşatılmış durumdalar. Ürünler ve hizmetler de giderek birbirine yaklaşmış ve kalite olarak standart 

hale gelmiş durumdadır. “Farklılaşmazsan ölebilirsin” sloganıyla farklılaşma günümüzün normali 

olarak düşünülebilir.  Dolayısıyla farklılaşmayan şirket, ürün ve hizmetler rekabetle baş edemeyip 

ortadan kaybolma riskiyle karşı karşıya olacaklardır.  

       Yeni normal normalin yerini alırken yukarıdaki kuralları da beraberinde getirmekte ve geleceği 

şekillendirmek ya da ona uygun pozisyon alabilmek adına bu kuralları baz alan, firma yapıları ve 

yenilik yaratma stratejilerinin de oluşmasını sağlamaktadır.  

 

2. Yeni Normalin Yeni İş Modelleri 

     Bilginin son sürat dünyaya yayılması ve bilgiye ulaşma kolaylığı ile birbirine benzeme, aynılaşma 

gibi kavramlar gündeme gelmektedir. Tüm bunlar kişilerin, yapılan işlerin, şirketlerin, beklentilerin 

birbirine benzemesine yol açtığından, farklı olanlar öne çıkmaya, dikkat çekmeye ve tercih edilmeye 

başlandı. Bu koşulların sağlanması için de yeni iş modellerinin gerekliliği doğdu.  

2.1 Karaoke Kapitalizmi  

      Karaoke insanların kayıtlı müzik üzerine şarkıyı gerçekte söyleyen kişiyi taklit ederek şarkı 

söylemesidir. Yani bir şarkıcının taklidinin yapılmasıdır. Ancak karaokede de amaç taklit etmektir 

zaten. Karaoke yapan kişinin temel güdüsü “mış” gibi yapmaktır. 2004 yılında Nordström ve 

Ridderstråle tarafından ortaya konulan, taklitçilik kavramını ele alan Karaoke kapitalizminde firmalar 

da böyle kendileri için bir söylev üretmek yerine “mış” gibi yapmaktalar. Ancak her şeyin taklit 

olduğu, giderek birbirine benzediği dünyada şirketlerin kendilerini farklılaştırmaları gerekmektedir. 

Bu yüzden taklit etmek yerine yaratıcı olmak ve belki de başkalarının taklit edeceği konuma ulaşmak 

gerekmektedir.   

      Kapitalist sistem yapay bir düzen yaratmaya çalışmaktadır. Firmalar küreselleşme ve bilgiye 

ulaşma kolaylığı ile bir arada olduğu sürece yapıları da ürünleri de birbirine benzemektedir. Bu sayede 

firmalar kendilerini farklılaştıran marjinal yönlerini kaybetmekte ve ürünleri aynılaşmaya 

başlamaktadır. Her bir firma diğerinde gördüğü iyiyi almaya başlamıştır ve böylece her şeyin benzer 

olduğu bir durumda firmalar da kar edemez duruma gelmektedir. Her şey birbirine benzer olunca 

pazar dengesi sağlanmakta, fiyat dengeye gelmekte ve dolayısıyla her şey dengede olunca da satış için 

bir koşul oluşmamaktadır. Dolayısıyla bu dengeyi bozmak gerekmektedir. Bunu da taklit yerine 

farklılaşarak, yenilik yaparak sağlayabilirsiniz. Yenilik ise pazarı yenilik yapanın lehinde 

dengesizleştirir. Bu dengesizlik durumu ise geçici tekel oluşturmak için fırsat yaratırken sürekli 

yenilik peşinde koşan firma ise kendi lehinde sürekli ve yaratıcı şekilde rekabeti kırar. Pazar taklitçilik 

nedeniyle kısa sürede tekrardan dengeye ulaşır. Firmaların taklit nedeniyle sahip oldukları geçici tekel 

daha sonra firmaları kendilerini tekrardan yaratmak zorunda bırakmaktadır (Güneş,2012). 

Schumpeter’ a göre taklitçiliğin temel nedeni düşen rantlardır. Rantın düştüğü her şeyin aynı olduğu 

durumda yeniliğe ihtiyaç duyulmakta ve bu yenilik dengeyi bozmaktadır. Burada geçici rant ortaya 

çıkmakta ve bu sayede yeniliği ilk ortaya koyan kendisini takip eden çakallar sürüsü gelene kadar kâr 

elde etmektedir(1943). Çakallar sürüsü olarak tabir edilen kesim yenilik üretmek yerine yeniliği takip 

eden, taklit etmek için konumlanmış kesimdir. Karaoke kapitalizminde firmalar benzerliğin içinde 

farklı olmanın hazzını yaşamak istiyor ama bunun da bir bedeli var. Örneğin; Philips’in kasetten 

CD’ye geçişini Schumpeter’in görüşüne göre ele alırsak bu bir yıkıcı yeniliktir. Bu  yeniliği ilk yapan 

her ne kadar geçici rant yüzünden kâr elde etse de bazı riskleri de ilk o göze alır. Örneğin; Philips 

böyle bir yenilik yaptığında ilk başta CD ve kaset aynı miktarda satıyor. Müşteriler CD mi alsak kaset 
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mi alsak ikilemine düşüyor. Çünkü CD pahalı ama sonra diğer firmalar bunun nasıl yapıldığını 

öğrenip üretmeye başlayınca kârlılık azalıyor. CD maliyeti düşürülüyor ve kaset yok oluyor. Sonra CD 

yerine de başka seçenekler geliyor. Bir şey popüler hale geldiği sürece rantı artıyor. Birileri ona 

saldırdığında kârlılık azalmaya başlıyor. Sistem de bu evleri tekrarlayarak kendini yeniliyor.  

      Nördstrom, Capital ile gerçekleştirdiği söyleşide şirketlerin yaptıkları ortak bir hataya dikkat 

çekiyor; “Günümüzde bir hata yapıyoruz ve birbirine çok benzeyen insanları işe alıyoruz. Hâlbuki 

örneğin; çok sayıda erkek varsa işe kadın almalıyız, Hıristıyan sayısı çoksa Müslüman, mühendis 

çoksa antropolog almalıyız ki çeşitlilik artsın. Çeşitlilik, farklılık da yenilikleri ve yaratıcılığı 

körükler.”(2004). Yani artık firma içerisinde ki insanların farklılıklarında da yaralanmak 

gerekmektedir. Bunun yanında artık piyasa eksikliklerinden faydalanmak yerine insanların 

eksikliklerine odaklanma durumu gündeme gelmektedir. Karaoke kapitalizmi aslında iş dünyasının 

değişen toplum yapısına verdiği cevaptır (Güneş,2012). Akılcı bir yenilik yapmak yerine insanların 

duygusallıklarından faydalanarak farklılaşma çabası gündeme gelmekte ve sadece pazara değil 

insanların ruhuna da hizmet eden ürünlerin geleceğin ürünleri olacağı düşünülmektedir. Çünkü artık 

insanların istekleri de farklılaşmakta ve tüketim insanların kendisini ifade etme biçimine 

dönüşmektedir.  

      Herkesin birbirini taklit ettiği günümüzde insanlar sınırsız seçenekler arasında boğulmaktadır. 

Dolayısı ile yaratıcı, taklitten kaçınarak diğerlerinden farklılaşmış, kendi yolunu kendi dinamiklerine 

göre belirleyen, tüketicinin değerlerine hitap eden şirketler ve dolayısıyla bu şirketlerin ürünleri 

tüketici tercihleri arasında ön plana çıkmaktadır.  

 

2.2 Spagetti Organizasyonu  

 

      Spagetti organizasyonu yaklaşımı kendi öz şeklini korurken esnek bir şekilde şekil değiştiren 

spagetti metaforu üzerine kurulu yönetimsel bir kavramdır (Kolind, 2006, Akt; Güneş,2012). Spagetti 

aynı zamanda karmaşanın yarattığı düzeni temsil etmektedir. Kolind, şirket için en büyük 

tehlikelerden birinin bürokrasi olduğunu söylemektedir(2006).  Bununla başa çıkmak için de önce 

düşünce yapısının değiştirilip kurumun çözülmesi, firma içerisinde sosyal bir esneklik 

gerekmektedir. Dış etkilerden ziyade kurumun kendi iç dinamiklerini ele alıp onu değiştirmesi 

gerekmektedir. Kolind bu durumu şöyle açıklıyor; ‘Bir şirket başarılı oldukça, para kazandıkça büyür, 

yeni yöneticiler, yeni unvanlar eklenir, daha fazla toplantı yapılır, şirket içinde eskisinden daha fazla 

entrika döner. Şirketin üst yönetimi, kökleriyle, yani çalışanlarla teması yitirir. Artık her şey sayısaldır. 

Şirket ekonomisi durgunluğa girer. Bu durgunluk yıllık raporlara yansır ve yönetim kurullarına şu 

gerekçeler sunulur: Rakiplerimiz haksız rekabet ediyor, euro/dolar’ın değeri bizi olumsuz etkiledi, 

Çin’deki ucuz işçilik bizi vurdu… Hep başkaları suçludur, asla kendileri değil.’(2006) 

      Kolind, bu yöntemi işitme cihazı üreten Otico şirketinde şu şekilde uyguluyor: Şirket İçerisinde 

görev tanımı yok; herkes en iyi yapacağına inandığı işi yapıyor. Yapılacak işlerin listesi çıkarılıyor, 

çalışanlar bu işlerden iyi yapacaklarına inandıkları işler için gönüllü oluyorlar ve yapıyorlar. Talibi 

çıkmayan işler tekrar gözden geçiriliyor ve eğer gerçekten gerekli görülürse dışarıdan alım yapılıyor. 

Kimsenin özel odası, kişisel bir alanı,  masası, bilgisayarı vb. araçları yok. Geniş bir alanda herkes 

istediği yere oturup çalışabiliyor. Bütçe yok plan yok. Yönetici yok lider var. Lider eğer hedefini 

biliyorsa plana, projeye ihtiyacı olmadığına inanılıyor. Uzun süren verimsiz toplantılar yerine 

ayaküstü yapılan 15’er dakikalık toplantılar tercih ediliyor. Bu sayede firmadaki hiyerarşiler kalkıyor. 

Bu yeni normalde esneklik arttığı müddetçe firma çalışanlarıyla ve müşteriyle daha rahat iletişim 

kurmaya başlıyor.  

      Esneklik artmaya başladıkça yenilik yapmakta kolaylaşmakta ve bu da firmalarda tasarımın 

yükselişine olanak tanımaktadır. Dolayısıyla bu da yenilik, sürekli değişim ve farklılaşma arayan 

firmalar için kendi özlerine dönerek bireylerin yaratıcılarını da ön plana çıkarmaya olanak sağlar. 

 

2.3 Acayip Şirket  

 

     Rekabeti anlamsızlaştırma, her şeyi farklı yapma üzerine inşa edilen bir farklılaşma modelidir. 

Ekonominin aşırılık dünyasına girmesi ürün çeşitliliğini artırmıştır ve azalan talep ile birlikte sistemi 

zora sokmuştur. Dünyada birçok insan için düşük bir fiyatla daha çok bilgi ve seçeneğe ulaşma 

özgürlüğü oluşmuştur. Bilgiye ulaşan bireyler tüm otoriteleri sorgulamaya başladığından, pazarda 
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daha önce tüketiciye oranla belirleyiciliği daha yüksek olan firmalar da sorgulanmaya başlamış, 

firmalar ise tepki olarak iş yapma tarzlarını tekrardan şekillendirmeye gitmiştir (Ridderstråle ve 

Nordström 2002, Akt; Güneş, 2012). Artık rekabet beyin gücü üzerinden maddi olmayan değerleri ile 

yürüdüğü için firmalar farklılaşmak için yaratıcı faaliyetlere yönelmektedirler.  

Bu model firmaların artık farklı bir görevi olması gerektiğini savunur. Bir firmanın bir işi 

dünyanın bugüne kadar görmediği bir şekilde yapması gerekmektedir. Ancak bu acayipliği çok iyi 

bildiği bir işte yapması yani kök yeteneklerine dönmesi gerekmektedir.  Böyle firmalar rekabet etmez. 

Çünkü farklılaşarak rekabeti anlamsızlaştırırlar. Acayip işin en önemli avantajı yaptığın işte rakibinin 

olmamasıdır. Acayip şirket üretimi değil talebi şekillendiren bir yapıya sahiptir. Bunu başarabilmek 

için acayip şirket, öncelikle tüketiciyi daha anlayabilmek için, kök yeteneklerine döner ve pazardaki 

nişlere ağırlık verir. Bunun dışında kalan faaliyetlerini mümkün mertebe dış kaynak kullanımına 

yönlendirir(Güneş, 2012).  

Acayip şirket kıyaslama yapmaz. Diğer firmalara göre pozisyon belirlemez. Rekabeti 

anlamsızlaştırma üzerinde ilerler. Pazarda var olan diğer firmalar ile kıyaslama yapılarak farklılaşması 

yönüyle ayrılsa da burada mavi okyanus stratejisinden bahsetmek yerinde olacaktır. Çünkü bu 

modelde farklılaşma ve düşük maliyetler ile rekabetin anlamsızlaştığı yeni pazarlar yaratma üzerine 

kuruludur. Gelecek kurgusu iki şekilde gerçekleşmektedir. Bir tarafta şiddetli rekabetin olduğu kana 

bulanmış kızıl okyanuslar diğer tarafta firmanın kendi yarattığı rekabetin anlamsızlaştığı dingin mavi 

okyanus. Dolayısıyla rekabeti anlamsızlaştıran bir gelecek kurgusunda firmaların kızıl okyanustan 

çıkıp kendilerine yeni pazarlar yaratarak mavi okyanusa geçiş yapmaları gerekmektedir. 

     Bu modelin odaklandığı en önemli olgulardan biri de tüketiciyi daha iyi anlamaya çalışmak ve 

onu yenilik süreçlerine dâhil etmektir. Tüketicinin değerlerine güvenip değer transferi yapmaktadır. 

Daha evvel öncü kullanıcı gibi dar odaklı yürütülen çalışmalar bugün tüm tüketicileri kapsayacak 

şekilde gelişmiş, özellikle son on yılda literatürde geleneksel yenilik modelleri yerine zikredilmeye 

başlanan Açık İnovasyon (Chesbrough, 2003), Ortak Değer Yaratım Yaklaşımı (Prahalad ve 

Ramaswamy 2004) Birleştir ve Geliştir (Hudsonve Sakkab, 2006), Küresel Beyin (Nambisan, ve 

Sawhney 2007) ve Crowdsourcing (Howe, 2008) modelleri, yaratıcılık için firmalarla gönüllü bir 

şekilde işbirliğine girmeye hevesli tüketici topluluklarına güvenmektedir(Güneş, 2012)  

Yeni normalde gündeme gelen yukarıdaki iş modellerini ele aldığımızda farklılaşmanın, itibarın 

ve firmanın kendi öz yeteneklerine dönme eğiliminin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Bunun yanında 

tüketicinin yenilik süreçlerinde önem kazanması ve yeni normalin gerekliliklerine en hızlı tepkiler 

veren, çevik stratejilere ve çevik uygulamalara sahip olan şirketlerin yaşamlarını devam ettirebilmesi, 

küçük ve çevik firmaların büyük ve yavaş firmaları zorlaması gündeme gelmiştir. Günümüzde artık 

kalite rekabet için yetmemektedir. Çünkü her şey birbirine benzemeye başlamış ve kalite de standart 

haline gelmiştir. Bu noktada tüketiciyi yakalamak için bu benzerlik sendromunun aşılması ve 

farklılaşma gerekmektedir.  Şirketlerin itibarı kâr elde etme oranlarını ciddi oranda etkilemektedir. 

Günümüzde firmanın ne kadar karlı olduğu değil ne kadar itibarlı olduğu önemli hale gelmeye 

başlamıştır. İtibarlı olmak, onurlu olmak artık bir iş göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

3. Yeni Normalde Yenilik 

      İnovasyon kavramının Türkçe karşılığı “yenilik, yenileşim” olarak belirtilmektedir ve Değişen 

koşullara uyabilmek için toplumsal, kültürel ve yönetimsel ortamlarda yeni yöntemlerin kullanılmaya 

başlanması, yenilik, var olan bilgi birikiminden yola çıkılarak daha gelişmiş, daha kaliteli, daha 

işlevsel yeni ürünler, üretim süreçleri, örgütlenmeler ve yönetim uygulamalarının geliştirilmesi” olarak 

tanımlanmaktadır (http://tdkterim.gov.tr, 2016). İnovasyon, ilk defa Avusturyalı iktisatçı Joseph A. 

Schumpeter tarafından “kalkınmanın itici gücü” olarak tanımlanmıştır. Schumpeter, inovasyonu 

müşterilerin henüz bilmediği bir ürünün veya var olan bir ürünün yeni bir niteliğinin pazara sürülmesi; 

yeni bir üretim yönteminin uygulanmaya başlanması; yeni bir pazarın açılması; hammaddelerin veya 

yarı mamullerin tedariki konusunda yeni bir kaynağın bulunması; bir sanayinin yeni organizasyona 

sahip olması olarak tanımlar (Avcı 2009, 125).(Akt: Elmacı,2012). Her türlü gelişmede önemli bir role 

sahip olması, pek çok alanı etkileyebilecek güçte geniş bir alan olması nedeniyle firmalara da getiri 

sağlamaya başladığı fark edildiğinden beri yenilik pek çok konu içerisinde ele alınmıştır. Yeni 

normalde ise farklılaşma için en önemli değer olan yenilik de kendi içerisindeki değişimle, kendi yeni 

normali ile ele alınmıştır. Günümüzde hızla değişen üretim teknolojileri, sınırların kalktığı pazarlar, 

mal, hizmet ve üretim faktörlerinin serbest dolaşımı, uzmanlaşma düzeyi artmış organizasyonlar ve dış 
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kaynaklardan yararlanan işletmelerin içinde bulunduğu rekabet ortamı son derece dinamik bir hale 

gelmiştir. M.Porter rekabeti, işletmelerin başarı ve başarısızlığını oluşturan, işletme performansına 

katkı sağlayan ve müşterilerine daha düşük maliyet ya da farklılık sunmasından kaynaklanan 

konumsal üstünlük olarak tanımlamaktadır (Porter 1985, 13, Akt; Elmacı,2012). Dolayısıyla değişimle 

başa çıkabilmenin yolu yaratıcı düşünceleri bulmak ve bunları yenilikçi hale getirmekten geçmektedir. 

Tasarrufun, verimliliğin ve ihtiyatın ön plana çıktığı dönemde belirsiz olarak görülen yeniliğe yatırım 

yapmak her ne kadar ironik gözükse de yenilik yönetimsel anlamda daha az ile daha çok arayışına ve 

ürün ve hizmetler bağlamında ise farklılık yaratmaya hizmet etmektedir(Güneş, 2012).  

      Rekabet için yenilik gereklidir. Bu amaçla da ‘yeniliğin’ kaynakları aranmaya başlanmıştır 

(Kristensson ve diğ., 2002). Pazarda artık sadece pazarın eksikliklerinden yolan çıkan akılcı yenilik 

değil insanların duygusal eksiklerine yönelerek yenilik ile tüketiyici şaşırtmayı amaçlayan duygusal 

yenilik ön plana çıkmaya başlamıştır. Verganti’nin “Tasarım Tahrikli Yenilik” modelinde ise gelecek 

ürünleri mevcut tüketicinin kullanıcı davranışları üzerine yaratılamaz. (Verganti, 2008).Burada 

ürünlerin anlamları ön plana çıkmalıdır. Çünkü kullanıcı odaklı tasarım ile tüketici isteklerine yanıt 

vermek yeterli olduğu noktada yeniyi ve teknolojik gelişmeleri ne yapmak, ne de uygulamak pek 

mümkün olmamaktadır. Çünkü tüketim toplumu ile birlikte insanlar hazcılığa yönlendirilip, bireyin 

ihtiyaç yelpazesi genişletilmiştir. Bunun yanında firmalar son yüzyıldır firma merkezli değer yaratma 

süreçlerine odaklanmalarına rağmen bugün tüketici merkezli değer yaratma süreçlerine yönelmiş 

durumdadırlar. Endüstriyel sistemde tüketicilerin rolü değişmiş, izole yerine ilişki içinde, 

önemsemeyen yerine bilgili, pasif yerine aktif müşteri tipi oluşmuştur. Bilgiye ulaşmadaki kolaylıklar 

ve bilginin küresel ölçekte yayılması, ağ yapıları ve iletişim ağlarına aktif katılım firmaların tasarım, 

yenilik süreçlerinden satış kanallarını kontrol etmelerine kadar tüketicilerinden bağımsız otonom 

davranmalarının önüne geçmiştir(Prahalad ve Ramaswamy, 2004). Artık sadece firmalar değil 

tüketiciler de değer yaratmaya başlamıştır. Bu değer sadece tüketiciden tüketiciye değil tüketiciden 

üreticiye geri dönen bir değer olduğu için firmaların yenilik süreçlerine dâhil olmuştur. Dolayısıyla 

yeniliğin kaynağı olarak toplumun görülmeye başladığı fikirler ön plana çıkmaya başlamıştır. 

Topluma yayılmış bir yaratıcılık ve bilgeliğin olduğu ve bunun toplumdan alınabilmesi için gerekli 

mekanizmaların gerekliliği gündeme gelmiştir. Enformasyon teknolojilerinin gelişmesi insanların 

bilgiye ulaşması onu üretmesi ve yorumlamasında yeni olanaklar sunmuştur. Firmalar da bu sayede 

topluma yayılmış olan potansiyeli görüp onu açığa çıkarmak istemekte ve ödül, itibar sağlama, kişiye 

kendi görüşlerini sunması için olanak verme gibi durumlar ile toplumun yaratıcılığını 

kullanmaktadırlar. Bu konuda topluma güveniyorlar çünkü toplumunda aynı zamanda bir filtreleme 

sistemi var(Howe, 2008, Akt; Datt S., Nash, S).  İyiyi ve kötüyü, kaliteli bir iş ile kendisi için iyi olanı 

çok iyi ayırt edebiliyor. Dolayısıyla yeni normalde farklılaşmak için tüketiciyi de işin içine dahil eden 

yenilik modelleri beklentileri karşılayabilmektedir.  

 

4. Yeni Normalde Ürün Tasarımı  

 

“... 90’larda insanlar inovasyondan bahsettiklerinde aslında kastettikleri teknolojiydi. Şimdi inovasyon 

denildiğinde gerçekte kastettikleri tasarım.” (BusinessWeek,2005). Tasarım yaratıcılık ile inovasyon 

arasındaki ilişkiyi sağlar. Fikirlere, onları kullanıcı veya müşterilerin hayallerini gerçekleştirecek 

şekilde çekici tekliflere dönüştürerek biçim verir. Tasarım bir amaç uğruna harekete geçirilen 

yaratıcılıktır. Yeni normalde de farklılaşma ve yenilik yaratma amacıyla harekete geçirilen bir 

tasarımdan bahsedebiliriz. Bunun yanında rekabetin gelecek yönelimli kurgulanmasında, geleceğin 

şekillendirilmesinin sağlanmasında ya da belirli bir geleceğe göre pozisyon belirleme de tasarım 

önemli rol oynar. Tasarım, mevcut durumdan hayal ve ya tercih edilen bir geleceğe geçişi tanımlar. 

Bir firma için ise geleceğin tasarlanması olarak tanımlanabilir. Çünkü gelecek başlı başına bir 

problemdir ve gelecek belirsiz olduğu için, korku ve endişe yarattığı için geleceğin tasarlanması da 

başlı başına bir tasarım problemidir. Firma için tasarım, bu belirsizliğin yıkılmasında bir araçtır. Bunu 

geleceği tasarlayarak ya da ona göre pozisyon alarak yapar.  

      Firmaları yenilikçi yapan etken farklı kılan geleceğe ne kadar yakın olduğu ve o geleceği tercih 

ederken yolunu ne kadar uzattığı ile alakalıdır. Bu süreci yönlendirmede de tasarım büyük bir rol 

üstlenir. Ancak tasarım elemanlarının oluşturduğu gelecek sonsuz elemanlıdır. Burada firmanın 

yapısıyla da ilgili olarak alınan pozisyonun geleceğe ne kadar uygun olduğunun belirlenmesi 

önemlidir.   
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Şekil 3:  Gelecek Öngörüsü 

 

 

Tasarım için geleceğe yönelik fikirler üretmek ve bunları geleceğin yeni normali olarak 

tasarlamak gerekmektedir. Yeni normalde tasarım açısından verilmesi gereken en önemli karar 

firmanın geleceğe yön mü vereceği yoksa yön verilmiş gelecekte pozisyon mu alacağı olmalıdır. 

Çünkü geleceği tasarlarken tasarımcılar ya da firmalar yalnız değildir, takip eden rakipler her zaman 

mevcuttur. Her ne kadar geleceği belirleyenler daha üstün pozisyonda olsalar da geleceğe yön veren 

kadar geleceği ön görüp ona göre pozisyon alanlar da pastadan büyük paylar alabilirler. Örneğin; 2001 

krizi ile birlikte insanların alım gücünün düşmesi ve simit gibi ucuz yiyeceklere yönelmesini iyi analiz 

ederek bu hizmetin dönüştürülmesini sağlayan Simit Sarayının kurulması geleceğe göre pozisyon 

almaya örnek verilebilir. Yani normalde tasarımı tartışırken firmanın içindeki tasarımcının da geleceği 

yönlendirme konusundaki etkilerini tartışmak gerekir. Tasarımcıların belirleyici olma konusunda ki 

gücü firma yapısına bağlı olarak firmadan firmaya değişmektedir. Çok güçlü bir firma da tasarımcının 

firmanın çizgisinden çıkıp firmanın geleceğini yönlendirmesi zorken daha esnek bir firmada daha 

belirleyici bir rol alabilir. Örneğin BMW gibi güçlü bir şirkette tasarımcı hiçbir zaman çok etkili bir 

şekilde belirleyici olamaz. Çünkü BMW ve onun şimdiye kadar gelen tasarım anlayışı tasarımcıdan 

daha güçlüdür. Tasarımcı bu çizgisinin dışına çıkamaz. Ancak ünlü bir tasarımcı örneğin; Karim 

Rashid bir cam firması ile bir araya geldiğinde tasarımcı kendi çizgisini firmanın ürünlerine 

yansıtabilir. Çünkü bu durumda tasarımcı daha güçlüdür. Ancak tasarımcıların çok azı bu kudrete 

sahiptir. Dolayısıyla tasarımcıların her şeyden bağımsız bir şekilde geleceği yönlendirmeleri zor 

gözükmektedir. Bunu için yeni normal tasarımcıların pozisyon alması gereken bir olgu olmaktadır.  

     Yeni normalde tasarımı yenilik ve fark yaratmak olarak ele aldığımızda güçlü bir unsur olduğunu 

görürüz. Daha önce de bahsettiğimiz gibi rekabetin artık öldürücü bir silah haline dönüştüğü 

günümüzde farklılaşma ve yenilik şirketlerin can simidi haline gelmiştir. Elbette ki farklılaşmak 

dendiğinde sadece ürün akla gelmiyor farklılaşma bir organizasyonun her alanında görülebilir. Ancak 

getirileri ile ürünler ile farklılaşma sağlamak bu sürecin bel kemiğini oluşturur. Tüm dünyada ürün ve 

hizmetlerin neredeyse aynı kalitede standartlaşıyor olması şirketlerin potansiyel müşterinin gözünde 

farklılaşmasını gerektiriyor. Geçmişte, üreticilerde müşterinin bir ürünü beğenmemesi ya da satın 

almaması gibi bir kaygı yoktu. Ancak günümüzde onca gelişmeye rağmen belki de bu gelişmelerin 

farklı bir getirisi olarak sadece üretmek satmaya yetmiyor. Ürünlere farklılık, müşterinin dikkatini 

çeken, onun hayallerini gerçekleştiren bir değer kazandırmak gerekiyor.  Bu gerekliliği Seth Godin 

‘Mor İnek’ kitabında şöyle açıklıyor; Godin, Fransa’da bir otoyolda giderken yeşil çayırlarda otlayan 

güzel inekleri görünce çok heyecanlanır. Ama biraz ilerleyip ineklerin yanına yaklaşınca bu güzel 

ineklerin hepsinin birbirine benzemeye başladığından bahseder. Yani inekler ne kadar güzel olursa 

olsun, bir süre sonra o ilk bakıştaki heyecanı yitirip sıkıcı gelmeye başlamışlardır. Bu nedenle Godin, 

bu çayırlarda otlayan “mor inek” olsaydı ne kadar ilgi çekici ve farklı olacağını düşünür. Yine aynı 

şekilde  Steve Rivkin de şu değerlendirmeyi yapıyor:“1950’lerde bir araba almak demek, GM, Ford, 

Chrysler markaları arasından seçim yapmak anlamına geliyordu. Şu anda ise sayısız seçenek var. 

1970’lerin başında motorlu taşıtlarda 140 çeşit vardı. Bugün ise bu sayı 260’a çıktı. Her kategoride, 

seçeneklerde bir patlama yaşanıyor. Örneğin şişelenmiş sulardaki durum. Amerika’da 1970’lerde 16 

tane varken bugün 50’ye ulaştı. Mc Donalds menu’sundaki parça sayısında bile artış var. 1970’lerde 
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13 adet iken bugün 43. (2) Buradan yola çıkıldığında anlaşılacağı gibi farklı olmanın, fark yaratmanın 

organizasyonların hayatlarına devam edebilmeleri için en önemli şarttır ve bu konuda ki en büyük güç 

tasarımdadır. Yeni normalde artık fiyat ve kalite kadar tasarımda temel rekabetçi unsurlar arasına 

girmiştir. 

      Değerlerdeki değişimle birlikte, toplum odağını üretimden, bilgi ve yaratıcılığa yöneltiyor. Bu 

yönelimin bir yansıması olarak, bireylerin ihtiyaçları ve beklentileri de, yeni deneyimler aramak 

yönünde değişiyor. Sonuç olarak, çağımızın tüketicisi artık yeniliğe, yenilikçiliğe ve yaratıcılığa değer 

vermeye başlıyor. Bu çağın kullanıcısının yeni ihtiyaçlarına cevap verebilmek için firmalar da 

yenilikçi olmayı istiyorlar. Tüketicilerin gerçek ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan gerçekten yeni 

ürünler geliştirmeye çalışıyorlar. Bunu başarmak için de, tasarımın, özellikle endüstriyel tasarımın, 

kullanıcılar için anlamlı ürünler ve özellikler yaratarak önemli bir rol aldığı, yenilik süreçleri 

kullanıyorlar. Bu çerçevede, tasarım yeniliği, kendine özgü bir takım kaynaklar ve yöntemler kullanan 

bir paradigma olarak ortaya çıkıyor. “Tasarım firmaların pazardaki yarışı için ana kriter olmaya devam 

ettiği sürece, kayda değer yeniliklere olan talep artacaktır” (Deasy ve diğ., 2001).Tasarımın 

endüstrideki rolünün son yıllarda artması, bu unsurun anahtar kavram olarak görülmesi, endüstrinin 

tasarım süreçlerini bünyesine nasıl eklemleyeceği sorusunu akıllara getirmiş, tasarım odaklı bir firma 

olmanın doğru planlama, tasarımı besleme ve sabır ile ilk başta düşünüldüğü kadar zor olmadığı 

yönünde görüşler ortaya çıkmıştır (Lockwood, 2009). Lockwood’a göre (2009: 30) yeni normal 

gerçekten getirdiği değişimlerle yeni olduğunu ispatlarken, bu devirde işletmeler için tasarım odaklı 

olmak önem kazanmaya bağlamıştır. Tasarım fonksiyonunun yerleşmesi için fikirlere ve değişimlere 

açık olmak ve şeffaflık önem kazanmıştır(Güneş ,2012).  

     Sonuç olarak tasarımın ve tasarımcının yeniliğe olan direnci düşük olduğu yeni normalde 

karşılaşılan sürekli dönüşüme uyum sağlamak, yenilik yaratmak ve farklılaşmak için tasarım ve 

yaratıcı aktiviteler gerekmektedir.  

 

5. Ürün Tasarımında Yeni Normal 

      Yeni normalin getirisi olarak her şeyin sürekli değişmesini, yeni normalde ürün tasarımını ve 

yeniliği ele alırken tasarım alanında da zamanla değişen normal olgusunu ele almak yerinde olacaktır. 

Bununla birlikte gelecekte tasarıma nasıl yön verileceğini ve buna göre tasarımcıların değişen 

durumları nasıl karşılayacağını sadece tasarımdaki dönüşümle ele almak gerçekçi bir yaklaşım 

olmayacaktır. Çünkü tasarım doğası gereği insanla, ekonomiyle, sosyo-kültürel yapı ile ilişkilidir. 

İnsanoğlunun var olduğu günden beri ihtiyaç ve beklentilerinin sürekli olarak değişmesi bu beklenti ve 

ihtiyaçları karşılama yollarında da değişimi beraberinde getirmektedir. Dün mükemmel olarak 

nitelendirilen bir ürün ve ya hizmet, ona alışınca “normal”, daha iyisini bulunca da “yetersiz” olarak 

nitelendirilmektedir. Dolayısıyla insanların sürekli olarak yükselen beklentilerine cevap verebilmek 

için tasarım süreçlerinin de sürekli olarak kendilerini yenilemeleri, kendilerini aşmaları yani 

değişmeleri gerekmektedir. Değişim bireyleri etkileyip yaşamlarında farklılıklar yaratmasına neden 

olduğu kadar, tasarımcıları da bu yönde hareket etmeye zorlamaktadır. Tasarım artık insanların salt 

maddi ihtiyaçlarının karşılanması değil manevi ihtiyaçlarının da tatmin edilmesini gerektirmektedir. 

Bununla beraber kullanıcıya bakış açısı değişmekte ve tasarım süreçlerine dâhil edilmektedir. Genel 

hatlarıyla ifade etmek gerekirse; önceleri ürün-odaklı tasarım anlayışları mevcutken bunlar zamanla 

yerini kullanıcı odaklı tasarım, insan odaklı tasarım, duygusal tasarım, deneyim odaklı tasarım gibi 

alanlara bıraktılar. Tabi bunda toplumun tüketim toplumu haline gelmesi, kendisini tükettikleriyle var 

etmeye çalışması etkili oldu. Çünkü insanlar tüketim toplumunun varlığıyla birlikte tüketerek var 

olmaya, bundan haz duymaya ve bunun için çeşitli ürünleri metalaştırmaya başlamışlardır. Böylelikle 

tasarımcılar hissel beklentilere yönelerek insanlara aslında ihtiyaçları olmayan ürünleri empoze edip 

ihtiyaçları varmış gibi yaparak firmaları ayakta tutmayı başarmışlardır. Bu durumda da artık aslında 

insan için tasarım yapılıyormuş gibi gösterilse de tasarım, endüstrinin ihtiyaçlarını karşılamak için 

sadece para kazanmaya yönelik bir eyleme dönüşmüş durumdadır.  Yine de pazar yapısının, ürün ve 

bilgi için alış veriş alanı olduğu kadar, kültürel etkileşim ve değişim yeri olduğu gerçeğinin farkına 

varılması, ürün ile birlikte oluşturulmak istenen yeni yaşam modeli alışkanlıkları açısından önemli rol 

oynamaktadır. Hatta bu noktada insanların yaşam tarzları ile birlikte insan vücudu ve davranışlarının 
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da tasarım disiplini içerisinde ele alınacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla artık üründen çok yeni 

yaşam tarzı oluşturulup hem insani değerlerin etkilendiği hem de bu değerlerden etkilenildiği 

söylenebilir. 

     Teknolojinin gelişmesi, bilgiye ulaşmanın kolaylığı ile beraber aslında yeni normalde sadece 

tasarım değil tasarımcının rolü de değişmeye başladı. Yeni buluşların hızındaki artış ve pazarda artan 

sayıda yer almayan başlayan girişken oyuncular tasarımcıları yeni problemlerle karşı karşıya 

getirmektedir (Margolin, 2002). Ürün tasarımı mesleğinin tanımının kesin bir şekilde yapılamaması, 

bilgiye ulaşmanın kolaylığı ile beraber günümüzde çizim programları gibi tasarım süreçlerinin sadece 

bir kısmını etkileyen pratiklerin herkes tarafından kolayca öğrenildiğinin düşünülmesi ve bunun 

sonucunda bunları uygulayabilenlere tasarımcı olarak yaklaşılması ya da insanların hobilerinin işe 

dönüşmesi tasarıma bakış açısını farklı bir yöne çevirmektedir. Bu durumu mesleki hakların 

korunmasını dışarıda tutarak belki şu açıdan ele almak farklı bir bakış açısı getirebilir. Tasarımın 

aslında bir hak, sosyal bir eylem olduğu fikrinden yola çıkarsak insanların zamanla kaybettiği ya da 

toplumsal iş bölümünde başkalarına devrettiği içine gömülmüş olan bu hakkı kendilerini dönüştürmek 

için, amaçlarını gerçekleştirmek için yeniden kullanmak istediklerini söyleyebiliriz. Bu durumda da 

çok eskinin normalinin şuanda bize marjinal geldiğini ama ileride bu durumun tekrar değişebileceği 

sonucunu çıkabiliriz.  

     Yaşanan gelişmeler ve değişimler ile ürün tasarımı konusunda ortaya çıkan bir başka gelecek 

yaklaşımı ise tasarımın artık endüstriyel olmayacağı düşüncesidir. Yaşadığımız dönemde de 

zamanında tıpkı Endüstri Devriminin olduğu gibi başka bir dönüşüm yaşanmaktadır. Artık kitlesel 

üretimden ziyade bireysel üretim ön planda olduğu söylenebilir. Bireysel üretimin ön plana 

çıkmasında gelişen 3D yazıcılar gibi gelişen teknolojilerin rolü büyüktür. Tabi bu durumda yine bu 

teknolojilerin tasarım mesleğinin sınırlarını genişlettiğini ve herkesin kendisini tasarımcı olarak 

nitelendirmesin olanak tanıdığını belirtmek gerekmektedir.  

     Günümüzde yaşanan 4. Sanayi Devrimi ile ürün ve hizmet geliştirme süreçleri, anlık olarak 

müşteriye özel ürün geliştirmeyi ve müşterinin de ürün geliştirme sürecine daha fazla dâhil olmasını 

mümkün kılmaktadır. Bunun yanında kaynak kullanımının doğru planlanmasının daha da önemli 

olacağı, piyasaya hızlı ürün sürmekten ziyade tüketicinin isteğini en çok karşılayan yerel ve kişiye 

özel ürünlerin daha değerli olacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla böyle sistemler ve bu sistemlerin bir 

parçası olan ürünlerin meydana getirilmesinde tasarımcıların yanında tüketicilerin de aktif olarak yer 

alacağı öngörülmektedir.  4. Sanayi Devrimi ile ‘iletişim’ kavramının hem sistemin kendi içerisindeki 

iletişimi için hem de olası müşterilerin sistem ile olan iletişimi için ön plana çıkması, önceleri üretici 

ve tüketici arasında arabulucu görevi üstlenen ve bir nevi iletişimi sağlayan tasarımcının rolünü 

değişime uğratacak gibi gözükmektedir. Dolayısıyla iletişim sürecinde tasarımcının tüketici ile üretici 

arasında iletişim kurmasının gerekliliğinin eskisi kadar yoğun olmayacağı, kişiye özel ürünlerin 

üretiminin hızlanması ve maliyetlerinin düşmesi öngörüsüyle tasarımcı ile tüketici iletişiminin 

güçlenip hatta belki zanaata yönelik üretimdeki haline yakın bir hal alacağı, tasarımcının doğrudan 

bireysel ihtiyaç ve beğenilere yönelmesi ile tüketicilerin ürünler ile temsilde kendilerini daha fazla 

bulacağı öngörülebilir. Bunun yanında kaynak kullanımının daha da önemli olacağı, daha çok 

tüketmek yerine tüketici için daha değerli olan yerel veya kişiye özel ürünlere ve paranın çok önemli 

olmadığı alternatif pazarlara kayılacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla, ürün ve sistemlerin ön planda 

olacağı, bunları oluşturmada tasarımcılar kadar bireylerinde söz hakkının bulunacağı ve gelecekte 

gelişmekte olan ülkeler için ürün veya hizmet tasarımının öneminin artacağı öngörülmektedir.  

   Üretim sistemlerinin “akıllı” hale gelmesiyle birlikte tasarımcının üretici ile olan iletişimi biraz daha 

geri planda kalabilir. Hatta üretim sistemlerinin sağladığı avantajlar ile tasarımcı aynı zamanda üretici 

konumuna geçerek tasarımcı-üretici rolünü üstlenebilir.   

Üretim koşulları akıllanırken tüketicilerin edinmek istediği ürünlerin, içerisinde yaşadıkları çevrenin 

de otomatikleşmeye başlaması ile birlikte tasarımcılar artık daha akıllı ürünler tasarlamaya 

başlayabilir. Burada ürünlerin ara yüz tasarımının, etkileşim tasarımının ön plana çıkacağını 

söyleyebiliriz. Bunun yanında tasarımcılar salt ürün odaklı değil sistem odaklı tasarımlar yapamaya 

daha çok yönelebilirler. Değişen üretim koşulları ve buna bağlı olarak değişen sosyo-ekonomik düzen, 

insanların yaşantıları ve beklentilerinin karşılanması, yeni toplumsal düzenin sağlanması için tasarımcı 

düşüncesine sadece ürün fikrinde değil genel yaşantı içerisinde problemlerin çözülmesi konusunda da 

yer verilebilir.     Buna göre tasarım ve tasarım disiplini gelecekte, daha karmaşık problemlerle 

uğraşan, mesaj odaklı, geniş, derin ve titiz bir çalışma gerektiren, farklı disiplinlerle işbirliği içinde 
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kullanıcılarla birlikte karşılıklı deneyimlerin paylaşıldığı, dolayısıyla dikkat edilmesi gereken birçok 

uğraşı içeren bir disiplin olma eğilimine sahip olacaktır. 

 

      Sonuç olarak dünyada her şeyin büyük bir hızla dönüştüğü, normalin yerini yeni normalin aldığı 

bir zamanda tasarımın hem doğası gereği bu dönüşümü sağladığını hem de kendi içerisindeki 

dinamiklerin bu değişimden etkilenerek kendisini yenilediğini söyleyebiliriz.  

 

 

 

6. SONUÇ 

 

      Kapitalizmin kendini yeniden üretebilmesi ve meydana gelen bu yeni sisteme ayak 

uyduramayanları elemesi için doğası gereği kapitalist sistemin içinde krizler meydana gelir. Bu 

düzenin kendini yeniden yaratma biçimidir. Kapitalist sistem, kriz ile düzenli, durağan, düşük karlı 

normali, yine normal haline gelip değişecek olan geçici düzene yani yeni normale dönüştürmektedir. 

Bu yeni düzen organizasyonları da hayatlarına devam edebilmeleri için değişime zorlamaktadır. Yeni 

normalde firmaların daha itibarlı, daha şeffaf, daha hızlı ve daha esnek olmaları beklenmekte ve 

yaratıcı faaliyetler ile yenilik üretip farklılaşmaları gerekmektedir. Aksi takdirde yeni normale hızlı bir 

şekilde adapte olamayan, yapısını bu yeni düzene göre esnetemeyen firmalar ve farklılaşmayan şirket, 

ürün ve hizmetlerin rekabetle baş edemeyip ortadan kaybolma riskiyle karşı karşıya kalacağı 

belirtilmektedir. Ancak yaratıcı süreçler ile yenilik meydana getirip fark yaratan işletmelerin onları 

takip eden rakipleri onlara ulaşıncaya kadar kısa bir sürede olsa geçici rant sayesinde tek olabilecekleri 

ve daha fazla kar elde edebilecekleri ön görülmektedir. Bunun yanında yeni normalin getirisi olan 

kurallara uyabilmek için firmaların yeni iş modelleri geliştirmeleri ya da yeni bir rekabet stratejisi 

ortaya koymaları gerekmektedir. Bu konuda çalışmada da ele aldığımız farklılık yaratma üzerine 

odaklanan modeller yaratılmıştır. Fakat normalin bu kadar hızlı değişmesi bu modellerin geçerliliğini 

ve bir sonraki yeni normal için uygunluğunu tartışmaya açmaktadır.  

      Farklılaşmak ve yenilik yapmak konusuna gelindiğinde ise ürün tasarım ve tüketiciler için yeni 

ihtiyaçlar yaratılması yeni normalde en büyük güç haline gelmekte ve rekabette öne çıkmanın anahtarı 

haline gelmektedir. Dolayısıyla kapitalizmin en büyük sorunu haline gelen taklit olgusunun 

aşılmasında da tasarımın gündeme gelmesi kaçınılmazdır. Bunun yanında yeni normalde yaratıcılığın 

kaynağı olarak toplum görülmekte ve bu yaratıcı süreçlere tüketicinin de dâhil edilmesinin gerekliliği 

vurgulanmaktadır. Doğası gereği insanların ihtiyaçları üzerine yoğunlaşan ürün tasarımı hem yenilik 

yapmak için uygun bir alan olarak görülürken hem de tüketiciyi sürece dâhil etme konusunda esnek 

bir yapıya sahip olduğu için yeni normalde firma için önemli bir konuma gelmektedir.   

       Dünyada hiçbir şeyin aynı kalmadığı yeni normal düzende tasarımda da sürekli olarak bir yeni 

normal olgusu gündeme gelmektedir. Tasarım pratikleri de hem değişime ayak uydurmak için hem de 

değişimi meydana getirmek için sürekli olarak dönüşmektedirler. Günümüzde tasarımın salt maddi 

ihtiyaçlardan duygusal ihtiyaçlara yönelerek üründen ziyade yaşam biçimi meydana getirmesi ön 

plana çıkmaktadır ancak yaklaşımlar sürekli olarak değişmektedir. Bunun yanında yeni bir dönüşüm 

meyana gelmekte ve teknolojinin de getirisiyle birlikte endüstriyel tasarım sadece tasarım halini 

almakta ve tasarım için kitlesel üretimden ziyade bireysel üretim ön plana çıkmaktadır.  
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ÖZET  

 
     Tüketimin; ekonomik, sosyal, kültürel bileşenleri olduğu gibi psikolojik ve sosyal dayanakları da 

vardır. Bu açıdan bakıldığında bir ürünün ana işlev ve rolünden daha fazlasına sahip olduğu ve 

günümüzde tüketicilerin, ürünleri sadece fonksiyonel özellikleri için değil, aynı zamanda sembolik 

anlamları ve duygusal değerleri için de satın aldıkları görülmektedir. Ürün ambalajı ise yalnızca ürünü 

dış etkilerden koruyan bir faktör olmaktan çıkarak, tüketicilerin duygularına hitap ederek, satın alma 

kararlarında etkili olan bir kavram haline gelmektedir. Ürün sayısının gün geçtikçe artması, birbirine 

benzer özelliklerde tüketicinin karşısına çıkmaya başlaması ve tüketicinin satın alma kararını 

çoğunlukla markette vermesi, ambalajın ürün tercihlerinde öneminin artmasına sebep olmaktadır. 

Ambalaj, ürün hakkında tüketici ile iletişime geçmekte, tüketicinin bir ürünü algılayışını etkileyerek, 

duygularına hitap ederek, ürün için bir istek yaratabilmektedir. Bunun yanında ürünün ambalajsız var 

olamayacağı ürünlerde ambalaj, ürünün kullanımı sırasında da oldukça önemli bir yere sahiptir. 

Kozmetik ürünler satın alındıktan sonra ürün kullanılırken ambalajın işlevsel özellikleri tüketicinin 

ürüne ilişkin olumlu ya da olumsuz tutum içine girmesinde etkili olmakta ve satın alma kararında 

önemli rol oynamaktadır. Bu doğrultuda bu çalışma, ambalajın kullanım sırasında da önemli bir yere 

sahip olduğu kozmetik ürün ambalajlarına odaklanmakta ve tüketicilerin ambalaja ilişkin tutumlarını, 

ambalajın işlevsel ve iletişim odaklı özelliklerinin ürün tercihi üzerindeki etkisini ele almaktadır. 

Birbirine benzer ürünlerin yer aldığı kozmetik ürün sektöründe ambalajın satın alma karar sürecine ne 

kadar ve nasıl etki ettiğinin belirlenmesi ve buna bağlı olarak ambalaj tasarımın tüketicilerin ürün 

algısına olan etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak ambalajın tüketici ile 

iletişime geçtiği aşamada hangi özelliklerinin aktif rol oynadığının belirlenebilmesi ve tüketicinin yaşı, 

cinsiyeti, sosyo-ekonomik özellikleri, estetik beğenileri, deneyimleri gibi özelliklerine göre kozmetik 

ürün ambalajının alışveriş esnasında nasıl bir rol oynadığı hakkında bilgi sahibi olabilmek için 

tüketiciler ile anketler yapılmış ve satın alma kararı - ambalaj arasındaki ilişki analiz edilmeye 

çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ambalaj, Ambalaj Tasarımı, Satın Alma Kararı, Tüketici Davranışları 

 

Evaluation of the Effect of Packaging Design on the Purchasing 

 
ABSTRACT 

 

        Consumption; Economic, social, cultural components as well as psychological and social 

supports. From this point of view, it is seen that a product has more than its main function and role, 

and today consumers are purchasing products not only for their functional features, but also for their 

symbolic meanings and emotional values. Product packaging, on the other hand, becomes a concept 

that is effective in purchasing decisions by protecting the product and addressing the emotions of 

consumers by becoming a factor preventing its deterioration. Increasing number of products is starting 

to face consumers with similar characteristics, and consumers often make purchasing decisions in the 

market, leading to an increase in the importance of product preferences in packaging. The packaging 

communicates with the consumer about the product, appealing to the consumer's perception of the 

product, creating a desire for the product. Besides, the packaging between the product and the 

packaging disappears, meaning that the product can not exist without the packaging. The functional 
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characteristics of the package, when the product is used after the cosmetic products are purchased, are 

effective when the consumer has a positive or negative attitude towards the product and play an 

important role in the purchase decision. In this respect, this study focuses on cosmetic product 

packaging, where packaging has an important place in use, and considers consumers' attitudes toward 

packaging, the effect of functional and communication-oriented features of the packaging on product 

preference. It is aimed to determine how much and how the package influences the purchase decision 

process in the cosmetic product sector where similar products are located and to investigate the effect 

of the consumers on product perception of packaging design accordingly. For this purpose, it is 

important for consumers to be able to determine what features play an active role in the stage of 

communication with the consumer and to know how the cosmetic packaging plays a role in shopping 

according to the characteristics such as age, gender, socio-economic characteristics, aesthetic pleasure, 

Surveys have been conducted and the relationship between the purchasing decision and the packaging 

has been tried to be analyzed. 

Keywords: Packaging, Packaging Design, Purchasing Decision, Consumer Behavior 

 
GİRİŞ 

Ambalaj, günümüzde oldukça hızlı değişim geçiren ve önemle üzerinde durulan bir 

kavramdır. Ürünlerde ambalaj, sadece ürünü koruyan bir faktör olmaktan çıkmış ve tüketicilerin 

duygularına hitap ederek satın alma kararlarında etkili olan bir kavram haline gelmiştir. Ambalajın bir 

pazarlama aracı olarak önem kazanması, self servis satış yönteminin ve süpermarketlerin gelişimi, 

çalışan kadın sayısında artış, tüketici gelir düzeyindeki artış, ambalajlama teknolojisindeki gelişmeler 

ve ambalajın firma ve marka imajının tanınmasına katkıda bulunması gibi faktörlerden 

kaynaklanmıştır (Kotler, 2000). Bu değişimler doğrultusunda oluşan toplum yapısı barındırdığı 

tüketici profilleri bakımından daha da karmaşık bir hal almıştır.  

Bu durum özellikle süpermarketlerin, kozmetik ürünler için ise kozmetik marketlerin gitgide 

büyüyerek sayılarının artması sonucunda tüketicilerin bu satış mekânlarını tercih etmeye başlamasıyla 

bir adım daha ileri gitmiştir. Bu tarz satış mekânlarında self servis satış anlayışının kullanılması, ürün 

sayısının gün geçtikçe çoğalıp birbirine benzer özelliklerde tüketicinin karşısına çıkmaya başlaması ve 

tüketicinin satın alma kararını genellikle markette vermesi, ambalaja verilen önemin artmasına sebep 

olmuştur.  

Ambalaj sektöründe yaşanan sürekli değişim ve gelişim nedeniyle üreticilerin bu değişimlere 

karşı etkin bir şekilde hareket etmesi onlara büyük ölçüde rekabet avantajı kazandırmaktadır. 

Ambalajın içindeki ürünü sunmadaki başarısı, tüketicinin kullanımına yönelik sağladığı faydalar 

tüketici tarafından değerlendirilmektedir. Bu nedenle üreticilerin tüketicilerin ambalaja ve ambalajın 

fonksiyonlarına ilişkin tutumlarını, ambalajın içindeki ürünü kullanım ve satın alma alışkanlıklarını, 

sosyo-demografik ve ekonomik özelliklerini iyi tespit etmeleri gerekmektedir. Ancak bu doğrultuda 

belirlenen ambalaj kararları başarılı olmaktadır. Bu da ilk bakışta tüketiciye ürün hakkında bilgi verme 

ve dikkat çekme özelliğine sahip olan ambalajın diğer ürün bileşenleri ve ürün ile uyumlu bir şekilde 

tasarlanması ile sağlanabilmektedir. Bu bağlamda pazarlamacılar, ürün ambalajlarının hedefledikleri 

doğrultuda olabilmesi için tasarımcılarla çalışmaları gerektiğini anlamışlardır. Dolayısıyla bu durum 

ambalaj tasarımı alanındaki potansiyeli güçlendirmiş ve bu alandaki tasarımların daha yaratıcı, özgün 

ve kaliteli olabilmesinin önünü açmıştır. Ambalaj tasarlanış biçimi, üretim yöntemleri ve nihayetinde 

kazandığı anlam açısından bir endüstri ürünü olarak kabul edilmektedir. Tüketici ambalajın formunu, 

markayı, renkleri, kelimeleri, grafik stili ve formları görmekte ve buna göre tepki vermektedir (Meyers 

ve Lubliner, 2003). Bu nedenle ambalaj da bir ürün olarak ele alınmalı ve bu bakış açısıyla 

tasarlanmalıdır.  

Ambalaj, ürün hakkında tüketici ile iletişime geçmekte, tüketicinin bir ürünü algılayışını 

etkileyerek, duygularına hitap ederek, ürün için bir istek yaratabilmektedir. Bunun yanında ürün ile 

ambalaj arasındaki sınırın kaybolduğu yani ürünün ambalajsız var olamayacağı ürünlerde ambalaj, 

ürünün kullanımı sırasında da oldukça önemli bir yere sahiptir. Kozmetik ürünler satın alındıktan 

sonra ürün kullanılırken ambalajın işlevsel özellikleri tüketicinin ürüne ilişkin olumlu ya da olumsuz 

tutum içine girmesinde etkili olmakta ve satın alma kararında önemli rol oynamaktadır. Bu doğrultuda 

bu makale, bir kozmetik ürünü seçerken ürün ambalajının tüketicinin davranışına etkisi olup 

olmadığını ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Öncelikle ambalaj kavramı, özellikleri ve tasarımı, 
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sonra tüketicilerin davranışlarını etkileyen faktörler daha sonra ise kozmetik sektörü acısından 

tüketicinin satın alma davranışına etki eden ambalajlama kuramsal olarak incelenmiştir. Bunun 

yanında tüketicilerin satın alma davranışlarında ambalajın rolünü belirleyebilmek adına bir anket 

çalışması yürütülmüş ve araştırmanın amacına uygun olarak gerçekleştirilen bu anket sonuçları analiz 

edilerek kozmetik ürün alışverişlerinde tüketicinin satın alma davranışlarını etkilemesi açısından 

ambalajın önemi değerlendirilmiştir. 

 

1. Ambalaj Kavramı  

     Ambalaj, disiplinler arası bir konu olması ve günümüzde geldiği nokta itibariyle çeşitli alanların 

sınırları içerisinde ele alınabilmektedir. Bu nedenle farklı alanların bakış açısıyla oluşturulmuş farklı 

tanımlara sahiptir.  

     Genel olarak ambalaj, ürünün içeriğini ve çevresini koruyan, taşınma ve depolamasını, satışını, 

kullanılmasını kolaylaştıran, ileride kısmen veya tamamen atılabilecek veya geri dönüşlü bir 

malzemeyle kaplanması, sarılması, örtülmesi ya da birleştirilmesidir(Tek, 1999:372). Bir başka tanıma 

göre, bir ürünü kabul edilebilir kalite düzeyinde tutarak üreticiden tüketiciye kadar geçen dağıtım 

zincirinde bir arada tutan, koruyan ve üzerinde gerekli bilgileri bulunduran optimum maliyetli kaplar 

ve sargılara “ambalaj” denilmektedir( Arıkan, 2007 ). Ambalaj Sanayicileri Derneğine göre ise 

ambalaj; yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla üretilmiş ürünleri sürdürülebilir şekilde saran, 

saklayan ve satan, çeşitli malzemelerden yapılmış örtülerdir.(Url-1) Ambalaj üreticiden tüketiciye 

uzanan yolda, ürünün tanıtımı ve korunması adına alınan yöntemlerin tümüne denilebilir(Erdal, 2009). 

Dolayısıyla ambalaja dair tanımlar genel olarak ambalajı; ürünlerin, koruma, depolama, dağıtım, satış 

ve kullanım amacıyla hazırlanması için gerçekleştirilen faaliyetlerin oluşturduğu bir yapı olarak 

açıklamaktadır.  

    Süpermarketlerin ve diğer self-servis satış araçlarının gelişmesi ve sayıca artması ambalaja 

geleneksel görevinden çok daha fazla satış görevini yüklemiştir. Ambalaj, ürün tüketilene kadar ürünü 

korumak ve depolamak, ürünün tüketimine yardımcı olmak gibi temel işlevlerini yerine getirirken, 

gerek yapısal gerek görsel tasarımıyla temel işlevini aşarak, ürünü tanıtmak gibi birçok farklı görev ile 

aktif bir satış aracı haline gelmiştir. Böylece ürünün özelliklerinin üreticiden tüketiciye uzanan yolda 

korunmasını sağlayan başarılı bir ambalaj, tüketicilerin satın alma davranışları doğrultusunda 

perakende ortamında dikkat çekerek “sessiz satıcı” rolünü üstlenmektedir. Ambalaj, formu, 

malzemesi, görsel öğeleri ve kullanım özellikleri ile ürün kimliğini yansıtan bir araç olarak 

kullanılmaktadır. Bu açıdan ambalaj birçok ürün için önemli bir bileşendir( McCarthy ve Perreault, 

2004).  

 
1.1. Ambalaj Türleri 

 

            Ambalajlanan ürünün cinsi, nakliyesi ve satış koşulları gibi etmenlere bağlı olarak farklı 

ambalaj türlerinin kullanımı gerekmektedir. Ambalaj temel işlevlerine göre birincil ambalajlar, ikincil 

ambalajlar ve üçüncül ambalajlar olarak üç grupta incelenmektedir (Erdal, 2009).  

 
1.1.1. Birincil Ambalajlar 

           

Ürünü içine alan ilk, asıl, iç ambalajlardır. Son tüketiciye satılırken ürünü çevrelerler ( Tek, 

1999 ).  Müşteri ile doğrudan temasta olan, satış noktalarında ürünü koruyan, tanıtan ve satın aldıktan 

sonra ürünün eve taşınmasını sağlayan ambalaj çeşididir. Parfüm şişeleri, şampuanın içine konduğu 

plastik dış şişesi ya da diş macununun içine konduğu tüp gibi ambalajlar birincil ambalajlara örnek 

verilebilir.  

 
1.1.2. İkincil Ambalajlar 

             

Birincil ambalajı koruyan ve ürünün kullanılacağı zaman atılan, görsel sunum ve koruma 

sağlayan ambalajlardır. Parfüm şişesinin içine konulduğu karton kutu bu tip ambalajlara örnek olarak 

verilebilir.  Ürünler genellikle ikincil ambalajları ile satışa sunulmakta olup pazarlama açısından 

bakıldığında ikincil ambalajlar önemli bir yere sahiptir. (Göbel, 2008).  
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1.1.3. Üçüncül (Nakliye) Ambalajlar 

            

Ürünün üretildiği yerden, son kullanıcıya sunulacağı alana götürülmesi sürecinde kullanılan 

ambalajlardır (Erdal, 2009). Birincil ve ikincil ambalajı koruyan ambalajlardır, dış ambalaj da 

denilmektedir.  

 
1.2.  Ambalajın Bileşenleri  

 

Ambalaj bileşenleri yapısal ve görsel olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir.  

 
1.2.1. Ambalajın Yapısal Öğeleri 

               

Ambalajın yapısal öğeleri ambalajın üç boyutlu algılanmasını sağlayan öğelerdir. Ambalajın 

yapısı, tüketiciye bir dizi fonksiyonel yarar sağlamaktadır. Depolamada; ürünün korunmasından, 

saklanmasına, taşınmasından mağaza içi dekorasyonuna, ev içi kullanımına, hatta tüketiciye pratik 

çözümler sunmaya kadar bir dizi fayda sağlayabilir.( Meyers ve Lubnier, 2004). Form, malzeme ve 

boyut ambalajın yapısal özelliklerini oluşturmaktadır.   

 

Form; Ambalajın fiziki görünümü tüketicinin ürünü algılaması ve satın almasında önemli bir etkendir.  

Ambalaj formu, tüketicinin algılamasını etkileyecek, tüketicinin duygularına hitap edecek, tüketici 

etiketi okumadan veya ürünü görmeden önce ürün için bir istek yaratacaktır (Meyers ve Lubliner, 

2003). Dolayısıyla ambalaj formu, ilk görsel etkileşimin gerçekleştiği yapıdır. Özgün ambalaj 

formuyla tüketici beğenisine sunulan ürünlerin, pazar arenasında son derece başarılı oldukları 

görülmüş ve hatta bu formların, ürünün ismini, markasını, ambalajın bilinen renklerini vermeden dahi 

tanınabildiği gözlemlenmiştir(Erdal, 2009). Marka kimliklerini yapısal ambalajları üzerinden gösteren, 

adeta ambalaj formlarıyla ikonlaşmış markalara Coca Cola, Absolute Votka örnekleri verilebilir. 

Ambalajın formu, ambalajın işlevsel özellikleri ile de ilgilidir. Açma, kapama, tutma, taşıma ya da 

dökme kolaylığı gibi ürün kullanımına yardımcı fonksiyonel faydalar ambalajın formunda yapılacak 

değişikliklere bağlıdır.  

 

Malzeme; Yapısal öğelerin temelini form oluşturmasına rağmen formun hangi malzeme ile 

uygulandığı da önemli bir konudur. Malzeme marka beklentisini ve marka algısını farklı şekillerde 

yönlendirebilme özelliğine sahiptir. Örneğin her gün görmeye alışık olduğumuz plastik poşette satılan 

spagetti ile karton kutuda satılan spagetti arasında fark vardır. Kartonun kullanılması o ürünü, görece 

daha günlük sayılabilecek ürünlerden ayırarak farklı bir şekilde konumlandırmaktadır (Stewart, 2007).  

 

 Boyut; Ambalaj büyüklüğü, hedef kitlenin gelir düzeyi, satın alma ve tüketim alışkanlıkları ile 

doğrudan ilgilidir (Şen, 2007).  Kalabalık aileler, tüketim miktarı fazla olduğu ve daha ekonomik 

olduğu için büyük boyutlardaki ambalajlara yönelmektedir. Yalnız yaşayan bireyler ise daha küçük 

ambalajlardaki ürünleri tercih edebilmektedir. Sürgülü ve katlanabilir kutular cebe ve çantaya 

sığabildiklerinden taşınmaları kolay, bu nedenle de tüketiciler tarafından çok arzu edilen ambalaj 

tipleridir. Dolayısıyla doğru boyutlarda, doğru tasarım tüketiciye kendini en iyi şekilde 

göstermektedir. 

  

 
1.2.2. Ambalajın Görsel Öğeleri 

 

          Ambalajlanan ürünün tanıtımının etkin bir şekilde yapılabilmesi için bir ambalajdan, potansiyel 

müşterinin ilgisini her seviyede çekmesi beklenir. Bu nedenle iyi bir ambalaj bir takım görsel ögelere 

sahip olmalıdır. Ambalajın görsel öğeleri, ürünün ne olduğunu, karakterini ve faydalarını resim, 

kelimeler, semboller, renk, görüntü aracılığı ile anlatması gereken görsellik ile ilgili alanlarını kapsar. 

 

 Grafik Tasarım; Ambalajda grafik tasarım, daha çok yüzey tasarımı ile ilgili ambalajlama 

problemlerini konu edinir. Grafik tasarımında iletişim ve mesaj iletişim aracı olarak; logo, metin, 
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semboller, ikonlar, renkler, dokular, fotoğraf ve illüstrasyon gibi grafik elemanların kullanılır. Grafik 

öğelerin ambalajı özgün kılabilecek ve satış anında tüketicinin gözünü rakipleri üzerinden kendi 

üzerine çekebilecek nitelikte tasarlanmalıdır. Bunun yanında ambalaj grafiği, tüketiciyi satın alma 

anında “tavlayabilir” ancak ürün ambalaj grafiğinde vaat edilenleri gerçekleştiremez ise bir daha asla 

satın alma gerçekleşmeyecektir (Meyers ve Lubliner, 2003).  

 

Renk; ambalaj üzerindeki yazıyı okumaya gerek duymadan kullanıcıya istediği ürünü hızlı bir şekilde 

seçebilme kolaylığı tanımaktadır. Bilginin anında iletilebilmesi, renklerin yazılardan çok daha hızlı 

okunduğunu anlamakla sağlanabilir (Stewart, 2007, s.79). Renklerin ambalaj tasarımında doğru bir 

şekilde kullanılması, ürünü rakiplerinden ayırmakla kalmayıp ürüne karşı davranışları, hisleri ve 

ruhsal durumları da etkilemeye yardımcı olur. Tüketiciler bazı renk ipuçlarına o denli alışmışlardır ki, 

belirli ürün grupları, bazı tatlar, cinsiyet belirlemesi, kalite belirlemesi hep alışılmış renklere karşılık 

verilmesiyle belirlenir (Meyers ve Lubliner, 2003). Kozmetik sektöründe de ambalajın rengi 

önemlidir. Örneğin pudra ambalajının rengi, cildi güzelleştirdiği ve hoş bir koku içerdiği yolunda bir 

algılama oluşturduğu için genelde pembe renklidir.  

 Tipografi; ambalajda birkaç saniye gibi kısa bir süre içinde içerdiği ürün hakkında bilgi vermek 

zorunda olduğu ve bunun için de üzerindeki metinlerden yararlanıldığı için metinlerde kullanılan yazı 

karakterlerinin doğru kullanılması gerekmektedir. Amaç okunurluktan önce marka karakterini ve 

kimliğini müşterilere doğru bir biçimle yansıtabilmek olmalıdır.  

            

Marka ve Logo; belki de ambalajda bulunan en önemli özelliktir. Ürünü belirleyerek diğer ürünlerden 

farklılığını ortaya koymaktadır. Marka ismi ile grafik, marka imajının konumunu belirler ve iletişimi 

sağlar. Paketin üzerinde kullanılan logo; markanın tanınmasını, hatırlanmasını ve sadakatini 

yaratmaktan ve ürün bilgisi vermekten sorumludur.  

Semboller; ambalaj içindeki ürünü etkileyebilecek fiziksel ve kimyasal değişiklikler ürünün yapısına 

göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle ambalajda ve dolayısıyla üründe meydana gelebilecek 

hasarları önleyebilmek amacıyla ambalajlar üzerinde bir takım semboller kullanılır (Erdal, 2009). 

Semboller ile son kullanıcı için ürün güvenliği, markası ve geri dönüşüm bilgileri sağlanırken, 

kaldırma, taşıma, saklama konularında ise taşıyıcılar bilgilendirilmiş olur.  

 
1.3.  Ambalajın Fonksiyonları  

        

Ambalajın birinci fonksiyonu ürünü barındırmak ve korumaktır. Bunları yaparken amaç ürünü 

satın alma, depolama ve kullanma aşamasında tüketiciye kolaylık sağlamaktır.   Perakende 

mağazalarında artan rekabetle birlikte ambalaj raflarda dikkat çekmekten, ürünü tanımlamaya ve satışı 

gerçekleştirmeye kadar çeşitli görevler üstlenmektedir.  
 

1.3.1. Koruyuculuk Fonksiyonu  

 

Ambalaj, ürünün üretilmesinden sonra en son tüketiciye ulaştırılana kadar güvenli bir şekilde 

korunmasını sağlar. Bu süre zarfında ambalaj; içindeki ürünü veya maddeyi, ürünün kabını (kendini) 

ve ambalajla temasa geçen kişileri korumaktadır ( Tek, 1999 ).  

Koruma fonksiyonu fiziksel ve kalite koruması olarak iki şekilde gerçekleşmektedir. Fiziksel 

koruma, dayanma kuvveti, çarpma, delinme gibi mekanik koruma, karşılaşılabilecek her türlü hasar ve 

çalınmalara karşı ürünü korumadır. Kalite koruması; raf ömrü boyunca ürünün sağlam, temiz, 

kullanılabilir halde kalmasını sağlamak için bozulmaları ve fiziksel kayıpları önleme olarak 

tanımlanabilir. Böylece ürünün kalitesini sağlayan ambalaj, raf ömrünü makul ölçüde uzatır (Çakıcı, 

1987). 

Koruma fonksiyonunu tam olarak yerine getirebilen bir ambalajlama, aynı zamanda, tehlikeli ve 

yanlış kullanıldığı zaman zarar verebilecek ürünleri de bilinçsiz kullanıcılardan korumalıdır. Örneğin; 

birçok ilaç kutusu, çocukların açamayacağı ve ısıya dayanıklı olabilecek şekilde imal edilip satışa 

sunulmaktadır. 
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1.3.2. Kolaylık Fonksiyonu  

 

Çeşitli ölçülerde satış, boşaltma kolaylığı, porsiyonlara ayırabilme, ürünü sağlıklı/kullanılabilir 

tutma, sağlamlık, yerleştirme, depolama, tasıma kolaylığı, açma kapama kolaylığı gibi unsurlar ürün 

ambalajın kolaylık fonksiyonunu oluşturmaktadır. Tüketiciler ürün resmi ve grafiklerini iletişim aracı 

olarak görürlerken, ambalaj boyut ve şeklini taşıma ve kullanım kolaylığı olarak düşünmektedirler. İlk 

bakışta küçük birer ayrıntı ve hatta bazen üreticiler tarafından ekstra maliyet olarak değerlendirilen 

kolaylık unsuru, doğrudan tüketiciye hitap ettiğinden satın alma tercihlerini çok kısa sürede ve fark 

edilir bir şekilde etkilemektedir (Gökalp, 2007). Silayoi ve Speece’in (2007) yapmış olduğu 

çalışmada, ambalajın sekli, bilgi verme, renk ve grafik, grafik bilgisinin ambalaj üzerinde bulunduğu 

yer ve ambalajın kolaylık fonksiyonlarının satın alma davranışına etkisi araştırılmıştır. Çalışma 

sonucunda, % 32,53 ile ambalajın kolaylık fonksiyonunun satın alma kararında diğer ambalaj 

fonksiyonlarına göre en önemli etken olduğu ortaya çıkmıştır. Poşet çay veya ısıt ye ambalajlar da 

kolaylık fonksiyonuna örnek gösterilebilecek diğer unsurlardır.  

Ambalaj tasarımı yapılırken tüketicinin istekleri kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Çünkü bu  

önemsenmez ise yapılan tasarımın başarı şansı düşük olacaktır. Bu sebepten tüketicinin ürünü 

kullanırken karşılaştığı zorlukları en aza indirmeye yönelik değişiklikler, derhal fark edilir ve 

tüketicinin o ürüne yönelmesini sağlar. Dolayısıyla tüketici kullanımına yönelik kolaylaştırıcı 

fonksiyonlar çok önemli ve satışı doğrudan etkiler nitelikte olduğu için gelişimleri desteklenmelidir. 

Ambalajda kolaylık; taşıma, depolama ve kullanımı ilgilendirir. (Tek, 1999: 373). 

 
1.3.3. Bilgi Verme ve İletişim Fonksiyonu  

 

Tüketici ile ambalajı yapılan ürün arasında bir bağ kurabilmek ancak ambalajın bilgi verme 

fonksiyonu sayesinde mümkündür (Çakıcı, 1987: 28). Tasarımcı için, uygun bir üslup kullanarak bu 

bilgilerin özgün bir biçimde iletilmesini sağlamak üzerinde durularak çaba sarf edilmesi gereken bir 

konudur. Tasarımcı bunu yaparken hangi bilginin satın alma noktasında ve karar verme sürecinde, 

tüketici için en önemli olduğunu bulabilmelidir. Az ya da çok tüketicilerin hepsi etikete yardım almak 

için bakar. Bu yüzden burada bulunanların verilecek kararlara ne şekilde etki yapacağını bilmek ve 

öncelik sırasına dizmek üretici ve tasarımcı için önemlidir (Calver G. 2004: 126).  

 
1.3.4. Tutundurma (Promosyon) Fonksiyonu 

 

Tutundurma ( reklâm, promosyon, motivasyon ) fonksiyonu, ürünün tekrar satın alınması için 

özendirmeyi içermektedir. (Tek, 1999). Tutundurma işletmenin ürettiği mal veya hizmetlerin varlığını 

tüketicilere duyuran ve işletmenin yaşamasını, gelişmesini sağlayan bir pazarlama aracıdır (Mucuk, 

1997). Ambalaj diğer promosyon araçlarının yanında tüketici ile iletişim açısından önemli bir yere 

sahiptir. Ambalaj tüketicide ilk bakışta iyi bir izlenim yaratabilmeli ve tekrar tekrar satın alma işlemini 

gerçekleştirecek düzeyde olmalıdır. Bunun için tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ve 

tüketicinin beğenisine uygun olmalıdır (Dilber ve Karakaya, 2012).  

 
1.3.5. Fiyat Ayarlama Fonksiyonu  

 

Fiyat, bir firmanın satışa sunduğu bir mal veya hizmete, hedef tüketicinin ödemesini istediği 

rekabetçi bedeldir. Fiyat, satın alma kararında etkisi yüksek olan unsurlardan bir tanesidir. Dolayısıyla 

fiyat, bir rekabet aracı olarak kullanılmaktadır. Ambalajın diğer fonksiyonları dışında, tüketicinin 

zihninde ürün imajını etkileme fonksiyonu ve ambalajın büyüklüğünde yapılan değişikliklerle birlikte 

ürünün fiyatını ayarlama fonksiyonu da vardır (Boone ve Kurtz, 1998).  

Dünyada, ambalajlama teknolojisi ürün politikasının bir parçası olmuş durumdadır. Bu politika 

tüketiciyi kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Gelinen noktada ambalaja gösterilen özen, o 

malı üreten firmanın genel kalite anlayışının, tekniğinin ve deneyimliliğinin de bir aynasıdır. Her 

yönüyle iyi tasarlanmış bir ambalaj, tüketicinin ürünü özellikle bir rekabet ortamında diğerlerinden 

ayrıt edebilmesi, tüketiciye “ parasının karşılığını aldığı” nı göstermesi, tüketicide tekrar satın alma 

isteği uyandırması bakımından oldukça önemlidir ve uzun vadeli satış stratejilerine daha fazla katkı 

sağlamaktadır.   
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Günümüz koşullarında her ürün kendi kendini satabilme özellikleri ile donatılmış olmalıdır. 

Ambalaj, ürünler aynı ya da çok benzer özelliklere sahipse ambalaj tek farklılaşma faktörü 

olacağından başarı ve başarısızlık arasındaki farkı sağlar (Mentzer, Schwartz, 1985). Özellikle 

tüketicilerin plansız alışverişlerinde ambalaj, ürün tercihlerinde çok önemli bir unsurdur. Tüketiciyi 

satın alma duygusuna hazırlaması açısından önemlidir. Tüketici birkaç saniye içinde karar vermek 

zorundayken, ambalaj ürün imajını desteklemeli ve satın alanın gönlünü, gözünü ve ellerini raftaki 

ürüne doğru çekmelidir. Üreticiden tüketiciye uzanan iletişim zincirinde ambalajın son nokta olarak 

hayati bir önemi vardır (Meyers ve Lubnier, 2004). Tüketiciyle bire bir iletişim kuran ambalaj, bu 

noktada ürünün reklamını yapar durumdadır. Bu nedenle ambalaj tasarımı, ürünün tanınabilirliği 

açısından büyük önem taşımaktadır.  

Bugün bir ürün ya da marka ilk olarak ambalaj aracılığı ile gösterilmekte ve anlatılacak bilgi 

ambalaj ile iletilmektedir. Ambalaj, içinde barındırdığı ürünün anlamını taşımaktadır. Ambalaj 

tarafından telkin edilen anlamlar, tüm pazarlama ve tasarım faaliyetlerini ilgilendirmektedir. İyi 

tasarlanmış bir ambalaj, tüketiciler için marka ya da ürün hakkında bir imaj oluşturarak bilinirliğin ve 

akılda kalıcılığın artırılmasını sağlamaktadır. Ortalama bir süpermarkette 15,000 ile 17,000 arasında 

ürün bulunmaktadır. Tüketiciler ise bir dakikada yaklaşık 300 ürünün önünden geçmektedirler. Yoğun 

rekabetin yaşandığı böyle bir çevrede, ambalaj belki de tüketicileri etkilemede satıcıların son 

şanslarıdır (Kotler ve Armstrong, 2008).  

 

2. Ambalaj Tasarımı  

 

Tasarlanış biçimi, üretim yöntemleri ve nihayetinde kazandığı anlam açısından ambalaj bir 

endüstri ürünü olarak kabul edilmektedir. Tüketici ambalajın şeklini, markayı, renkleri, kelimeleri, 

grafik stili ve formları görür ve buna göre tepki verir (Meyers ve Lubliner, 2003). Bu nedenle ambalaj 

da bir ürün olarak ele alınmalı ve bu bakış açısıyla tasarlanmalıdır. Ambalaj tasarımı; form, strüktür, 

malzeme, renk, görüntü, tipografi ve ürünü pazarlamaya yönelik ürün bilgileri ile yardımcı tasarım 

unsurlarını birleştiren yaratıcı bir iştir (Klimchuk ve Krasovec, 2006).  

Tasarım açısından öncelikle ambalaj formunun içindeki ürüne uygun olması çok önemlidir. Bu 

durum özellikle kullanım kolaylığı fonksiyonun yerine getirilebilmesi için önemlidir. Örneğin 

kozmetik sektöründe paketin şeklini ambalaj malzemesinin şekli belirlemektedir. Bunun yanında 

ambalaj malzemelerinin özellikleri ile ambalajın formu arasındaki ilişkide, malzemenin teknik 

özelliklerinin kullanım alanlarını ve ambalajın formunu sınırladığını söyleyebiliriz. Örneğin cam 

alkollü ve alkolsüz içki sanayinde şişe olarak; teneke, konserve kutuları yapımında; kâğıt, gıda 

maddelerinin ikinci defa ambalajlanmasında kullanılmaktadır. Bunun yanında ambalaj tasarımı aracı 

kurumlar için dayanıklı, sergilenmeye uygun ve raflara kolayca yerleştirilebilme özelliklerine sahip 

olmalıdır. Tüketiciler açısından ise ambalajda dikkat çekici görsel ya da yapısal özelliklerin 

bulunması, ürünün yararlarının anlatılması, ürün hakkında bir imaj yaratılması, ürünün nasıl 

kullanılacağının gösterilmesi ve ürünün fiyatını belirtilmesi gerekmektedir. Ambalaj ürünü açması, 

kapaması, taşıması, saklaması ve atması kolay bir şekilde sunarak yüceltir (Meyers & Lubnier, 2004). 

Dolayısıyla tasarım sırasında öncelikle, ambalajın ürünü en uygun şekilde koruması ve tüketici 

açısından kullanım kolaylığı sağlaması gerekmektedir. Bununla birlikte tüketici çoğu zaman satın 

alma kararını verirken ürün hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istemektedir. Satın alınan ürün her 

ne olursa olsun eve gidildiğinde beklenti dışında bir durumla karşılaşmak tüketiciyi mutsuz edecektir. 

Bu nedenle ambalaj tasarımı yapılırken, tüketicinin ambalajdan bu tip beklentilerinin olabileceği göz 

ardı edilmemelidir. Bu durum, bir makarnanın tanelerinin kesim şekli ve büyüklüğünü görmek ya da 

alınacak bir deterjanın kokusunu denemek isteği vs. gibi durumlar olabilir. 

Ambalaj tasarlanırken kullanımından sonrasını da düşünmek tasarım açısından faydalı 

olmaktadır. Ambalajın asıl görevi dışında ikinci bir kullanım alanı yaratmak tüketicinin ilgisini 

çekebilmektedir. Örneğin; cam ambalajlı ürünlerin çoğu içindeki bittikten sonra saklanarak farklı 

amaçlar için kullanılabilmektedir. Bu durumda tasarımcı tarafından bilinçli olarak ikincil kullanım 

düşünülerek tasarım yapılması daha etkili olacaktır. 

Yapılan araştırmalara göre raftaki bir ürünün algılanma ve değerlendirme süresi iki saniyedir. 

Bu iki saniye içerisinde tüketicinin satın alma kararı verme süresini etkileyen en büyük etken 

ambalajın tasarımıdır. Reklamı ya da tanıtımı yapılmadığı halde tüketici tarafından 2-3 saniye 

içerisinde rahatlıkla algılanıp özellikleri ve türü bakımından fark edilen; 3-10saniye içerisinde satın 
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alınan bir ürünün ambalajı çok iyi demektir. İyi tasarlanmış bir ambalaj ürünün farklılıklarını ortaya 

koyarak tüketicilerin herkesten farklı olma arzularını desteklemelidir. İyi planlanıp tasarlanmış bir 

ambalaj, firma kimliğini ve ürün kalitesini tüketiciye iletmek ve satın alma kararlarında etkili olmak 

için çok iyi bir fırsattır. Bu bağlamda marka imajı yaratılmasında ve konumlandırma hedeflerine 

ulaşılmasında kullanılan etkili bir araçtır.  

 

3. Tüketici Davranışları 

 

      Tüketici; kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için pazarlama bileşenlerini satın alan ya da satın alma 

kapasitesinde olan gerçek kişidir (İslamoğlu, 2000). Tüketim, bir kavram olarak pek çok kuramsal 

yaklaşımda “herhangi bir ürün ya da hizmetin seçilmesi, satın alınması, kullanılması, onarılması ve 

atılması” olarak tanımlanmaktadır. Alışveriş günümüzde insanının yaşamındaki en önemli olgulardan 

biridir. Bunun yanında modern tüketim toplumlarında tüketim kavramı ihtiyaçları karşılamanın ötesine 

geçerek duygusal veya hissi bir boyut kazanmıştır. Tüketiciler olarak, insanlar, satın alma güçlerini 

kullanarak yaşamlarım şekillendirmeye ve her bir bireyin aynı anda ürün ve hizmet satın aldıkları bir 

ortamda seçim yapma özgürlüklerini kullanarak varlıklarını anlamlı kılmaya teşvik edilirler. 

Dolayısıyla tüketici davranışlarını incelemek giderek artan bir öneme sahip olmaktadır.  

      Tüketici üretim, pazarlama ve tasarım süreçlerinin başlama ve hedef noktası sayılır. Tüketici 

davranışı; ürün ve hizmetleri satın alma ve kullanmadaki karar alma süreçlerine ek olarak bununla 

ilgili faaliyetleri olarak tanımlanabilir(Al-Jeraisy, 2008). Tüketici davranışı, bir kişi ya da grubun 

ihtiyaçlarını karşılayacağını düşündükleri mal ve hizmetlere yönelik olarak satın alma konusunda 

gösterdikleri olumlu ya da olumuz tepkilerdir. Nihayetinde tüketici davranışı bir karar verme sürecidir. 

Tüketici davranışı bireyin kendi ihtiyaçlarını ve/veya başkalarının ihtiyaçlarını karşılayabileceğini 

umut ettikleri ürün ve hizmetleri değerlendirme, arama, satın alma, kullanma, elden çıkartma gibi 

fiziksel faaliyetleri; bu faaliyetleri etkileyen karar verme süreçlerini kapsamaktadır (Kavas ve 

diğerleri, 1995).  

      Tüketici ihtiyaç ve sorunlarını anlamanın temelinde tüketici davranışlarının incelenmesi 

yatmaktadır (Çağlar ve Kılıç, 2008).  Fakat bu araştırmalarda iki önemli kısıt vardır. Bunlardan 

birincisi sorulabilecek soruların bir sınırı olmasından, ikincisi ise kişilerin her zaman söyledikleri gibi 

davranmamalarından kaynaklanmaktadır (Akturan, 2007). Bunun yanında tüketici satın alma 

kararlarının rasyonel olmadığı ve hatta bazı durumlarda tüketicilerin belirli kararları ve tercihleri niçin 

yaptıklarını açıklayamadıkları veya açıklamak istemedikleri görülmektedir (Schiffman ve Kanuk, 

2000).  

      Tüketici davranışları çevresel faktörlerden etkilenmekte, her bireyin özelliklerine ve dünyayı 

algılama şekillerine göre değişiklik göstermektedir ( Wilkie, 1994 ). Bununla birlikte tüketici 

davranışlarındaki değişiklikler doğrudan ambalajlara yansımaktadır. Örneğin; tüketicilerin artık daha 

küçük porsiyonlar halindeki ürünleri tercih etmesi şekilde bir davranış değişikliği, bir ürünün 

açıldıktan sonra hepsinin tüketilememesi sonucu ortaya çıkan bozulma ihtimali, tüketicilerin gün 

içerisinde yanlarında taşıyabilme ve eskiye göre küçülen aile yapısı sonrası kişi sayısındaki azalma 

sonucunda meydana gelmiş olabilir. Dolayısıyla bu değişiklik sonucunda artık daha küçük boyutlarda 

ambalajlar üretilmekte ve tercih edilmektedir.  

 

3.1. Satın Alma Davranışı  
 

      Satın alma süreci hangi mal ve hizmetlerin kimden, nasıl, nereden, ne zaman satın alınacağı veya 

satın alınıp alınmayacağına ilişkin bireylerin kararlarına ait süreçtir (Orhan, 2002). Tüketiciler çeşitli 

sebeplerle harekete geçirilen içsel dürtülerin yaratmış olduğu fizyolojik veya psikolojik gerginliklerin 

ortadan kaldırılması veya azaltılmasına yardımcı olacak ihtiyaç duyulan şeyleri, satın alma yoluyla 

karşılamaya çalışmaktadırlar. Bu durumda satın alma bir problemin çözümü olarak tanımlanmaktadır. 

Satın alma kararı ise bireyin belirli şartlar altında karar alma sürecini işletmesi veya harekete 

geçirmesi olarak açıklanmaktadır (Altunışık ve Çallı, 2004 ).Tüketicilerin satın alma davranışları 

üründen ürüne ve kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Örneğin; yiyecek ve kişisel bakım ürünleri 

belirli alışkanlıklar sonucu daha az çaba harcanarak satın alınırken bilgisayar, ödeme koşulları, 

nitelikleri, markaların ayrıntıları gibi özellikler araştırılarak satın alınmaktadır.  
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3.2. Tüketici Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörler  

       Tüketici davranışları bir yandan tüketicinin bireysel olarak ihtiyaçlarının ve güdülerinin, öğrenme 

sürecinin, kişiliğinin, algılamalarının, tutum ve inançların etkisiyle, diğer yandan, kişinin üyesi olarak 

bulunduğu toplumda, kültür, alt kültür, sosyal sınıf, referans grubu ve aile gibi sosyo-kültürel 

faktörlerin etkisiyle değişiklik gösterir. Ayrıca, işletmelerin pazarlama çabalarının da davranışlara 

etkisi olur (Mucuk, 1997).  
 
    Tablo 1: Tüketici Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörler (Kaynak: Erdem, 2006) 

 Tüketici farklı alanlara ait değişkenlerin etkisi altında şekillenen bir süreçten geçerek satın alma 

kararını vermektedir. Satın alma sürecinin her aşamasında tüketici doğru ve rasyonel kararlar 

verebilmek için bilgi kullanmak zorundadır ( Kotler, 2008). 

 

4. Ambalaj ve Satın Alma Davranışları Arasındaki İlişki  

     Tüketici belirli bir ihtiyaç ya da bir amaç doğrultusunda bir ürünü satın alarak bu doğrultuda 

kullanmak ister. Ürünün bu amacı tam olarak yerine getirebilmesi için satın alma sonrasında, kullanım 

ve kullanım sonrası gibi aşamalarda da belirli bir standardı devam ettirebilmesi gerekir. Burada ürünü 

ambalajla bir bütün olarak düşünecek olursak bu durumun ambalaj için de geçerli olduğunu 

söyleyebiliriz.  

     Ambalajın var oluş sebebini düşünürsek en basit anlamda sadece kullanımında bile fayda sağlama 

amacı güttüğünü söyleyebiliriz. Ürünün tüketiciye ulaştırılmasından, satışının arttırılmasına ve 

kullanım sonrası aşamasına kadar tüketicinin ve üreticinin ambalajdan çeşitli beklentileri vardır. 

Dolayısıyla, pazara sunulacak bir ürünün dağıtım kanallarındaki hareketinden satış noktalarında teşhir 

edilmesine ve tüketiciler tarafından nasıl saklanıp tüketildiğine kadar geçen aşamaların özellikle göz 

önünde tutulması gerekmektedir.  

     Günümüz rekabetçi ortamında müşteriler süpermarketleri her ziyaretlerinde ürünlerin üzerindeki 

binlerce mesajla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bradshaw, Philips (1993), yaptıkları bir araştırmada, 

tüketicilerin satın alma davranışlarının yüzde 51’ini plansız gerçekleştirdikleri ortaya çıkmıştır. Bu 

görüşler tüketicileri satın alma noktasında ikna etmenin önemini ortaya koymaktadır (Underwood, 

Klein ve Burke, 2001, Aktaran; Gökalp, F.). Başarılı bir ambalajdan söz edebilmek için ambalaj 

tasarımında, tüketicinin(kullanıcının) merkeze alınması gerekmektedir. Tüketicilerin demografik 

özellikleri, ihtiyaçları ve istekleri dikkate alınmalı, ambalaj ile tüketiciye verilmek istenen mesaj 

ambalajın tasarlanması aşamasında belirlenmeli ve ambalajın etkin bir şekilde müşterinin ilgisini çekip 

çekmediği kontrol edilmelidir (Nancarrow ve Wright, 1998).  
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Ambalajın tüketicinin ilgisini uyandırma ve dikkatini çekme konularında etkisi büyüktür. Bunun 

yanında tüketiciler ambalaj üzerindeki bilgiler sayesinde bir değerlendirme yapabilirler.  

     Günümüzde tüm dünyada hemen hemen aynı işlevi gören ve pazarda aynı fiyat koşullarında 

rekabet eden ürünler çoğalmaktadır. Tüketiciler artık bu ürünler arasından daha estetik olanı kendisini 

başkalarına karsı “herhangi bir” olmanın dışına çıkaracak ürünlere yönelmektedirler. Bu nedenle 

tüketicilerin ilk görüşte onlara “herhangi bir” olmadığını hissettirecek forma, renge ve işleve sahip 

ambalajlar tasarlamak gerekmektedir. Çünkü ambalajın yapısı tüketicilerin ürün hakkındaki 

algılamasına ve satın alma davranışında önemli bir etkendir. Dolayısıyla hedef kitlenin ambalajdan 

beklentilerinin bilinmesi tüketiciler tarafından beğenilme işlemini hızlandıracaktır(Aygün, 2007). 

 

5. Ambalaj Tasarımında Tüketici Araştırması  

Ambalaj tasarımının başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için tüketici araştırmalarından 

yararlanılarak verilen kararlardaki riskin azaltılması sağlanabilmektedir. Tüketici araştırmaları ambalaj 

tasarımı stratejisinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Dolayısıyla tüketici araştırmaları 

tasarım sürecinde nasıl ilerleneceğine dair bir yol haritası niteliği taşımakta ve önemli öncül kararların 

verilebilmesini kolaylaştırmaktadır. Tüketici araştırması ambalaj tasarımının önemli bir bölümünü 

oluşturmaktadır. Tabi ki bu araştırma kesin karar verecek sonuçları sağlamasa dahi, ambalaj 

hedeflerini kesinleştirmekte ve bu hedeflerin pazarlama stratejisine uygunluğunu denetlemekte son 

derece yararlı olmaktadır.  

Tüketici araştırmaları ambalaj tasarımı hakkında akılcı değerlendirmeler yapmanız için değerli 

bilgi ve anlamlar sağlayabilmektedir. Ambalaj tasarımında tüketici araştırmaları tüketicilerin satın 

alma davranışlarını inceleyerek şu soruları cevaplamaya çalışmaktadır:  

 Kategoride satın alma alışkanlıkları ve alışveriş davranışları nelerdir?  

 Mevcut paketlerde ne tür değerler var? (örneğin logo, görseller, renk)  

 Ürünlerin güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?  

 Tüketicileri rakip ürünleri seçmeye neler ikna ediyor?  

 Tüketiciler ürünleri nasıl tanıyor ve bulabiliyor?  

 Eğer varsa hangi ambalaj tüketici davranışını etkiliyor?  

 Tüketicinin satın alma düşüncesini yönlendiren hangi iletişim mesajları veya bilgilerdir?  

 Rakip ambalajlar kendi ürünleri hakkında hangi mesajları aktarıyorlar?  

 Tüketiciler kategorideki çeşitli ambalajlar hakkında neleri beğeniyorlar, neleri beğenmiyorlar?  

 Mevcut ambalajlar tutması, taşıması, boşaltması ve kapaması kolay paketler mi?  

 Tüketicinin tercihini etkilemek üzere hangi ambalaj yenilikleri veya değişiklikleri 

kullanılabilir? (Meyers ve Lubnier, 2004)  

 

6. Ambalaj Tasarımının Tüketicinin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisinin 

Kozmetik Ürün Ambalajı Üzerinden Araştırılması 

 

6.1. Araştırmanın Konusu ve Önemi  

Araştırmanın konusu kozmetik ürün tercihlerinde ambalajın satın alma davranışlarına olan 

etkisidir. Günümüzde perakendeciliğin geliştiği ve süpermarket sayısının arttığı, pek çok rakip ürünün 

ve ambalajın ortaya çıktığı, tüketicilerin tüketim alışkanlıklarının değiştiği ve ambalajı nedeniyle 

ürüne biraz daha fazla para ödemeyi bile kabul ettikleri göz önünde bulundurulduğunda ambalajın 

öneminin azımsanmayacak boyutta olduğu ortadadır. Ambalajın ürünü koruma, tüketiciye kolaylık 

sağlama, ürünü tanıtma, tutundurma faaliyetlerine yardımcı olma, ürün ve içeriği hakkında bilgi verme 

gibi fonksiyonları tüketicinin istek ve ihtiyaçlarının tatmininde büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla 

tüketicinin ambalajın fonksiyonlarına ilişkin tutumları araştırılmalıdır. Tutumların incelenmesi ile 

davranışların önceden tahmini olanağı doğacaktır ve tüketicilerin tutumları etkilenerek davranışları 
denetim altına alınabilecektir. 
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6.2. Araştırmanın Amacı  

     Yapılan bu çalışmanın amacı, kozmetik ürün kategorilerinde ambalajın iletişim odaklı (görsel 

özellikler ve bilgi içeriği) ve fonksiyonel ( tasıma, saklama, kolaylıkları vb.) özelliklerinin satın alma 

kararı veya ürün tercihi üzerindeki etkisini analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın spesifik 

hedefleri aşağıda özetlenmektedir. 

a) Ambalajın satın alma tercihinde etkili faktörler arasında önemini saptamak (kozmetik ürün 

türleri için) 

b) Ambalajın satın alma kararında ne derece etkili olduğunu saptamak 

c) İletişim odaklı ambalaj boyutlarının nasıl ve ne yönde satın alma kararını etkilediğini 

saptamak 

d) Fonksiyonel özelliklerin satın alma kararında etkisini analiz etmek 

e) İletişim ve fonksiyonel özelliklerden hangisinin daha önemli olduğunu belirlemek (satın alma 

kararındaki etkisi açısından) 

 

6.3. Araştırmanın Kapsamı ve Kısıtları  

     Araştırmaya konu olacak ürünler için kozmetik sektörü seçilmiştir. Araştırma kozmetik ürünleri 

doğrudan kendisi satın alan tüketiciler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Anket uygulaması kullanıcılarla 

yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla araştırmanın en önemli kısıdı anketin yüz yüze 

gerçekleştirilmesi nedeniyle sınırlı sayı ve ildeki kişilere ulaştırılmış olmasıdır. Zaman ve tüketicilere 

ulaşılabilirlik kısıtlarından dolayı araştırma kapsamı sadece belirli tüketicilerin seçilmesiyle 

sınırlandırılmıştır.  

 

6.4. Araştırma Yöntemi 

     Araştırma, kozmetik ürünlerde ambalajın özelliklerinin satın alma kararı ve ya ürün tercihi 

üzerindeki etkisini araştıran ve anket yöntemi ile gerçekleştirilen tanımlayıcı araştırma yöntemi ile 

gerçekleştirilmiştir. Tanımlayıcı araştırma modeli, geçmişte olan veya halen var olan bir olayı ya da 

bir durumu olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır (Eroğlu, 2006). 

 

6.5. Veri Toplama Yöntem ve Aracı 

     Araştırmada veri toplama aracı olarak, bu konuda daha önce ulusal ve ulusal arası yapılan 

çalışmalardan faydalanılarak oluşturulmuş anket formu kullanılmıştır. Bunun yanı sıra, araştırmanın 

literatür kısmında elde edilen bilgilerden de yararlanılarak araştırma soruları şekillenmiştir. Anket 

sorularının çoğunluğunun cevaplandırılmasında yüz yüze görüşme yöntemi tercih edilmiştir. Toplam 

100 adet anket dağıtılmıştır. Bunlardan ise değerlendirmeye uygun bulunan 92 anket ile uygulama 

analizleri gerçekleştirilmiştir.  

     Ankette kapalı ve açık uçlu sorulardan oluşan 3 bölüm ve toplamda 50 soruluk bir anket formu 

kullanılmıştır. Anket formunun birinci bölümünde tüketicinin demografik ve ekonomik özelliklerine 

yönelik sorular, ikinci bölümde tüketicilerin kozmetik ürün ambalajlarında dikkat ettiği ambalaj 

özellikleri ve satın alma alışkanlıklarını belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. Üçüncü bölümde 

ise kozmetik ürün ambalajının tüketicinin satın alma kararı üzerine etkisini belirlemeye yönelik 

hazırlanmış ifadeler yer almaktadır. Bu bölümdeki sorular  5’li Likert ölçeği kullanılarak 

derecelendirilmiştir. (1= kesinlikle katılmıyorum, 5= kesinlikle katılmıyorum şeklinde anlam 

taşımaktadır.) 

 
 

6.6. Araştırma Evreni ve Örnekleme Süreci 

     Araştırmada örneklem; Ankara, Bilecik ve Eskişehir illerinde ikamet eden farklı sosyo-ekonomik 

özellikteki, 16 yaş üstü alışveriş yapma sorumluluğunu üstlenen veya en azından bu sorumluluğu 

paylasan kişilerden oluşmaktadır. Araştırma söz konusu özelliklere sahip 100 kişi ile gerçekleştirilmiş 

ve 92 tanesi değerlendirmeye alınmıştır. Ana kütlenin tamamına ulaşmanın hem zaman hem maliyet 

acısından zorluğu nedeniyle, tesadüfî olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi 

seçilmiştir. 
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6.7. Araştırmanın Değişkenleri  

Tablo3: Araştırmanın Değişkenleri 

Değişken Türü  Ölçek Türü  Soru 

Sayısı  

Demografik    

Yaş Aralıklı 1 

Cinsiyet Nominal 2 

Eğitim Durumu Sıralı 3 

Meslek Nominal 4 

Gelir Düzeyi  Aralıklı 5 

Davranışsal    

Alışveriş Yapma Sıklığı Oransal 6 

Alışveriş Yapma Yeri Nominal 7 

Kozmetik ürün atın alma kararında etkili 

faktörler 

5 noktalı likert 

ölçek 

8 

Marka bağlılığı Nominal 9 

Kozmetik alışverişine ilişkin aşağıdaki 

tutumlardan  

Nominal 10 

Kozmetik ürün alışverişinde ürünlerin 

ambalaj özelliklerini 

5 noktalı likert 

ölçek 

11 

Yeni bir kozmetik ürün denemenizi 

etkileyen faktörleri 

5 noktalı likert 

ölçek 

12 

Kozmetik ürünlerinde ambalaj 

fonksiyonlarının satın almaya etkisi 

5 noktalı likert 

ölçek 

13 

 

6.8. Araştırma Hipotezleri  

H1: Kozmetik ürünlerin ambalaj özellikleri tüketicinin satın alma kararını etkiler.  

H2: Kozmetik ürünlerde ambalajın kullanım kolaylığı tüketicilerin satın alma kararını etkiler.  

H3: Kozmetik ürünlerde ambalajın grafik özellikleri tüketicilerin satın alma kararını etkiler. 

H4: Kozmetik ürünlerde ambalajın formu tüketicilerin satın alma kararını etkiler. 

H5: Kozmetik ürünlerde ambalajın malzemesi tüketicilerin satın alma kararını etkiler. 

H6: Kozmetik ürünlerde ambalajın rengi tüketicilerin satın alma kararını etkiler. 

H7: Kozmetik ürünlerde ambalajın koruyuculuk fonksiyonu tüketicilerin satın alma kararını etkiler. 

H8: Kozmetik ürünlerde ambalajın bilgi verme ve iletişim fonksiyonu tüketicilerin satın alma kararını 

etkiler. 

H9: Kozmetik ürünlerde, ambalajın satın alma kararına etkisi tüketicilerin demografik özelliklerine 

göre farklılık gösterir.  

 

6.9. Verilerin Analizi  

     Araştırmada verilerin analizi aşamasında ilk olarak araştırma örneklemini oluşturan tüketicilere ait 

demografik özelliklerin frekans ve yüzdelik dağılımları tespit edilmiştir. İkinci aşamada tüketicilerin 

kozmetik ürün kategorilerindeki satın alma kararlarında ambalaj özelliklerinin etkisi ile ilgili ifadelere 

verdikleri yanıtların, frekans ve yüzdelik dağılımları tespit edilmiştir. Sonrasında ise aralarında 

anlamlı ilişkiler bulunan demografik özellikler ve ifadelere verilen yanıtlar tablolaştırılarak satın alma 

kararında ambalajın rolü incelenmiştir.  
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             6.10.Bulgular ve Değerlendirmeler  

 

Örneklemin Genel Özellikleri  

Örneklemin sosyal ve demografik yapısı bu bölümde incelenmektedir. 

Tablo4: Örneklemin Yaşları İtibariyle Dağılımı  

Yaş Frekans Yüzde 

16 - 22 17 18.5 

23 - 29 32 34.8 

30 - 40  23 25 

41 - 50 13 14.1 

51 ve üstü 7 7.6 

Toplam  92 100 

 

    Örneklemin yaşlarına göre dağılımı incelendiğinde % 34,8 oran ile çoğunluğunun yaşlarının 23 ile 

29 arasında olduğu görülmektedir. Bunu % 25 oran ile 30 – 40 yaş aralığında olanlar ve % 18,5 oran 

ile 16 – 22 yaş aralığında olanlar takip etmektedir.  

 

Tablo5: Örneklemin Cinsiyetlere Göre Dağılımı  

Cinsiyet Frekans Yüzde 

Kadın 62 67.4 

Erkek 30 32.6 

Toplam 92 100 

 

     Tablo 5’de görüldüğü gibi, 92 kişi ile yapılan araştırmada, ankete katılan kişilerin % 32,6’sı 

erkeklerden ve % 67,4’ü ise kadınlardan oluşmaktadır. 

 

Tablo6: Örneklemin Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı  

Eğitim Durumu  Frekans Yüzde 

İlkokul - - 

Lise 14 15.2 

Ön Lisans 13 14.1 

Lisans 46 50 

Lisansüstü 19 20.7 

Toplam 92 100 

 
     Katılımcıların eğitim durumlarına göre dağılımları incelendiğinde katılımcıların %50’sinin 

üniversite mezunu olduğu görülmektedir. Bunu %20,7 ile lisanüstü ve yine %15,2 ile lise mezunları 

izlemektedir. 

 

Tablo7: Örneklemin Mesleklerine Göre Dağılımı 

Meslek Frekans Yüzde 

Öğrenci  22 23.9 

Kamu Sektörü Çalışanı 42 45.65 

Özel Sektör Çalışanı  19 20.65 

Serbest Meslek  9 9.8 

Toplam 92 100 

     
     Mesleklere göre dağılımda, kamu sektöründe çalışan kişiler % 45,65’lik bir oranla çoğunluğu 

oluşturmaktadır. Bununla beraber örneklemin % 23,6’luk bir kısmını ise öğrenciler oluşturmaktadır. 
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Tablo8: Örneklemin Gelir Düzeyine Göre Dağılımı  

Aylık Gelir Frekans Yüzde 

1000 TL’den az                   18 19.6 

1001-1500 TL 6 6.5 

1501-2000 TL     9 9.8 

2001-2500 TL 10 10.9 

2501-3000 TL 17 18.5 

3001-4000 TL  14 15.2 

4001-5000 TL  9 9.8 

5001-6000 TL 5 5.4 

6001-7000 TL     4 4.3 

Toplam 92 100 

      
     Örneklemin gelir düzeyi incelendiğinde, % 19,6’sının 1000 TL’den az olduğu görülmektedir. 

Bunun yanında aylık geliri 2501TL ile 3.000 TL arasında olanların örneklem içerisindeki oranı %18,5; 

3.001 TL ile 4000 TL arasında olanların oranı ise %15,2’dir. 

 

Örneklemin Alışveriş Davranışı ve Yaklaşımı 

 

      Bu bölümde örneklemin alışveriş davranışı, niteliği ve tutumu; değişkenlerin frekans ve yüzde 

değerleri hesaplanarak değerlendirilmiştir. 

 

 

Tablo9: Örneklemin Kozmetik Ürün Alışverişine Çıkma Sıklığına Göre Dağılımı 

Kozmetik Ürün  Alışverişine Çıkma Sıklığı Frekans Yüzde 

Her gün  - - 

Haftada bir 5 5.4 

İki haftada bir  14 15.2 

Ayda bir  30 32.6 

İki – üç ayda bir 26 28.3 

Altı ayda bir 6 6.5 

İhtiyaç Duydukça(elimdeki ürün bittikçe 

vs.)  

11 12 

Toplam 92 100 

 
     Katılımcıların alışveriş yapma sıklığının sınandığı soru sonucunda ayda bir alışveriş yapanların 

oranı % 32,6,  iki üç ayda bir alışveriş yapanların oranı%28,3, iki haftada alışveriş yapanların oranı ise 

%15,2 olarak bulunmuştur.  Haftada bir alışveriş yapanların oranı ise % 5,4 ile en az yüzdeye sahiptir. 

Sonuç olarak, yapılan alışverişlerin çoğunluğunun ayda bir sıklıkla yapıldığı görülmektedir. 

 
Tablo10: Örneklemin Alışveriş Yaptığı Yere Göre Dağılımı  

 

Alışveriş Yeri Frekans Yüzde 

Süpermarket 20 21.7 

Parfümeri 12 13.1 

Kuaför  - - 

Eczane 7 7.6 

Kozmetik Market  44 47.8 

İnternet  9 9.8 

Toplam 92 100 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union 

 

637 

 

 

    Yapılan anket çalışmasında katılımcıların çoğunlukla nereden alışveriş yaptıkları sorulmuştur. % 

47,8 oranı ile yani katılımcıların yaklaşık olarak yarısının alışverişlerini çoğunlukla kozmetik 

marketlerden yaptığı görülmüştür. Bu oranı %21,7 ile süpermarketler, % 13,1 ile parfümeri 

izlemektedir. Sonuç olarak, katılımcıların büyük çoğunluğu kozmetik marketlerden alışveriş 

yapmaktadırlar. 
 

Tablo11: Örneklemin Alışveriş Yapma Alışkanlığı  

 

 Frekans Yüzde 

Alışveriş öncesi alacaklarımın listesini yaparım ve bazen listenin 

dışına çıkarım. 

41 47,4 

Alışveriş öncesi alacaklarımın listesini yaparım ve çoğunlukla 

listenin dışına çıkarım. 

16 15,8 

Liste yapmadan alışveriş yaparım. 35 36,8 

Toplam 76 100 

 
     Alışveriş davranışlarının seçenekler halinde sıralandığı ve katılımcıların kendilerine uyan alışveriş 

davranışını seçtikleri sorunun sonuçları incelendiğinde, katılımcıların % 47,4’ünün alışveriş öncesinde 

alışveriş listesi yaptığı ve buna rağmen bazen listenin dışına çıktığı, %35’inin liste yapmadan 

alışverişe çıktığı görülmektedir. Diğer bir deyişle, katılımcıların büyük bir çoğunluğu liste yapmasına 

rağmen alışveriş esnasında plansız alışveriş yapmaktadır. Tüketicilerin raflarda ambalajlı ürünlerle 

karsı karsıya kaldığı ve anlık, plansız satın almalar gerçekleştirdiği düşünüldüğünde ambalajın satın 

alma kararında etkili olduğu ortay çıkmaktadır. 

 

 

Tablo12: Örneklemin Marka Bağlılığına Yönelik Satın Alma Davranışına Göre Dağılımı  

 Frekans Yüzde 

Hiçbir zaman belli değildir. 5 5.4 

Genellikle belli değildir. 11 12 

Ürüne göre değişiklik 

gösterir.  

24 26 

Genellikle bellidir. 45 49 

Her zaman bellidir 7 7.6 

Toplam 92 100 

 
     Katılımcıların kozmetik ürün alışverişlerinde alacakları ürünün markasının önceden belli olup 

olmadığı sorusunun sonuçlarına göre, katılımcıların %49’ unun alacağı marka genellikle belliyken 

%26’sının marka bağlılığı ürüne göre değişiklik göstermektedir.  

 

Satın Alma Kararında Etkili Faktörler 

 
Tablo13: Kozmetik Ürün Alışverişinde Satın Alma Kararında Etkili Faktörlerin Dağılımı    

Hiç etkili değil (1)    Etkili değil (2)      Etkisiz(3)      Etkili (4)     Çok etkili (5)   

 1 2 3 4 5 Toplam 

 f % f % f % f % f % f % 
Marka - - 8 8.7 15 16.3 39 42.4 30 32.6 92 100 
Fiyat 6 6.5 - - 13 14.1 44 47.8 29 31.5 92 100 
Kalite - - - - 8 8.7 39 42.4 45 48.9 92 100 
Ambalaj  5 5.4 6 6.5 21 22.8 38 41.3 22 23.9 92 100 
Ulaşılabilirlik  7 7.6 7 7.6 15 16.3 44 47.8 19 20.65 92 100 
Ürüne olan ihtiyacın 

yoğunluğu/derecesi 
7 7.6 4 4.3 9 9.8 33 35.9 39 42.4 92 100 

Alışkanlık  5 5.4 6 6.5 10 10.9 33 35.7 22 23.9 92 100 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union 

 

638 

 

 

 

     Katılımcıların kozmetik ürün satın alma kararını etkileyen faktörler 5’li skala ile ölçüldüğünde ilk sırayı 

%48,9 oranla kalitenin, ikinci sırayı %42,4 oranla ürüne duyulan ihtiyacın ve üçüncü sırayı %31,52 fiyatın ve 

dördüncü sırayı %23,91 oranla ambalajın aldığı görülmektedir. Sonuç olarak, ambalaj dâhil tüm faktörlerin 

ortalama değerin üstünde değer alması tüm bu faktörlerin satın alma kararında etkisinin önemli olduğu 

göstermektedir. 

 

Tablo14: Yeni kozmetik Ürün Denemeyi Etkileyen Faktörleri Dağılımı 

Hiç etkili değil (1)  Etkili değil (2)    Etkisiz(3)    Etkili (4)   Çok etkili (5)   
 1 2 3 4 5 Toplam 

 f % f % f % f % f % f % 

Reklam 4 4.3 6 6.5 16 17.4 45 48.9 18 19.6 92 100 

Fiyatının uygun olması  - - 10 10.9 18 19.6 41 44.6 23 25 92 100 

Güvenilir bir markanın 

yeni bir ürünü olması 
- - 3 3.3 18 19.6 44 47.8 25 27.2 92 100 

Tavsiye (arkadaş, akraba 

vs.) 
6 6.5 12 13. 8 8.7 32 34.8 24 26.1 92 100 

Ürün ambalajı  4 4.3 3 3.3 26 28.3 40 43.5 17 18.5 92 100 

Promosyon, Kampanya 3 3.3 6 6.5 12 13. 41 44.6 28 30.4 92 100 

Uygun fiyatla satışa 

sunulması 
- - 7 7.6 14 15.2 29 31.5 42 45.65 92 100 

Ücretsiz deneme boy 

ürünler 
11 11.9 5 5.4 14 15.2 24 26.1 38 41.3 92 100 

 

     Yeni ürün satın alma kararında etkili olan faktörler katılımcıların verdikleri puanlara göre 

büyükten küçüğe sıralandığında birinci sırayı %45,65 oran ile uygun fiyata satışa sunulması, 

ikinci sırayı %44,56 ile promosyon, kampanya, üçüncü sırayı % 43,47 ile ürün ambalajı 

almaktadır. Dolayısıyla görülmektedir ki ambalaj yeni bir kozmetik ürün denenmesinde oldukça 

önemli bir rol oynamaktadır. 
 

Ambalaj Bileşenleri ve Satın Alma Kararında Ambalajın Önemi 

 
Bu bölümde kozmetik ürünleri için ambalaj fonksiyonlarının faktör analizi incelenmektedir.  

 

Tablo15: Kozmetik Ürün Alışverişinde Ürünlerin Ambalaj Özelliklerinin Satın Alma Kararına Etkisinin 

Dağılımı  

Hiç Önemli Değil (1)    Önemli Değil (2)    Fikrim Yok (3)    Önemli (4)    Çok Önemli (5) 

Ambalaj Özellikleri 1 2 3 4 5 Toplam 

 f % f % f % f % f % f % 

Ürünü niteliklerini 

bozmayacak şekilde 

koruması 
-  3 3.3 11 11.95 52 56.52 26 28.3 92 100 

Kullanım kolaylığı 4 4.3 - - - - 59 64.1 29 31.6 92 100 

Taşıma kolaylığı  4 4.3 7 7.6 12 13 47 51.1 22 23.9 92 100 

Dayanıklılık  6 6.5 4 4.3 15 16.3 45 48.9 22 23.9 92 100 

Renk 4 4.3 12 13 21 22.8 37 40.2 20 21.7 92 100 

Grafik, Desen (logo, resim 

vs.)  
6 6.5 11 11.95 19 20.65 48 52.2 19 20.65 92 100 

Form 4 4.3 6 6.5 17 18.5 40 43.5 25 27.2 92 100 

Malzeme ( kağıt, cam, 

plastik ) 
3 3.3 5 5.4 19 20.65 38 41.3 27 29.3 92 100 

Ürün hakkında bilgi vermesi 

( Son kullanma tarihi, üretim 

tarihi, üretici bilgileri vb. 

etiket bilgileri) 

3 3.3 4 4.3 7 7.6 37 40.2 41 44.6 92 100 

Tekrar kullanılabilmesi  6 6.5 12 13 19 20.65 37 40.2 22 23.9 92 100 
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Ambalajın güvenlik bandı 

içermesi 
3 3.3 - - 10 10.9 27 29.3 52 56.5 92 100 

Ambalaj içerisindeki ürünün 

kolaylıkla kullanılabilmesi 
7 7.6 - - 7 7.6 39 42.4 40 43.5 92 100 

Ürünün özellikleri ve 

kullanımı hakkında bilgi 

vermesi ( kullanım tarifi, 

içerik vb. )  

2 2.2 8 8.7 5 5.4 32 34.8 46 50 92 100 

 

     Katılımcıların ambalaj bileşenlerine verdikleri önemler 1: Hiç önemli değil, 5: Çok önemli olmak 

üzere değerlendirildiğinde, % 64,13 oran ile ambalajın kullanım kolaylığı en önemli etken olarak 

bulunurken, bunu %56,52 oranla güvenlik bandı içermesi ve %44,56 oranla ambalajın bilgi vericilik 

özelliği takip etmektedir. Ambalajın diğer özelliklerine oranla ambalaj dayanıklılığı, ambalajın rengi 

ve ambalaj grafiği, formu özellikleri kozmetik ürünlerinde satın almaya etkisi daha düşüktür. 

Kozmetik ürünlerde çoğu zaman ambalaj ile ürün arasındaki sınır kaybolduğu ve ürün ambalajsız var 

olamadığı için kullanım kolaylığının satın almayı etkileyen en önemli faktör olarak değerlendirilmesi 

kullanıcının satın alma davranışı açısından tutarlı olduğunu göstermektedir.  

 

 

Tablo15: Ambalajın Kozmetik Ürün Satın Alma Kararındaki Etkisinin Değerlendirilmesi 

 
Kesinlikle Katılmıyorum ( 1 )   Katılmıyorum ( 2 )    Kararsızım ( 3 )     Katılıyorum ( 4 )        

Kesinlikle katılıyorum ( 5 ) 

 1 2 3 4 5 Toplam 

 f % f % f % f % f % f % 
Bir ürünün ambalajı o 

ürünü tercih etmemi 

etkiler. 
2 2.2 13 14.1 30 32.6 45 48.9 2 2.2 92 100 

Ürünlerin ambalajı 

ürünlerin kalitesini 

gösterir. 
- - 21 22.8 27 29.3 45 48.9 6 6.5 92 100 

Ürün ambalajı güzel 

olduğu için bir ürüne 

fazladan para 

ödeyebilirim. 

6 6.5 29 31.5 18 19.6 33 35.9 - - 92 100 

Ürün ambalajının formu 

satın alma kararımı 

etkiler. 
4 4.3 22 23.9 26 28.3 32 34.8 9 9.8 92 100 

Ürün ambalajının rengi 

satın alma kararımı 

etkiler. 
4 4.3 19 20.65 28 30.4 36 39.1 5 5.4 92 100 

Ürün ambalajının 

malzemesi satın alma 

kararımı etkiler. 
7 7.6 12 13. 10 10.9 43 46.7 20 21.7 92 100 

Ambalajın dayanıklı 

olması satın alma 

kararımı etkiler. 
- - 6 6.5 18 19.6 39 42.4 24 26.1 92 100 

Ürün tercihinde 

ambalajın sağlıklı ve 

hijyenik olması benim 

için önemlidir. 

2 2.2 - - 8 8.7 41 44.6 41 44.6 92 100 

Ambalajın kolay 

kullanılabilir olması satın 

alma kararımı etkiler. 
- - 8 8.7 5 5.4 52 56.5 27 29.3 92 100 

Ambalajın, ürünleri diğer 

ürünlerden ayıran en 
4 4.3 21 22.8 22 23.9 36 39.1 9 9.8 92 100 
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önemli faktör olduğuna 

inanırım 

Ürüne ilişkin içerik 

bilgilerinin rahat 

okunabilir olması satın 

alma kararımı olumlu 

etkiler. 

- - 7 7.6 20 21.7 45 48.9 20 21.7 92 100 

Ambalajın koruma 

dışında başka işlevlerinin 

de(ayna, fırça bölmesi 

vs. gibi) olması satın 

alma kararımı etkiler. 

3 3.3 3 3.3 19 20.65 57 61.95 10 10.9 92 100 

Yeni bir kozmetik ürün 

deneme kararımda 

ambalajın önemli bir 

etkisi vardır.  

4 4.3 12 13. 16 17.4 51 55.4 9 9.8 92 100 

Ürün ambalajının çevre 

dostu olması satın alma 

kararımı olumlu etkiler. 
11 

11.9

5 
8 8.7 29 31.5 36 30.1 8 8.7 92 100 

Ürün ambalajının 

içindeki ürünü görmek 

satın alma kararımı 

kolaylaştırır. 

- - 10 10.9 11 11.95 48 52.2 33 35.9 92 100 

Kalitesi aynı olan iki 

üründen ambalajı çekici 

olanı tercih ederim. 
4 4.3 5 5.4 15 16.3 54 58.7 14 15.2 92 100 

Kalitesi aynı olan iki 

üründen ambalajın 

kullanımı kolay olanı 

tercih ederim. 

3 3.3 4 4.3 4 4.3 57 61.95 24 26.1 92 100 

Ürün koruması olan 

ambalajlı ürünleri 

olmayan ürünlere tercih 

ederim. 

4 4.3 - - 13 14.1 34 36.95 41 44.6 92 100 

Sadece ambalajını 

beğendiğim için aldığım 

ürünler oldu.  
11 

11.9

5 
21 22.8 14 15.2 25 27.2 21 22.8 92 100 

Ürünlerin ambalajlarının 

kaliteli olması fiyatlarını 

arttırır. 
- - 11 11.95 22 23.9 32 34.8 27 29.3 92 100 

Bir ürünün ambalajına 

bakarak ürünün kalitesi 

hakkında yargıya 

varabilirim. 

- - 10 10.9 21 22.8 32 34.8 29 31.5 92 100 

Ambalajın içerisindeki 

ürünün(rimel, far, 

fondöten vs. gibi) kolay 

kullanılabilir olması satın 

alma kararımı etkiler.  

- - 4 4.3 5 5.4 48 52.2 35 38 92 100 

Aynı ürün grubunda 

güvenilir markalı 

ürünlerden ambalajı 

ilgimi çekeni tercih 

ederim. 

2 2.2 11 11.95 22 23.9 35 38 22 23.9 92 100 

Ürün bittikten sonra 
ambalajın farklı bir 

amaçla yeniden 
8 8.7 12 13 27 29.3 39 42.4 6 6.5 92 100 



IV. IMCOFE / BARCELONA  Young Scholars Union 

 

641 

 

 

kullanılabilir olması satın 

alma kararımı etkiler.  

Bir ürünün ambalajı o 

ürünü tercih etmemi 

etkilemez.  
15 16.3 30 32.6 17 18.5 25 27. 5 5.4 92 100 

Bir ürüne ambalajı güzel 

olduğu için fazladan para 

ödemem. 
5 5.4 32 34.8 11 11.95 28 30.4 16 17.4 92 100 

Ambalajı kullanım 

kolaylığı sağlayan bir 

ürünü fiyatı uygun  bir 

ürüne tercih etmem. 

8 8.7 30 32.6 31 33.7 19 20.65 4 4.3 92 100 

Ürün ambalajı bir ürünün 

kalitesini göstermez. 
17 18.5 30 32.6 20 21.7 18 19.6 7 7.6 92 100 

Ürün ambalajının 

malzemesi satın alma 

kararımı etkilemez.  
7 7.6 53 57.6 11 11.95 15 16.3 6 6.5 92 100 

Ürün ambalajının rengi 

satın alma kararımı 

etkilemez. 
11 

11.9

5 
37 40.2 25 27.2 15 16.3 6 6.5 92 100 

Ürün ambalajının formu 

satın alma kararımı 

etkilemez. 
18 19.6 39 42.4 13 14.1 15 16.3 7 7.6 92 100 

Ambalajın dayanıklı 

olması satın alma 

kararımı etkilemez.  
5 5.4 43 46.7 24 26.1 14 15.2 6 6.5 92 100 

Fiyatı uygun olan ürünü, 

ambalaj özellikleri 

kaliteli olan ürüne tercih 

ederim. 

10 10.9 23 25 24 26.1 22 23.9 13 14.1 92 100 

Ambalajın ayırt edici bir 

unsur olduğunu 

düşünmüyorum.  
15 16.3 37 40.2 12 13 22 23.9 3 3.3 92 100 

Güvenilir bir markanın 

ürününü, ambalajını 

beğendiğim ürüne tercih 

ederim. 

4 4.3 20 21.7 19 20.65 36 39.5 13 14.1 92 100 

Yeni bir kozmetik ürün 

deneme kararımda 

ambalajın bir etkisi 

yoktur.  

14 15.2 30 32.6 23 25 19 20.65 6 6.5 92 100 

Sadece ambalajını 

beğendiğim için bir 

ürünü satın almam.  
6 6.5 22 23.9 12 13 24 26.1 28 30.4 92 100 

    
   Ambalajın katılımcıların satın alma kararına etkisini incelemek için sorulan ifadelerde 1: Kesinlikle 

Katılmıyorum ve 5: Kesinlikle katılıyorum olmak üzere 5 üzerinden değerlendirme yapılmıştır. 

Değerlendirme sonuçlarına göre, katılımcıların satın alma kararları, sırasıyla en çok ambalajın kolay 

kullanılabilir olmasından, koruma dışında başka işlevlerinin de olmasından ve ambalajın içerisindeki 

ürünün kolay kullanılabilir olmasından etkilenmektedir. Kullanıcıların büyük çoğunluğu ambalajın 

ürün kalitesini gösterdiğini düşünmektedir.  

     Kullanıcılar kalitesi aynı olan ya da güvenilir markalı iki üründen, ambalajı çekici ürünleri tercih 

ederken, ambalaj özelliklerine kullanım kolaylığı dâhil edildiğinde ambalajı çekici olan üründense 

kullanım kolaylığı sağlayan ambalajlı ürünleri tercih etmektedir. Bu durum göstermektedir ki 

kozmetik ürünlerde çoğu zaman ambalaj ile ürün arasındaki sınır kaybolduğundan ambalaj bir nevi 

ürünün kendisinin yerine geçmekte ve kullanıcı deneyimini şekillendirmektedir. Dolayısıyla birincil 
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ambalajın kullanıldığı kozmetik ürünlerde kullanım kolaylığının satın alma davranışlarını etkilemesi 

ön plana çıkmaktadır.  Sonuç olarak ambalaj çoğunlukla yapısal özellikleri olmak üzere görsel 

fonksiyonları gibi çeşitli özellikleri ile kullanıcıların kozmetik sektöründeki ürünleri satın almasını 

önemli ölçüde etkilemektedir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ambalaj geçirdiği hızlı değişimler ve gelişimler sayesinde ürünü koruma fonksiyonuna kullanım 

kolaylığı, bilgi verme ve iletişim fonksiyonu gibi yeni nitelikler ekleyerek tüketicilerin duygularına 

hitap ederek satın alma kararlarında etkili olan bir kavram haline gelmiştir. Dolayısıyla bu değişimler 

tüketici davranışlarında da değişimi beraberinde getirmiştir. Self servis satış anlayışını kullanan 

alışveriş mekânlarının çoğalması, ürün sayısının gün geçtikçe çoğalıp birbirine benzer özelliklerde 

tüketicinin karşısına çıkmaya başlaması ve tüketicinin satın alma kararını genellikle markette vermesi 

ile birlikte bu durum bir adım ileri gitmiş ve ambalaja verilen önemin artmasına sebep olmuştur. 

Ambalajın satın alma davranışlarında önemi tüketicinin rafta bütünüyle kendi kendiyle baş başa 

kaldığı karar anında ortaya çıkmaktadır. Ürün ile ilgili yapılan tüm pazarlama, reklâm, halkla ilişkiler 

faaliyetleri geride kalırken, tüketici ürünle baş başa kalmaktadır. Tüketiciyi o anda o ürünü almaya ya 

da almamaya ikna edebilecek şey çoğu zaman ürünün ambalajıdır. Günümüzde tüketicinin ambalajı 

incelemeye zamanı ve ilgisi olmayabilir. O sadece kendisine iletilmek istenenler doğrultusunda basitçe 

ürünün işine yarayıp yaramadığına karar vermek durumunda olabilir. Bu noktada, farklılaşmış bir 

ambalajı tüketici daha ilk bakmaya başladığı anda formuyla tanıyıp ona yönelme eğilimi 

gösterebilmektedir. Dolayısıyla ambalaj tüketicilerin satın alma kararları üzerinde önemli bir etkiye 

sahiptir.  

     Tüketicinin satın alma karar süreci birçok faktörden etkilenmektedir. Artık büyük oranda kabul 

edilen bir şey vardır ki o da satışın, en başta var oluş sebebi olan tüketiciye yönelik olması 

gerekliliğidir. Bu durum ise, daha ürün var olmadan tüketiciyi merkeze alıp, ürüne yönelik kararların 

bu şekilde verilerek pazarlama ve ambalaj tasarımı sürecinin yönetilmesiyle olabilmektedir. Gelinen 

noktada, ambalajların tüketici beğenisine hitap ettiği sürece satın alma kararlarına olumlu etki yapan 

önemli bir araç olduğu anlaşılmıştır. Bu amaca ulaşmak için tüketici ile doğru iletişim kurulması 

gerekliliği fark edildikten sonra pazarlama faaliyetlerinde ürün tasarımının önemi anlaşılmış ve bu 

konuda tasarımcıların rolü artmıştır. Bu durum özellikle ambalajın ürün görevi gördüğü kozmetik 

ambalajlarında çoğunun dahil edilebildiği birincil ambalajlar için daha da önemli olmaktadır. 

Tasarımcılar konuya form, işlevsellik, kullanım kolaylığı ve malzeme gibi unsurları dâhil ederek, çok 

yönlü bakış açısıyla ambalaja yeni bir anlam kazandırmışlardır. Bu gelişmeler dikkate alındığında, 

pazarlama bilimindeki bu anlayış değişiminin, ambalaj tasarımının gelişmesine sebep ve destek olduğu 

sonucunu çıkartabilmekteyiz.  

     Ambalaj tüketicileri ürüne yönlendirecek, satın alma kararında etkili olacak, tüketicilerin ürüne 

ilişkin olumlu veya olumsuz tutuma sahip olmasına neden olabilecek kadar etkili bir unsurdur. 

Üreticilerin ürettikleri ürünün ambalajına verdikleri öneme göre tüketicilerin kafasında ürün ile ilgili 

fikirler şekillenmektedir. Bu nedenle tüketicinin kullandığı ürünün ambalajına ve bu ambalajın 

işlevlerine yönelik tutumlarının incelenmesinde yarar vardır. Ambalajın buna bağlı olarak ambalaj 

fonksiyonlarının satın alma kararına etkilerini incelemek üzere yola çıkılan bu araştırmada, 92 kişiye 

anket uygulanmıştır. Örneklemin demografik özelliklerine bakıldığında, katılımcıların yaklaşık % 

70’ini bayanların oluşturduğu, yaş çoğunluğunun % 34,8 oranla 23- 29 olduğu, %45’inin kamu 

sektöründe çalıştığı ve büyük çoğunluğunun üniversite ve üzeri eğitim düzeyine sahip olduğu 

görülmektedir.  

     Araştırmadan elde edilen bulgulara göre katılımcıların, yaklaşık %50’lik bir oranla kozmetik 

marketlerden alışveriş yaptıkları görülmüştür. Alışveriş yapma sıklığı %32,6’sında ayda bir olduğu 

düşünülünce birçok ürünün yan yana bulunduğu büyük ölçekli marketlerden alışveriş yapan 

tüketicilerle ambalajın ne denli sık ve yoğun olarak satış noktalarında birebir karşı karşıya olduğunu 

düşünmek yerinde olacaktır. Dolayısıyla ürünün sessiz satıcısı konumunda olan ambalaja düşen görev 

büyüktür. Katılımcıların yaklaşık %47,4’ünün alışveriş listesi yaptığı fakat %84’ünün yapılan bu 

alışveriş listesinin dışına çıktığı görülmektedir. Tüketiciler çoğunlukla satış noktasında anlık satın 

alma kararları verdikleri için bu tür satın almayı teşvik etmede ambalajın fonksiyonel ve iletişim 

odaklı özellikleri oldukça önem kazanmaktadır. 
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     Araştırma sonuçları incelendiğinde literatür bilgilerini desteklediği görülmektedir. Kozmetik 

ürünlerinde yapılan anket çalışmasında, katılımcıların satın alma kararında etkili olan faktörlere 

bakıldığında sırasıyla kalite, ihtiyaç, marka, fiyat ve ambalajın önemli olduğu görülmüştür. Yeni ürün 

satın alma kararında etkili faktörler ise sırasıyla fiyat, deneme boy ürünler, promosyon, marka, tavsiye 

ve ambalajdır. Ambalaj önem derecesine göre son sıra da yer alsa da 5 üzerinden değerlendirildiğinde 

toplamda 3’ün üzerinde bir değere sahip olması ambalajın da satın alma kararında önemli bir yere 

sahip olduğunu göstermektedir. Ambalaj bileşenlerinin satın alma kararına etkisinin araştırıldığında , 

% 64,13 oran ile ambalajın kullanım kolaylığı en önemli etken olarak bulunurken, bunu %56,52 oranla 

güvenlik bandı içermesi ve %44,56 oranla ambalajın bilgi vericilik özelliği takip etmektedir. 

Ambalajın diğer özelliklerine oranla ambalaj dayanıklılığı, ambalajın rengi ve ambalaj grafiği, formu 

özellikleri kozmetik ürünlerinde satın almaya etkisi daha düşüktür. Kozmetik ürünlerde çoğu zaman 

ambalaj ile ürün arasındaki sınır kaybolduğu ve ürün ambalajsız var olamadığı için kullanım 

kolaylığının satın almayı etkileyen en önemli faktör olarak değerlendirilmesi kullanıcının satın alma 

davranışı açısından tutarlı olduğunu göstermektedir. Analiz sonuçlarına genel olarak bakıldığında, 

ambalajın bazı bileşenleri daha ön plana çıkmış olsa da ambalajın tüm fonksiyonlarının satın alma 

kararında önemli olduğu söylenebilmektedir. Ayrıca kozmetik ürünlerde satın alma kararında ambalaj; 

kalite, fiyat, marka gibi faktörlerden daha az öneme sahip olsa da ambalaj fonksiyonlarına verilen 

değerlendirmelerden aslında ambalajın ve ambalaj bileşenlerinin yadsınamayacak bir öneme sahip 

olduğu görülmüştür.  

     Kozmetik ürünleri açısından marka bağlılık düzeyi yüksek kişiler ile düşük kişiler arasında 

ambalajın tüketiciye bilgi verme özelliğinin satın alma davranışına etkisi açısından bir farklılık 

görülmüştür. Marka bağlılığı düşük olan kişilerde ambalajın bilgi verme özelliğinin satın alma 

kararında daha önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Bu anlamda marka bağlılığı olan kişilerin kullandıkları 

markaların ürün bilgilerini daha önceki tecrübelerine dayanarak bildikleri ve bu nedenle satın alma 

kararını verirken bu özelliğin daha az öneme sahip olduğu görülmektedir. Bunun yanında ambalaj 

bileşenlerinin satın alma kararına etkisinin cinsiyete ve farklı yaş gruplarına göre farklılık gösterdiği 

görülmektedir. Kozmetik ürünlerinde kadınlar satın alma kararında ambalajın saklama ve kullanım 

kolaylığı özelliğinden erkeklerden daha fazla etkilenmektedirler. Bunun yanında 30 - 40 yas 

arasındaki tüketiciler için ambalajın bilgi vericilik özelliği, 16-22 yas arasındaki tüketicilere göre satın 

alma kararında daha etkili bulunmuştur. Aynı şekilde eğitim ve gelir düzeyinin artması ile birlikte 

tüketicilerin ambalajlardan beklentileri değişmekte ve ürünü korumasının yanında ürünü daha kolay 

kullanmak ve daha sonrasında ambalajın göze hitap edip tüketiciyi cezbetmesi de beklenmektedir.  

   Araştırma sonuçlarından görüldüğü üzere kozmetik ürünlerde ambalajın satın almada oldukça 

etkilidir. Üreticiler bundan sonraki çalışmalarında kozmetik ürün gruplarında ambalajın 

fonksiyonlarını geliştirmeye daha fazla dikkat etmelidirler. Çalışmada incelenen konunun her sektörde 

ihtiyaç duyulan ambalaj olması nedeniyle, bu çalışmanın sadece kozmetik sektöründe değil, ambalaj 

kullanımı olan bütün sektörlerle ilgili olarak yapılabilecek çalışmalara yol gösterici olacağı 

düşünülmektedir. Bunun yanında kesin olan şudur ki, ambalaj ürün seçimlerinde oldukça önemli bir 

rol oynamaktadır.  
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ÖZET 

 

        Meydana gelen finansal krizlerin etkilerinin azaltılması için ihtiyaç duyulan finansal araçlardan 

biri de sukuktur. Sukuk, İslami kuruluşlarca oluşturulan ve bir standart içinde belirlenen, İslami finans 

kurumlarının raporlamaya ilişkin kavramsal çerçeveleri içinde yer alan finansal bir enstrüman olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Anti-konjonktür dönemlerinde ihtiyaç duyulan en büyük destek, güçlü sisteme 

sahip olan bankacılık sisteminden gelmiştir. Finansal enstrüman olarak bankacılık sistemine entegre 

edilen sukuk, güçlü bankacılık sisteminde finansal açıdan sağlanan desteklerden biridir. İslami 

finansın en çok kullanılan ve geniş çapta varlığa dayalı sermaye piyasası ürünü olan sukuk, özel 

yatırım faaliyet projelerinin, belli varlıklarının, hizmetlerinin, kullanım haklarının, belli varlık 

sahipliğindeki eşit değerli, bölünmemiş paylarını temsil eden sertifika olarak tanımlanmaktadır. 

Faizsiz finans sistemi olarak bilinen sukukun uygulama çeşitleri uluslararası kuruluşlarca standarda 

bağlanmış ve çeşitlendirilmiştir. Çalışmada sukukun dünyada kullanımı, ekonomisi ve toplam finansal 

araçlar içindeki yeri ayrıntılı olarak inceleme konusu yapılmış, ülke örnekleriyle gelişimi ve gelecek 

perspektifi çizilmeye çalışılmıştır. Finansal piyasalar içinde İslami finansman araçlarının kullanımının 

hızlı bir şekilde arttığı ve birçok ülkenin bu tür finansal araçların kullanımı için yasal düzenlemelere 

de gittiği görülmüştür.  
 

Anahtar Kelimeler: Sukuk, İslami Finansal Enstrüman, Kira Sertifikası 

 

 

Financial Instrument: Sukuk 
 

 

ABSTRACT 

 

      One of the financial instruments required to reduce the effects of financial crisis is the sukuk. It 

made by Islamic organizations and defined within a standard by Islamic financial institutions within 

the conceptual frameworks of Islamic finance institutions' reporting. The greatest support needed 

during anti-conjuncture periods came from a banking system that has a strong system. As a financial 

instrument, sukuk is integrated into the banking system is one of the financially advocated supports in 

the strong banking system. Sukuk, the most used of Islamic finance and wide range asset-backed 

capital market securities of denomination representing individual ownership interests in a portfolio of 

eligible existing or future assets. It is known non-interest system and standardized and diversified by 

international institutions. In this study, sukuk is approached in the world economy, detailed 

examination of the place in total financial instruments with country examples. It has been seen that the 

use of Islamic financing instruments in the financial markets has increased rapidly and many countries 

have gone to legal regulations for the use of such financial instruments.  
 

Keywords: Sukuk, Islamic Financial Instrument, Rent Certificate  
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GİRİŞ 

 

İslami finans, İslami prensip ve kurallara göre ortaya çıkan bir finans alanı olmakla birlikte 

artık sadece özel şirketlerin finansman olarak başvurduğu bir yöntem değil ayrıca devletlerin de kamu 

finansmanı olarak kullandığı bir yöntem haline gelmiştir. Bilindiği gibi İslam dininde faiz almak ve 

vermek yasaktır. Bu yasak Müslüman ülkelerde geleneksel borç piyasası ürünlerinin yaygın 

kullanımını engellemektedir. İşte ‘’sukuk’’ bu ihtiyaç sonucunda doğan ürünlerin başında gelmektedir 

(Büyükakın ve Önyılmaz, 2012: 2). Tasarrufunu bu alanda yoğunlaştırmak isteyen yatırımcıların 

varlığı da devletlerin kamu finansmanında bu ürünleri kullanmaya başlamasına önayak olmuş ve kamu 

finansmanında bir İslami finansman ürünü olarak sukuk kullanılmaya başlanmıştır. 

Türkiye’de bu alandaki eksikliği görerek gerekli düzenlemeleri yapmış ve sukukun bir kamu 

finansman aracı olarak kullanılmasını sağlamıştır.  Ancak Türkiye bu alanda biraz geç yer almıştır. 

Ayrıca finansal okuryazarlığın düşük olması ve sukukun daha bilinmiyor olması bu alandaki bir başka 

eksikliği bize göstermektedir. Bu çalışmanın amacı da başta sukuk ve çeşitlerini tanımlamak, sukukun 

geleneksel borç piyasası ürünlerinden farkını açıklamak ve Türkiye’de kamu finansmanı olarak nasıl 

kullanıldığını inceleyerek bu eksikliği gidermektir. 

 

Sukuk’un Tanımı 

 

İslami finansın en popüler formu, genellikle geniş çapta, varlığa dayalı sermaye piyasası ürünü 

olan sukuk olarak belirtilmektedir. (Jobst vd., 2008:3) Sukuk, Arapça’da Sak kökünden gelmekte olup; 

‘’Sak’’ Arapça’da sertifika veya vesika anlamlarını taşımaktadır. Arapça’da bono ve tahviller için 

senet kelimesi kullanılırken, İslami tahvil olan saklar için ise sak kelimesinin çoğulu olan sukuk 

kelimesi kullanılmaktadır (Yarcımcıoğlu vd., 2014:158). Uluslararası açıklamaya göre sukuk İslami 

Finansal Kuruluşlar İçin Muhasebe ve Denetleme Organizasyonu(AAOIFI) tarafından, Şeriat standartı 

17(2) içerisinde açıklanmakta ve sukuk, özel yatırım faaliyet projelerinin belli varlıklarının, 

hizmetlerinin, kullanım haklarının, belli varlık sahipliğindeki eşit değerli bölünmemiş paylarını temsil 

eden sertifika olarak tanımlanmaktadır (Shahida ve Sapiyi, 2013:552). Sukuk, faiz ödemesi yapmaz, 

ancak kar-paylaşımı veya leasingdeki(finansal kiralama) gibi gerçek kazançlar yaratır. En önemlisi 

sukukun faiz kazancını ve ödemesini yasaklayan ve gelirin, bir borçtan gelecek garanti bir kazançtan 

ziyade belli gerçek bir işin riskinden gelmesi gereken geliri şart koşan İslami hukuka uygun olması 

gerekir (Jobst vd.,. 2008:4; Al-Salem, 2009:191). Genel olarak sukukun özelliklerini ise şöyle 

sıralayabiliriz(Dede, 2013:15): 

 Sak kelimesinin çoğuludur ve eşit değerli sertifikalardır. Bölünmez hisselerle sahiplik 

yetkisini temsil ederler. 

 Piyasada faizsiz bono olarak da nitelendirilmektedirler. 

 Özel projelere veya özel yatırımlara konu varlıklar üzerinde sertifika sahipleri lehine hak 

tesisini sağlarlar. 

 Bir varlığa dayanmaktadırlar.(asset-based/asset-backed)230 

 Genel olarak dayanak varlıklar bir Özel Amaçlı Şirkete231(VKŞ/SPV) devredilir. 

 Varlıklardan doğan gelirler üzerinde hak tesis ederler. 

 Organize piyasalara kote edilme özelliğine sahip oldukları gibi derecelendirme kuruluşları 

tarafından da değerlendirilebilirler. 

 İkincil piyasalarda işlem görebilirler. 

 Sabit veya değişken getirili olabilirler. 

 

                                                      
230 Sukuk sistemini anlamak için öncelikle Varlığa Dayalı Menkul Kıymet(VDMK) ve Gelir Ortaklığı 

Senetleri(GOS) sistemini bilmek gerekmektedir. VDMK sisteminde alacak portföyüne sahip olan şirket, bu 

portföyü Özel Amaçlı Şirkete(SPV) satmakta ve SPV ise portföyü menkul kıymete dönüştürmektedir. Bu arada 

yatırım bankaları da bu  kıymetlerin yatırımcılara satılmasına aracılık etmektedirler. GOS ise, kamu kurum ve 

kuruluşlarına ait olan, baraj, köprü, karayolu gibi projelerden elde edilecek gelirlere, gerçek ve tüzel kişilerin 

ortak olması için çıkarılacak senetlerdir(Yarcımcıoğlu vd., 2014:160; Abat, 2008:9). 
231 Özel Amaçlı Şirket(Special Purpose Vehicle (SPV)): SPV’ler menkulleştirme süreci ve ihracın yönetilmesi 

amacıyla kurulan özel amaçlı kuruluşlardır(Yardımcıoğlu vd., 2014:202). 
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Sukuk ve Geleneksel Finansman Araçları Arasındaki Farklılıklar 

 

Sukuk salt parasal anlamda bir hak anlamına gelmez. İslam hukuku prensipleri altında, para, 

ticareti yapılabilen bir ticari ürün değildir. Bu yüzden özellikle borçlanmaya bir fiyat ekleyen, faiz 

getiren borç yasaktır(Kusuma ve Silva, 2014:2) 232. Sukuk hem bono hem hisse senedi gibi 

özellikleriyle birlikte menkul kıymetlerin farklı bir sınıfını gösterir. sermaye piyasalarında fon 

sağlamak için kullanılan geleneksel finansal enstrümanlar bono ve hisse senetleridir. Sukuk 

işletmelerin ve bağımsız kuruluşlar tarafından faaliyetlerini finanse etmek için çıkartılan İslam 

hukukuna uygun yatırım sertifikalarıdır. Bonolara benzer olarak sukuk bir vade tarihine sahiptir. 

Sukuk ve hisse senetleri ayrıca iki sebepten dolayı birbirine benzerdir. Her ikisi de bir sahiplik hakkını 

yansıtır ve bir gelir garanti etmez. Ancak sukukun belirli bir süre için özel bir varlıkla, hizmetle veya 

projeyle ilişkisi olması gerekir(Hussain vd., 2015:20). Örneğin; Murabaha(maliyet artı satış), 

Salam(Ön ödemeli satış), İcara(kiralama), İstisna, Mudaraba ve Müşareke yatırım, iş, proje, varlık 

veya borçta kısmi bir sahiplik anlamına gelen sukuk çeşitleridir(Godlewski vd., 2011:8). Bu tür 

sukukların yukarıda belirtildiği gibi özel bir varlıkla, hizmetle veya projeyle ilişkisi mevcuttur. Sukuk 

ihracının amacı da, toplanan fonlar ile sahip oluna paya göre yeni bir projeye başlamak, mevcut bir 

projeyi geliştirmek veya toplanan fonları bir faaliyeti için kullanmaktır. Sukuk sahibinin elde edeceği 

getiride bu tür işlerden elde edilecek gelir üzerindeki hak sahipliğinden kaynaklanmaktadır. 

Geleneksel bonolar ise ihraç edenin anapara ve faizi bono alıcısına ödemesini yükümlülük haline 

getiren borç senetleridir. Sukuk yatırımcılarına faiz ödemesi yapılmamakta, varlıkların paylaşılmasına 

veya kiralanmasına dayalı gerçek ekonomik işlemlerin getirisi dağıtılmaktadır(Yardımcıoğlu vd., 

2014:202-203). Sukuk aşağıdaki özellikleriyle geleneksel bonolarla karşılaştırılmaktadır(Tahmoures 

ve Afshar, 2013:48): 

 Geleneksel bonolar borç üzerindeki bir hakkı göstermesine karşılık, sukuk varlık ve nakit akışı 

sahipliği üzerindeki bir hakkı gösterir. 

 Geleneksel bonoların getirisi daha önceden belirleniyorken, sukukların getirisi esas varlıktan 

tahmin edilebilir. 

 Sukuklar, geleneksel bonolara benzer olarak periyodik düzenli bir gelir akışı sağlar. 

 Geleneksel bonoların getirisi sabitken, sukuklarda yatırımcıların yatırdıkları sermaye 

üzerinden daha fazla getiri elde etme olasılıkları mevcuttur. 

 Sukuklarda getiri, geleneksel bonolara karşılık garanti edilmez. 

 Sukuklarda sözleşme alıcı-satıcı ilişkisine dayanıyorken, geleneksel bonolarda ilişki borç alan-

borç veren ilişkisine dayanır. 

 Sukuk sabit veya değişken getirilere sahip olabilirken, geleneksel bonolarda sabit bir oran 

mevcuttur. 

 Eurobondlara benzer şekilde, fiyatlamada LIBOR(London Interbank Offered Rate) 

kullanılabilir. 

Görüldüğü gibi sukukun geleneksel finansman araçlarından farkı bir varlığa dayanmasıdır. Bu durum 

da sukukun, reel ekonomiyle çok yakın ilişki içerisinde olmasını sağlamaktadır. Ayrıca İslam 

hukukunda faizin yasak olması, sukukların faizsiz bir finansman aracı olmasını ve bu şekilde ihraç 

edilmesine neden olmaktadır. Bu özelliğiyle sukuk, geleneksel finansman araçlarından tamamen 

ayrılmaktadır. 

SUKUK ÇEŞİTLERİ 

 

Sukukun günümüzde İslami Finansal Kuruluşlar için Muhasebe ve Denetleme Organizasyonu-

AAOIFI) tarafından tanımlanan ve onaylanan 14 adet sukuk çeşidi bulunmaktadır(Büyükakın ve 

Önyılmaz, 2012:3;Shahida ve Sapiyi, 2013:554). Ancak aşağıda en yaygın olarak kullanılan sukuk 

çeşitlerinin açıklaması yapılacaktır(Kusuma ve Silva, 2014:24). 

İcara Sukuk 

İcara kelime olarak kiraya vermek manasına gelmektedir(Yardımcıoğlu vd., 2014:161). İcara sukuk, 

bir kira kontratına bağlı olan maddi duran varlıkları temsil eden, eşit nominal değere sahip ve İslami 

prensiplere uygun bir menkul kıymet olarak tanımlanmaktadır(Yakar vd., 2013:80). İcara sukuk, 

                                                      
232 İslam hukuku parayı bir varlık olarak değil de bir değer ölçme aracı olarak değerlendirmektedir. Bu yüzden 

paradan gelir elde etmek yasaktır(Kusuma ve Silva, 2014:2). 
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gayrimenkul, uçak veya gemi gibi maddi varlıkların yararlanma/intifa veya sahipliğinin bir borçludan, 

bu tür varlıklarda bölünmemiş sahipliği temsil eden sukuk sertifikalarını yatırımcılara ihraç eden bir 

Özel Amaçlı Şirkete(SPV) transferini içerir. Daha sonra bu varlık genellikle sertifikaların süresiyle 

uygun olan belirli bir süre için SPV tarafından borçluya geri kiralanır. Her bir sukuk sahibi esas 

varlıktaki sahipliğiyle orantılı olarak oluşan kira bedellerini alma hakkı kazanır. Bu kira bedellerinin 

miktarı bu sürede sukuk altında ödenecek periyodik dağıtım tutarına eşittir.  Bu yüzden bu miktar sabit 

veya değişken bir oran üzerinden hesaplanabilir(Latham&Watkins, 2015:9). 

İcara sukuk ihraç edilmesinden, ödemelerin yapılmasına kadar belli bir süreçten geçmektedir. 

Örneğin; Nisan 2014’te, Dubai hükümeti tarafından çıkarılan 2029 vadeli icara sukuku aşağıdaki 

işlemlerden meydana gelmiştir(Latham&Watkins, 2015:10): 

 Finansal aracının şirketleşmesi: Devlet bir özel amaçlı şirketi, Dubai DOF Sukuk Limited 

Şirketi’ni kurdu. 

 Sukukun ihracı: Özel Amaçlı Şirket ihraççı olarak belirli gayrimenkuldeki bölünmemiş bir 

sahipliği yansıtan sukuk ihraç etti. 

 Sukuka katılım ve güvenin yaratılması: Yatırımcılar sukuka katıldılar ve özel amaçlı şirkete 

ödeme yaptılar. İhraç miktarlarının toplamı Güven Sertifikalarının üzerinde yazılı tutarın 

toplamını oluşturdu. SPV gelirler üzerine bir güvence bildirdi ve yatırımcılar için bir yediemin 

olarak hareket etmeye başladı. 

 Varlığın satımı ve satın alım düzenlemesi: Devlet satın alıcı olarak SPV ile bir satım ve satın 

alım düzenlemesi yaptı ve varlığı özel amaçlı şirkete transfer etti. Şirket, varlığın satın alma 

fiyatını devlete ödedi. 

 İcara anlaşması: Şirket kiraya veren olarak daha sonra varlıkları icara anlaşması altında 10 yıl 

süre için devlete geri kiraladı. 

 Kira bedellerinin ödenmesi ve periyodik dağıtım miktarları: Devlet kiralayan olarak, şirkete 

altı ayda bir kira bedeli ödemesi yapılmasını kabul etti. Bu bedel yüzde 5 olan sabit bir 

bedeldi. 

 Dağıtım miktarının ödenmesi: Şirket bu bedelleri yatırımcılara ödedi. 

 Vade Tarihinde Varlığın Satımı ve Satın Alımı Anlaşması: Vade tarihinde şirket, varlığı 

belirlenen tarihte satacak ve hükümet geri alacaktır. 

Kısaca diyebiliriz ki; icara sukuk bir ölçüde sahibine varlığın hissedarı olma hakkı vermektedir. Ancak 

bu hak, geleneksel anonim şirket hissedarlığından farklı olarak icara sukuk sahibine anlaşmada 

önceden belirlenmiş olan  tarihe kadar geçerli olacak bir hak niteliği taşımaktadır(Büyükakın ve 

Önyılmaz, 2012:4). 

 

Murabaha Sukuk 

 

Murabaha sukuk, bir varlığın elde edilmesi için satıcı ve satın alıcı arasındaki bir anlaşmadır. 

Fiyat, satıcı için kabul edilen bir kar marjı artı varlığın maliyetini içerir (Latham&Watkins, 2015:31). 

Bu sukuk türünde, ihraççı SPV bir ya da daha fazla varlığı ihraçtan elde ettiği gelirle satın alır. 

Ardından bu varlıklar yüksek bir fiyata, daha doğrusu, maliyet artı kar fiyatına satılır ve gelecekte 

taksitler halinde ödenir. Taksit ödemeleri sukuk sahiplerine periyodik ödemeleri 

oluşturacaktır(Kusuma ve Silva, 2014:25). 

Örneğin; X şirketi 1.000.000 TL değerindeki bir makineyi almak için SPV ile bir sözleşme yapar. 

SPV, söz konusu makinenin alımı için her biri 100 TL değerinde 10.000 adet sukuk ihraç eder ve 

ihraçtan elde edilen fonlarla makineyi satın alır. Aldığı makinein bedeline 250.000 TL kar payı ilave 

ederek X şirketine 20 ay vade ile satar. X şirketi 20 ay boyunca her ay (1.250.000/209 62.500 TL 

taksiti SPV’ye öder. SPV de taksitlerle sukuk yatırımcılarına anapara ve ka paylarını geri öder. 

Böylece X Şirketi makinenin finansmanını sağlarken, sukuk yatırımcıları da bu süre içerisinde 

250.000 TL’lik gelir elde etmiş olurlar(Yılmaz, 2014:91). 

Ayrıca 2011 yılında, Goldman Sachs International(GSI) Şirketi’nin toplamda 2 milyar dolar 

miktarında yaptığı murabaha ihracı da buna örnek verilebilir(Latham&Watkins, 2015:32). 
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Mudaraba Sukuk 

 

Mudaraba sukuk bir kar veya zarar paylaşımının olduğu, bir tarafın fon sağladığı(yatırımcı), diğer 

tarafın ise girişim ve yönetim uzmanlığını(mudarib veya girişimci) bir kar oluşturma düşüncesiyle 

sağladığı sukuk türüdür. Kardaki paylar  karşılıklı yapılan bir anlaşma tarafından belirlenir. Fakat, eğer 

bir zarar varsa, bu zararlar mudaribin ihmalkarlığından, kötü yönetiminden veya sözleşme koşullarını 

ihmalinden kaynaklanmıyorsa tamamıyla yatırımcı tarafından karşılanır(Hussain vd., 2015:7). 

Mudaribin yükümlülüğü ise sadece onun zamanı ve girişimi ile sınırlıdır(Kammer vd., 2015:33). Bu 

sukuk çeşidinde, sukuk ihracından sağlanan gelirler bir işletmeyi finanse etmek için sermaye olarak 

ihraççı yani SPV tarafından kullanılır. İşletmeden sağlanan gelirler ise önceden kabul edilmiş 

oranlarda girişimci ve ihraççı arasında paylaştırılır(Kusuma ve Silva, 2014:26). Bu sukuk türünün 

çalışma şekli(Yardımcıoğlu vd., 2014:162); 

 Mudarib, proje sahibiyle projenin görevlendirmesi/inşası için anlaşmaya varır. 

 SPV, fon sağlamak için sukuk ihraç eder. 

 Mudarip, proje faaliyetinden gelen nihai sermaye hasılatı ve düzenli getiri ödemesi alır. 

 Mudarip, tamamlanınca projeyi sahibine teslim eder. 

Bu sukuk türüne Kasım 2012’de,  Abu Dhabi İslam Bankası tarafından yapılan, dünyanın ilk Basel 3 

düzenlemesine uygun Tier 1 sukuk ihracı olan, 1 milyar dolarlık sukuk ihracı örnek verilebilir. İhraç 

edilen mudaraba sukukuna 15 kattan daha fazla bir talep sağlanmış ve tahmin edilen kar oranı ise 

yüzde 6.375 olarak belirlenmiştir. Bu, bu sukuk türündeki bugüne kadar yapılan en düşük kupon 

ödemesi olmuştur. Ayrıca bu sukuk ihracı, İslami Finans Haberleri tarafından  ‘’Birleşik Arap 

Emirlikleri Yılın Anlaşması’’ ve ‘’Yılın Mudaraba Anlaşması olarak ödüllendirilmiştir. Bunun yanı 

sıra, The Banker tarafından da ‘’Orta Doğu’da Yılın Anlaşması’’ olarak seçilmiştir(Latham&Watkins, 

2015:16). 

 

Muşaraka Sukuk 

 

Muşaraka kelimesi Arapça bir kelime olan ‘’Shirakah’’ yani ortaklık anlamına gelen 

kelimeden gelmektedir. (Lathma&Watkins, 2015:19) Muşaraka sukuk, bir kar-zarar paylaşım 

ortaklığıdır. Muşaraka sukuk, iki veya daha fazla ortağın bir projeyi finanse etmek için sermaye 

sağladığı bir ortak girişim(joint venture) sözleşmesidir. Muşaraka sukukta ortaklar yönetimde yer alma 

hakkına sahiptir. Ortakların, çok yüksek kazanç elde etme potansiyeli ile birlikte tüm İslami finans 

modelleri arasındaki en büyük riskleri de taşıdığı görülmektedir. Ancak, karlar önceden yapılmış 

anlaşmalardaki oranlara göre dağıtılmasına rağmen, zararlar ise sermayeye katılım oranında 

paylaştırılmaktadır(Hussain vd., 2015:7) Mudaraba sisteminde emek-sermaye ortaklığı söz 

konusuyken, bu sistemde hem emek hem de sermaye ortaklığı söz konusu olmaktadır(Yılmaz, 

2014:89). Büyük ölçüde mudaraba sukuka benzeyen bu sukuk türünde tek fark anlaşma yapan her iki 

tarafında şirket üzerinde mülkiyet hakkına sahip olmasıdır. 

 

Salam Sukuk 
 

Salam sukuk, bir forward sözleşmesine dayalı, bununla birlikte, borçlunun SPV aracılığıyla varlığı 

gelecek bir tarihte tam olarak satın alıcıya(yatırımcı) ulaştırmayı taahhüt eden bir sözleşme 

türüdür(Kusuma ve Silva, 2014:28). Salam(selem) sukuk, türev ürünlerinden forward uygulamasına 

benzemektedir. Ancak forward, gerçekte bir belirsizlik içerdiği ve belirsizlikte faiz doğurduğu için 

İslam dininde yasaklanmıştır(Yılmaz, 2014:91) Salam sukukta, sukukun ihraççısı malların 

satıcısıyken, sukuk sahipleri malların satın alıcısı olanlardır. Salam sözleşmesinde, ürünler, satış 

zamanında var olmaz ve bu yüzden de ender bir satış olarak değerlendirilir(Shahida ve Sapiyi, 

2013:554). Salam sukukla ilgili süreç aşağıdaki gibi özetlenebilir(Yakar vd., 2013:83): 

 SPV bir yükümlü ile hem malları hem de alıcıları bulmak için anlaşma imzalar. Yükümlü, 

sukuk-alıcıları adına malları almayı ve sonrasında yüne sukuk sahipleri adına kar etmek için 

malları satmayı taahhüt etmektedir. 

 Salam belgeleri yatırımcılara verilir ve SPV Sukuk getirilerini alır. 

 Salam getirileri ileriki bir tarihte malları satacak olan yükümlüye verir. 
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 SPV yükümlüden malları alır. 

 Yükümlü sukuk sahipleri adına malları kar amacıyla satar. 

 Sukuk sahipleri malların satış getirilerini alırlar. 

Salam sukukun örneklerine Körfez ülkelerinde rastlanabilmektedir. Bu ülkelerde salam sukuk tarım 

veya sulama kredilerine yönelik çıkarılan ufak çaplı sukuklar da bulunmaktadır. Muzara’a(ekin) 

sertifikaları, Musaqa(sulama) sertifikaları, Mugharasa(Tarımsal) sertifikalar, salam sukuk ihracına 

örnek olarak verilebilmektedir(Abat, 2008:43). 

 

İstisna Sukuk 

 

İstisna kelimesi Arapça bir kelime olan ve belirli bir ticari ürünün üretilmesi anlamına gelen 

‘sina’a’’ kelimesinden gelmektedir(Latham&Watkins, 2015:28). İstisna sukuk kavramı, bazı şeyler 

yapmak için ihtiyaç duyulan adımlara esneklik yaratmak adına salam sukukun kurallarından 

türetilmiştir(Shahida ve Sapiyi, 2013:554). İstisna sukuk biraz salam sukuk benzemekte olup, inşa 

edilecek veya üretilecek varlığın gelecekte teslim edilmesine dayalı bir sözleşme türüdür(Kusuma ve 

Silva, 2014:29). Salam sukukta, bir üretici belli bir ürünü, gelecekte belli bir tarihte ve belli bir fiyatta 

üretmeyi ve teslim etmeyi kabul eder. Bedelin, salam sukukun aksine, önceden ödenmiş olmaması 

gerekir. Bedel tarafların tercihlerine dayalı olarak, taksitler halinde veya bir kısmı önceden, geri kalanı 

ise daha sonra dengeli bir şekilde yapılacak şekilde ödenebilir(Kommer vd., 2015:33). İstisna sukukun 

eşsiz özelliği,  sözleşme tarihinde hiçbir şeyin değiştirilmiyor oluşudur. Belki de, istisna sukuk her iki 

tarafın yükümlülüklerinin gelecekte yerine getirdiği tek forward sözleşmesidir(Hussain vd., 2015:9). 

İstisna sukuk, borç yükümlülüğü niteliği taşıdığından ikincil bir piyasada işlem göremezler(Büyükakın 

ve Önyılmaz, 2012:4; Shahida ve Sapiyi, 2013:554). 

 

Wakala Sukuk 

 

Wakala sukuk, bir acenta düzenlemesine benzer şekilde, bir tarafın, diğer tarafın adına hareket 

etmeyi kabul ettiği iki taraf arasında yapılan bir sözleşmedir. Müvekkil(yatırımcı) bir 

acentaya(wakeel), acenta tarafından satın alınan varlık veya yatırım fonlarındaki fonlara yatırım 

yapmak için yetki verir. Wakeel daha sonra anlaşılan kar getirisini sağlamak için anlaşılan zaman 

süresi içerisinde yatırımları yönetir ve sonuç olarak elde ettiği getirileri yatırımcılara 

dağıtır(Latham&Watkins, 2015:11). 

Wakala(vekalet) bir nevi acentelik sözleşmesidir. Bu sözleşme ile bir proje veya iş için karşı tarafa bir 

vekalet verilir. Vekalet veren sabit bir ücret karşılığında karşı tarafı vekil olarak tayin eder. Bu yöntem 

genellikle yatırım fonlarında kullanılmaktadır. Kar ve zarar doğrudan yatırımcıya aktarılmaktadır. 

Wakala sukuk ile birkaç çeşit sukuk yapısı tek bir havuzda toplanarak faizsizlik prensiplerine uygun 

hale getirilmektedir. İkincil piyasada işlem görmesi uygun olmayan varlıkları diğer varlıklar ile 

birleştirerek bu piyasalarda işlem görebilir hale getirmektedir(Aslan, 2012:84). 

 

Melez(Hybrid) Sukuk 

 

Melez sukukta belirli bir varlık havuzu istisna, murabaha ve icara sukuk türlerinden 

oluşmaktadır(Shahida ve Sapiyi, 2013:554). Genellikle melez sukukların ikincil piyasalarının 

olabilmesi için en az %51 oranında varlığa dayalı sukukların kullanılması gerekmektedir. Bu 

sukukların getirisi önceden belirlenmiş(sabit getirili) olabilmektedir. Bu sukuk ile, faizsizlik 

prensiplerine dayalı yapısı gereği ikincil piyasaları oluşturulamayan araçların ikincil piyasaları 

oluşturularak piyasalardaki likitidenin artması da sağlanabilmektedir(Aslan, 2012:83). Bu işlemle ilgili 

süreç aşağıdaki gibi özetlenebilir(Yakar vd., 2013:84): 

 İslami finans koordinatörü maddi varlıkları ve murabaha işlerini SPV’ye transfer eder. 

 SPV, sukuk sahiplerine katılım sertifikası yayımlar ve fonları toplar. Bu fonlar İslami finans 

koordinatörü tarafından kullanılır. 

 İslami finans koordinatörü SPV’den bu varlıkları anlaşılmış bir zaman periyodu üzerinden 

satın alır. 

 Yatırımcılar bu varlıklar üzerinden sabit bir getiri elde ederler. 
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Melez sukuk ilk kez İslami Kalkınma Bankası tarafından ihraç edilmiştir. Bu sukukun yüzde 65.8’i 

İcara Sukuk, yüzde 30.73’ü Murabaha Sukuk ve yüzde 3.4’ü de İstisna Sukuktan oluşmuştur(Dar Al 

Istithmar, 2006:33). 

 

TÜRKİYE’DE SUKUK UYGULAMASI: KİRA SERTİFİKASI 

 

Başta Müslüman ülkeler olmak üzere dünyada büyümekte olan sukuk talebi ve geleneksel 

finansman araçlarına alternatif arayışları Türkiye’nin de bu alanda çalışmalar yapmasına yol açmıştır. 

Nüfusunun büyük çoğunluğunun Müslüman olduğu bir ülke olan Türkiye’de, tasarruf sahiplerinin 

sermaye ve para piyasalarındaki geleneksel finansman araçlarına olumsuz bakması bu alanda 

çalışmalar yapılması gerektiğini destekleyen nedenlerden birisi olmuştur. Bu gibi nedenlerden dolayı, 

devlet bu alandaki boşluğu doldurmak adına adımlar atmaya başlamıştır. Bu adımlardan ilki, Sermaye 

Piyasası Kurulu(SPK) tarafından, 01/04/2010 tarih ve 27359 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan, yeni 

sermaye piyasası araçlarının finansal piyasalarda işlem görmesine yönelik çalışmalar kapsamında 

hazırlanan Seri III, No:43 sayılı ‘’Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar 

Hakkında Tebliğ’’ olmuştur. SPK kendi sitesinde de bu tebliği yayımlayarak tebliğin özel sektör 

şirketlerinin Kira Sertifikası ihracı yoluyla sermaye piyasalarından fon temin etmelerine imkan 

vermek olduğunu belirtmiştir.233 Bu tebliğde, kira sertifikası ise; varlık kiralama şirketinin satın almak 

veya kiralamak suretiyle devraldığı varlıkların finansmanını sağlamak amacıyla düzenlediği ve 

sahiplerinin bu varlıklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan 

menkul kıymet olarak tanımlanmıştır(RG, 1/04/2010, Sayı:27539). Ancak tebliğde sukuk sadece kira 

sertifikası olarak düzenlenmiştir. Halbuki sukuk sadece kira sertifikası değildir. Kullanılan finansman 

yöntemine göre farklı birçok sukuk türü bulunmaktadır. İlgili tebliğde sadece kira sertifikası yani kira 

sukuku düzenlenmiştir. Dolayısıyla tebliğ ile yapılan düzenleme sadece icara sukuka yakın bir sukuk 

şekline imkan tanımakta diğer sukuk şekillerine ilişkin bir düzenlemeyi kapsamamaktadır(Yakar vd., 

2013:84). 2013 yılına gelindiğinde ise SPK, kira sertifikalarına ilişkin olarak uluslararası sermaye 

piyasalarında yaşanan gelişmeler ile piyasaların şeffaf, etkin, güvenilir ve rekabetçi bir ortamda 

işleyişinin sağlanması amaçlarını dikkate alarak; kira sertifikalarına ve varlık kiralama 

şirketlerine(VKŞ) ilişkin usul ve esasları Kurulun III-61.1 sayılı ‘’Kira Sertifikaları Tebliği’’ ile 

yeniden düzenleyerek, 7/06/2013 tarih ve 28670 sayılı Resmi Gazete’de bu yeni tebliği 

yayımlamıştır.234 Bu yayımlanan yeni tebliğde kira sertifikası; her türlü varlık veya yararlanma 

hakkının finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketi tarafından ihraç edilen ve 

sahiplerinin bu varlık ile yararlanma haklarından elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi 

olmalarını sağlayan sermaye piyasası aracı olarak tanımlanmıştır. Ayrıca bu tebliğde, ortak girişim, 

ortaklığa dayalı kira sertifikaları olarak mudaraba veya muşaraka sukuk, sahipliğe dayalı kira 

sertifikaları olarak icara sukuk, yararlanma hakkına dayalı kira sertifikaları olarak icara veya vekalet 

sukukun tanımı yapılmıştır(RG, 7/06/2013, Sayı:28670). Görüldüğü gibi yukarıda ayrı ayrı 

açıkladığımız sukuk çeşitleri, bu tebliğde kira sertifikası olarak açıklanmıştır. 

Bu yapılan çalışmalarla ve gelişen sukuk piyasasıyla birlikte sukukun ayrıca bir kamu finansmanı 

olarak kullanılması gündeme gelmiştir. 6327 sayılı Kanun ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 

Yöntemi Hakkındaki Kanunun dördüncü bölümün başlığı olan ‘’İç ve Dış Borçlanma’’ ya Kira 

Sertifikası İhracı eklenmiş böylece kira sertifikası veya kira sukukuda hazine için borçlanma yöntemi 

hale gelmiştir(Yakar vd., 2013:85). Bu gelişmelerle birlikte Hazine Müsteşarlığı kira sertifikaları ile 

ilgili bir yatırımcı kılavuzu yayımlayarak bu alandaki eksiklikleri gidermeye çalışmıştır. Bu kılavuzda 

Hazine kira sertifikalarını; varlık kiralama şirketlerince, kendi nam ve sertifika sahiplerinin hesabına 

ve yararına, satın almak veya kiralamak suretiyle devralınan varlıkların finansmanını sağlamak 

amacıyla düzenlenen ve sahiplerinin bu varlıklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi 

olmalarını sağlayan menkul kıymetler olarak tanımlamış ve kira sertifikalarının özelliklerini şu şekilde 

açıklamıştır: 

 Kira sertifikaları doğrudan satış yöntemi ile ihraç edilecektir. 

 TL cinsi kira sertifikalarının her biri nominal 100 TL değerinde olacaktır. 

 Kira sertifikaları 6 ayda bir kira ödemeli olarak ihraç edilecektir. 

                                                      
233 http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspx?aid=201041&subid=0&ct=c , 16.12.2015 tarihinde erişilmiştir. 
234 http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspx?aid=20130607&subid=0&ct=c , 16.12.2015 tarihinde erişilmiştir. 

http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspx?aid=201041&subid=0&ct=c
http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspx?aid=20130607&subid=0&ct=c
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 Kira sertifikaları, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda işlem görecektir. 

 Kira sertifikaları, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uygulamasında teminat olarak kabul 

edilecek ve Hazinece satılan Milli Emlak bedellerinin ödenmesinde kabul edilecektir. 

 Kira sertifikaları, mevcut vergi mevzuatına tabi olup Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci 

maddesi uyarınca vergilendirilecektir. 

 Kira sertifikalarının gösterge niteliğindeki fiyatları günlük olarak Resmi Gazete’de 

yayımlanacaktır. 

 Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketi(HMVKŞ), kiraya verdiği taşınmazları gerekli ve 

faydalı gördüğünde eş değeri bir varlık ile takas, satın alma ve satma gibi yollarla tasarrufa 

yetkilidir. 

Ayrıca bu kılavuzda (HMVKŞ) tarafından ihraç edilecek olan kira sertifikasının yapısını gösterir şema 

hazırlanmıştır. Bu şema aşağıda yer almaktadır(Hazine Müsteşarlığı, Kira Sertifikası Yatırımcı 

Kılavuzu): 

 
Bu kapsamda, kira sertifikası ihracına ilişkin yukarıdaki şemada yer alan aşamalar aşağıda 

açıklanmaktadır235: 

1. Kamuya ait taşınmazların HMVKŞ’ye (Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketi) satış 

yoluyla devri. 

2. HMVKŞ ile Hazine Müsteşarlığı arasında 1’inci maddedeki devir işleminden bağımsız ayrı bir 

kira sözleşmesi yapılmaktadır. Ayrıca, söz konusu taşınmazların kira süresi sonunda geri 

alımına ilişkin Hazine tarafından geri alım taahhütnamesi düzenlemektedir. 

3. HMVKŞ tarafından satın alınan varlıkların Hazine Müsteşarlığı’na kiralanması karşılığında, 

sertifika sahiplerinin payları oranında kira geliri hak etmelerini sağlayan kira sertifikası ihraç 

edilmektedir. 

4. Yatırımcıların kira sertifikası karşılığında ödedikleri tutar HMVKŞ’ye aktarılmaktadır. 

5. HMVKŞ tarafından kira sertikası ihracından elde edilen hasılat, devralınan varlıklara karşılık 

Hazine Müsteşarlığı’na aktarılmaktadır. 

                                                      
235 Şemadaki sıralama kira sertifikasına ilişkin genel işleyişi göstermekte olup zaman sıralaması anlamına 

gelmemektedir. 
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6. Hazine Müsteşarlığı ile HMVKŞ arasında yapılan kira sözleşmesi ve geri alım taahhütnamesi 

çerçevesinde, Hazine Müsteşarlığı tarafından HMVKŞ’ye kira sözleşmesi süresince kira 

ödemeleri ve kira sözleşmesinin vadesi dolduğunda taşınmazların geri alımı karşılında 

taşınmaz satış bedeline ilişkin ödeme yapılmaktadır. 

7. HMVKŞ tarafından kira sertifikası sahiplerine payları oranında kira gelirleri ve kira sertifikası 

bedelleri dağıtılmaktadır. 

 

 

SONUÇ 

 

Dünyada artık sadece Müslüman olan ülkelerin değil, Müslüman olmayan ülkelerin bile 

ilgisini çektiği finansman şekli olan İslami finans ülkeler tarafından büyük ilgi görmektedir. Bu ilgi ise 

İslami finansın en büyük finansman aracı sukuka olan talebi arttırmıştır. Böylece sukuk birçok ülkede 

geleneksel finansman araçlarının yanında sadece özel sektörün değil kamu sektörünün  de finansman 

yöntemi olarak kullanılmaya başlanmış ve kullanılmaya da devam edilmektedir.  

Ülkemizde bu konuda biraz geç kalmış olmasına rağmen gerekli düzenlemeleri yapmakta ve 

sukukun kamu finansmanı olarak kullanılmasının da önünü açmaktadır. İstanbul Finans Merkezi 

Projesi ile konulan hedefler başta olmak üzere son olarak kurulan Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu 

da devletin bu konudaki ısrarını göstermektedir. Ancak ülkemizde bu konuyla ilgili sınırlı sayıda 

çalışma olması ve sukukun tam olarak bilinmiyor olması herkes için büyük bir eksiklik olmaktadır. Bu 

çalışmada belirtildiği gibi hem bu konudaki eksikliği gidermeyi hem de Türkiye’de sukukun kamu 

finansmanındaki gelişimini değerlendirmeyi amaçlanmıştır. Türkiye’de uygulama açısından belirli 

sertifikaların uygulanması konunun anlaşılırlığını ve yaygınlığını sekteye uğratmaktadır. Bu durum 

SUKUK’tan meydana gelecek avantajlardan yararlanılamamasına neden olmaktadır.  

Sonuç olarak; SUKUK ülke açısından önemli bir unsur olarak görülmektedir. Avantajlarından bir an 

önce istifade edilmesi için daha yaygın, anlaşılabilir olarak uygulanmaya konmalı ve bu konu ile ilgili 

tanıtımlara da hız verilmelidir. 
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ÖZET 

 

Küreselleşme ekonomik sınırların ortadan kalkması ve ülkeler arasındaki akışkanlık önündeki 

engellerin azaltılması süreci olarak karşımıza çıkmaktadır. Ticari serbestleşme ve finansal 

serbestleşme ise ekonomik küreselleşmenin temel iki yapı taşıdır. Ülkelerin ticari serbestleşme 

seviyesi ticari açıklık ile finansal serbestleşme seviyesi ise finansal açıklık ile ölçülmektedir. Bu 

çalışmanın amacı G7 ülkeleri için ticari ve finansal açıklık seviyelerinin ekonomideki başka bir önemli 

değişken olan işsizlik üzerindeki etkisinin incelenmesidir.  
 

Anahtar Kelimeler: Ticari açıklık, finansal açıklık, İşsizlik 

JEL Kodu: 

 

IMPACT OF TRADE AND FINANCIAL OPENNESS ON 

UNEMPLOYMENT: EXAMPLE OF G7 COUNTRIES  
 

ABSTRACT 

 

        Globalization is mirroring as the process of overcoming economic borders and reducing 

impediments to flow between countries. Trade liberalization and financial liberalization are two 

fundamental building blocks of economic globalization. The degree of commercial liberalization of 

the countries is measured by the trade openness and the level of financial liberalization by the financial 

openness. The aim of this study is to examine the effects of trade and financial openness levels on 

unemployment for G7 countries.  
 

Keywords: Trade Opennes, Financial Opennes, Unemployment 

JEL Classification: 
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GİRİŞ  

 

Küreselleşmeyi genel bir tanım ile üretim faktörleri önündeki dolaşım engellerinin kaldırılması, 

ülkeler arasındaki sınırların şeffaflaşarak dünyanın tek büyük bir pazar haline gelmesi süreci olarak 

tanımlamak mümkündür. Bu süreçte teknolojinin hızla gelişmesi, serbest piyasa ekonomisine olan 

güvenin artması, uluslararası kuruluşların ekonomi politikalarının bu yönde belirlenmesi ve çok uluslu 

şirketlerin dünya ekonomisinde önemli aktörler olması önemli bir rol oynamaktadır. Ekonominin 

küreselleşmesinin birçok unsuru bulunmakla birlikte iki temel yapı taşını ticaretin ve finans 

piyasalarının serbestleştirilmesi oluşturmaktadır.  

Bir ekonomide ticaretin serbestleştirilmesi, mal ve hizmet ticareti önündeki engellerin 

kaldırılarak uluslararası ticaretin daha serbest bir şekilde yapılmasını kapsamaktadır. Finansal 

serbestleşme ise, finans piyasaları üzerindeki kontrol ve baskı politikalarından vaz geçilmesi, ulusal 

finans piyasalarının uluslararası finans piyasalarına uyumlu hale getirilmesini kapsamaktadır (Özel, 

2012: 23). Ülkelerin ticari ve finansal serbestleşme dereceleri ülke ekonomilerini önemli ölçüde 

etkilemektedir. Bu etkilerden bir tanesi de işsizlik üzerine olan etkisinden oluşmaktadır. Her ülkenin 

ekonomik yapısı farklılık gösterdiği için ticari ve finansal serbestleşmenin işsizlik üzerine etkisi, 

ekonomik yapı farklılığına bağlı olarak ülke ve ülke grupları arasında farklılık göstermektedir. 

Dolayısıyla ticari ve finansal serbestleşme politikalarının işsizlik üzerine etkisi üzerinde, ülkelerin 

yapısal farklılıklarından dolayı, bir fikir birliği bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacını, ticari ve 

finansal serbestleşme politikaları hakkında temel bilgiler verildikten sonra, Almanya, ABD, İngiltere, 

Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada’dan oluşan G7 ülkeleri için ticari ve finansal serbestleşme 

seviyesinin işsizlik üzerinde ki etkisinin incelenmesidir. 

 

1. TİCARİ SERBESTLEŞME 

 

Leontief, ülkeleri dış ticarete iten ana nedenin iş bölümünün getirilerinden faydalanma arzusu 

olduğunu dile getirmiştir (Leontief, 1953: 332). Dış ticaretin öneminin ilk vurgusu merkantilistler 

tarafından yapılmıştır. Bu görüşün savunucularına göre, dış ticaret hazinenin altın stokunu arttırmanın 

en önemli unsurudur. Smith, merkantilist düşüncenin aksine dış ticaretin her ülkenin yararına olacağını 

mutlak üstünlükler teorisiyle açıklamıştır. Ancak mutlak üstünlükler teorisi, bir ülkenin her iki malı da 

daha iyi üretmesi karşısında geçerliliğini yitirmektedir. Mutlak üstünlükler teorisinin bu açığını 

Ricardo (1817) karşılaştırmalı üstünlükler teorisi ile gidermeye çalışmıştır.  

 

Mill, iki ülkeli modellerde, bir ülkenin diğer ülkenin malına karşı olan talebinin şiddetinin 

bilinmesi durumunda ticarette denge fiyatının belirlenebileceğini savunmuştur. Karşılıklı talep, bir 

birim yabancı mal karşılığında teklif edilen ulusal mal miktarıdır. Marshall, Mill’in açıklamalarından 

hareketle Teklif Eğrileri’ni geliştirmiştir. Teklif eğrisi, bir ülkenin kendi malından vereceği belirli bir 

miktar karşılığında, diğer ülke mallarından talep ettiği miktarı göstermektedir (Öztürk, 2009: 18-19). 

G. Haberler ise uluslararası ticarette, malların değerini ölçmede klasik iktisatçıların kullandığı emek-

değer kavramı yerine fırsat maliyeti kavramını kullanmıştır (Bayraktutan, 2003: 178). Fırsat Maliyeti 

Teorisi’ne göre, bir malın fırsat maliyeti, o malın üretimi için vazgeçilen bütün üretim faktörlerinin 

toplam maliyetinden oluşmaktadır. Haberler, emeğin dışındaki üretim faktörlerinin dikkate alınması 

durumunda, iki ülkedeki fırsat maliyetlerinin farklı olmasıyla, Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi’nin, 

emek değer teorisine dayanmadan da aynı sonuçları vereceğini savunmaktadır (Karluk, 2002: 16). 

Klasik Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi, ülkelerin arasındaki üretim maliyetleri farkı olduğu sürece 

kazançlı dış ticaret yapılabileceğini savunmaktadır. Ancak teori, ülkelerin üretim maliyetlerinin neden 

farklı olduğu konusuna değinmemiştir. Ricardo, bunu emek verimliliğinin uluslararası farklılığına 

bağlamış, ancak bu farklılığın kaynağını açıklamamıştır. Karşılaştırmalı üstünlükler Teorisi’nin bu 

eksikliğini Hecksher (1919) Faktör Donatımı Teorisi ile gidermeye çalışmıştır. Daha sonra Ohlin 

(1933) Faktör Donatımı Teorisi’ni geliştirici çalışmalarda bulunmuştur. Bu ikilinin çalışmalarından 

dolayı teoriye Hecksher–Ohlin Teorisi denilmektedir (Seyidoğlu, 2009: 79). Teori ithalat ve ihracat 

şekilleri ile faktör donanımı ve üretim yöntemi arasında bir bağlantı kurmuştur (Jones, 1957: 1). 

Hecksher-Ohlin Teorisi daha sonraki teorik ve ampirik araştırmalarda önemli bir rol oynamıştır 

(Helpman, 1984: 84).  
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Klasik iktisatçıların dış ticaret ile ilgili görüşleri kuşkusuz iktisat teorisinde önemli bir yere 

sahiptir. Ancak, Faktör Donatımı Teorisi’nin uluslararası ticaret akımlarını açıklamada yetersiz 

kalması, Yeni Ticaret Teorileri olarak bilinen ve büyük ölçüde eksik rekabet, ürün farklılaştırması ve 

ölçek ekonomilerine önem veren yeni teorilerin doğmasına neden olmuştur (Çakmak, 2006: 34). Yeni 

ticaret teorilerine göre, ticaret ve ticaretten elde edilen gelirler, firmaların ölçek ekonomilerini 

kullandıkları ve rekabetin mükemmel olmadığı bir ortamda ürün farklılıklarını takip ettikleri için 

herhangi bir karşılaştırmalı üstünlük modelinden bağımsız olarak ortaya çıkabilmektedir (Markunsen, 

2005: 169). 

 Nitelikli İşgücü Teorisi: Keesing ve Kravis tarafından ortaya atılan Nitelikli İşgücü Teorisi’ne 

göre sanayileşmiş ülkeler arasındaki dış ticaretin önemli bir bölümü nitelikli işgücü farklılığı 

ile açıklanmaktadır. Her ülkenin sanayi yapısı farklıdır. Bu farkın sebebi faktör fiyatları, faktör 

verimliliği ve faktör oranlarından kaynaklanmaktadır (Keesing, 1965: 288). Mesleki ya da 

nitelikli işgücü bakımından zengin olan ülkeler, üretimlerinde büyük ölçüde bu faktörlerden 

üretilmiş mallarda uzmanlaşmaktadır. Diğer taraftan, niteliksiz emeğe sahip olan ülkeler ise, 

niteliksiz emeği içeren malların üretiminde uzmanlaşmaktadır. Dolayısıyla nitelikli emeğe 

sahip olan ülkeler bu ürünleri üretip ihraç ederken, niteliksiz emeğe sahip olan ülkeler 

niteliksiz emeği içeren malları üretmekte ve ihraç etmektedir (Atik, 2006: 25). Keesing 

nitelikli iş gücünün sadece dış ticareti belirlemede önemli bir rol oynamadığını, aynı zamanda 

ekonomik büyümede de etkin bir rol oynadığını savunmaktadır (Keesing, 1966: 249). 

 Teknoloji açığı teorisi: Posner tarafından ortaya atılan teoriye göre sanayileşmiş ülkeler 

arasında meydana gelen ticaretin önemli bir bölümü yeni mal ve üretim süreçlerine 

dayanmaktadır. Çoğunlukla sanayileşmiş ülkelerde kurulan yenilikçi firmalar sayesinde 

geliştirilen yeni ürünlerle bu ülkeler ihracatta bir üstünlük elde etmektedir. Ancak bu 

üstünlüğü zamanla daha ucuz emek faktörüne sahip olan ülkelere kaptırma riskleri 

bulunmaktadır. Dolayısıyla üstünlük elde eden ülkelerin üstünlüklerini devam ettirebilmesi 

yeni ürünleri geliştirmeye devam etmesine bağlıdır (Seyidoğlu, 2009: 101).  

 Ürün Dönemleri Teorisi: Vernon tarafından ortaya atılan Ürün Dönemleri  Teorisi, Posner 

tarafından ortaya atılan Teknoloji Açığı Teorisi’nin genelleştirilmiş ve geliştirilmiş bir 

şeklidir. Teoriye göre ürünü ilk olarak üreten ülke öncelikle iç pazara yönelmekte, daha sonra 

ihracata başlamaktadır. Sonraki aşamada ise yeni ürün diğer ülkeler tarafından da üretilmeye 

başlanmaktadır. Bu durumda ürünü daha düşük maliyette üretebilen ülkeler, ihracat 

piyasasında daha ağırlıklı bir yer edinmektedir. Bu durumda, yenilikçi ülkenin ihracatında 

azalma yaşanmaktadır. Sonuçta yenilikçi ülke, ürünün üretimini daha ucuza üreten ülkeye 

bırakmaktadır (Seyidoğlu, 2009: 101). Teori yeni bir ürünün bulunuşundan başlayarak standart 

bir ürün haline dönüşünceye kadar yeni ürün, olgunlaşan ürün ve standart ürün olmak üzere üç 

temel dönemden geçtiğini savunmaktadır (Vernon, 1966: 195). 

 Tercihlerde Benzerlik Teorisi: Linder tarafından öne sürülen teoriye göre ürünlerin ticaretinin 

üretim maliyetinden çok ülkeler ararsında zevk ve tercihlerin benzerliğine bağlı olduğunu 

savunulmaktadır (Seyidoğlu, 2009: 104). Ülkedeki firmalar, halkın en çok talep ettiği malları 

üretecektir. Dolayısıyla da bu malların ülke içinde geniş bir piyasası bulunmaktadır. Bu mallar 

aynı zamanda yurtdışına ihraç edilen mallardır. Bu malların yurtdışına ihraç edildiği en uygun 

ülkeler ise ülke halkının tercihlerinin benzer olduğu diğer ülkelerden oluşmaktadır. Teoriye 

göre, öncelikle halkın talep ettiği ürünler üretilmekte ve dolayısıyla da bu ürünler ihraç 

edilmektedir. Ülkedeki çok zengin veya çok fakir gibi azınlık gruplarının talep ettiği mallar ise 

ithal edilmektedir. Bu şekilde talep yapıları birbirine benzeyen ülkeler daha çok ticaret 

yapmaktadır. Dolayısıyla teoriye göre, ülkeler arasında gelir dağılımı ve kişi başına gelir 

seviyesi farkı ne kadar az ise ülkelerin birbirleriyle yaptığı ticaret aynı oranda yoğun 

olmaktadır (Öztürk, 2009: 38-39). Ülkelerin ne tür mallarda uzmanlaşacağı ülkelerin iç 

taleplerine ve ülkelerin gelir seviyesine bağlı olmaktadır. Gelir seviyesi birbirine yakın ülkeler 

arasındaki ticaret hacmi gelir seviyesi farklı ülkeler arasındaki ticaret hacmi ile 

karşılaştırıldığında daha yüksek olmaktadır (Emirhan, 2008: 863). 

 Ölçek Ekonomileri Teorisi: Graham ve Haufbauer’in öne sürdüğü teoriye göre bazı endüstriler 

ölçek ekonomisi avantajlarından yaralanarak üretim artışına olanak sağlamaktadır. Üretim 

artışı ise endüstride maliyetlerin azalmasına neden olmaktadır. Söz konusu maliyet avantajı 

ise, bu endüstrilerin bulunduğu ülkelere, bu ürünlerin üretiminde avantaj sağlamaktadır 
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(Dinler, 2009: 529). Eğer üretim ölçeği büyürken ortalama birim maliyetleri düşüyorsa 

üretimde ölçeğe göre azalan maliyet veya artan getiri söz konusudur (seyidoğlu, 2009: 105-

106).   

 Monopolcü Rekabet Teorisi: Monopolcü Rekabet Teorisi benzer yapıdaki ülkelerin endüstriler 

arası büyük hacimli ticaret akışının nedenlerini açıklamaya yönelik oluşturulmuştur (Helpman, 

1987: 63). Monopolcü rekabet teorisi ile bir ülkenin aynı malın değişik türlerinin hem 

ihracatçısı hem de ithalatçısı olmasının sebepleri açıklanmaktadır. Sanayi kesimindeki firmalar 

genellikle ölçeğe göre artan verim koşulları altında çalışmaktadır. Bu durum ise zaman 

içerisinden monopolcü rekabet piyasasının oluşumuna neden olmaktadır. Aynı endüstri 

dalında bulunan firmaların ürettiği malların kalite, kullanım, paketleme ve satış sonrası 

hizmetler gibi çeşitli alanlarda farklılık göstermesi monopolcü rekabet piyasasının 

oluşumunda önemli etkilere sahiptir. Dış ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasıyla, ülkenin 

dış ticarette hangi alanda uzmanlaşması gerektiği, karşılaştırmalı üstünlük teorisi kapsamında 

belirlenmektedir. Uzmanlaşmaya gidilen sanayi dallarında sadece belirli mal türleri 

üretilmekte ve bu mallar ihraç edilirken, dışarıdan da değişik türler ithal edilmektedir. Bir ülke 

karşılaştırmalı üstünlüğe sahip endüstri dallarında net ihracatçı konumundadır. Ayrıca bu 

endüstri ürünlerinin bir kısmını da ithal etmektedir. Monopolcü Rekabet Teorisine göre, 

ülkeler faktör donatımı bakımından ne ölçüde benzerlik gösterirse aralarındaki ticaret o derece 

endüstri içi (intra-industry) olmaktadır (Seyidoğlu, 2009: 106-107). Sanayiler arası ticaret ise 

genel anlamıyla benzer faktör gelirlerine sahip olan ülkeler ve benzer faktör yoğunluklarına 

sahip olan mallar arasındaki ticaret olarak tanımlanmaktadır (Horvat, 1999: 82).  

 Endüstri İçi Ticaret Teorisi: Monopolcü Rekabet Teorisi’nin belirli bir kesitini ele alan 

endüstri içi ticaret aynı endüstri grubu içinde faaliyet gösteren firmaların görünüş, kullanış 

şekli, marka gibi farklılıklar gösteren malların ihracatı ve ithalatına dayanan bir dış ticaret 

şeklidir (DTM, 2010: 1). Endüstri içi ticarette bir ülke aynı endüstriye ait malları hem ihraç 

hem de ithal etmektedir. Endüstri içi ticaret ölçek ekonomileri ve mal farklılaştırmasından 

kaynaklanmaktadır. Benzer faktör donanımına sahip olan ülkelerin toplam ticaretinin endüstri 

içi ticaret ağırlıklı olduğu görülmektedir (Seyidoğlu, 2009: 112). Zaman içinde özellikle 

sanayi ülkeleri faktör donanımı bakımından birbirlerine benzemektedir. Dolayısıyla dünya 

ticaretinde karşılaştırmalı üstünlüğün sebep olduğu endüstriler arası ticaretten ziyade, ölçek 

ekonomilerinin neden olduğu endüstri içi ticaret önemli bir yer tutmaktadır (Öztürk, 2009: 32). 

Geçen yüzyılın ilk yarısında, endüstriler arası ticaret, toplam ticarette önemli bir yere 

sahipken, günümüzde bu liderliği endüstri içi ticaret almıştır. Günümüzde uluslararası ticaret 

büyük oranda, farklı ürün gruplarının değişiminden çok aynı ürün gruplarının değişiminden 

oluşmaktadır (Yılmaz, 2009: 2).  

 Ürün Farklılaştırması Teorisi: Krugman ve Lancester tarafından geliştirilen teoriye göre, bir 

firma tarafından üretilen ürün, piyasada var olan veya piyasaya girme potansiyeli bulunan 

firmalarca üretilen ya da üretilecek ürünlerin tam ikamesi olmamaktadır. Mal farklılaştırması 

sayesinde tüketiciler dış ticaret yoluyla daha çeşitli tüketim malı alma olanağına kavuşurken, 

üreticiler için ölçek ekonomisinden kaynaklanan maliyet düşüşleri meydana gelmektedir. 

Maliyetlerde meydana gelen düşüşler ise fiyatlara yansıyarak tüketicilere daha çeşitli bir mal 

demetini, daha düşük fiyata alma olanağı sağlamaktadır (Öztürk, 2009: 45-46).   

 Rekabetçi Üstünlükler Teorisi: Teoriye göre, ülkelerin ya da hükümetlerin birbiriyle rekabet 

halinde oldukları konu, ürünlerin fiyatları veya kalitesi değildir. Ülkeler giderek daha çok 

küreselleşen piyasalarda, ülkelerini çokuluslu şirketler için daha çekici hale getirmeye 

çalışarak rekabet etmektedir. Bu tarz uygulanan politikalarda ucuz emek gibi kısa dönemli 

politikalardan çok, sağlam ve yaygın iletişim ve ulaşım yapısı gibi uzun vadeli politikaların 

izlenmesi önemli olmaktadır. Yerli bir firmanın gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında 

uluslararası rekabet gücüne sahip olması, bir yandan ürün fiyatı, diğer yandan ürünün kalitesi, 

ürünün tesliminde dakiklik ve satış sonrası servis gibi fiyat dışı unsurlara da bağlı olmaktadır 

(Kibritçioğlu, 2010: 2).  
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2. FINANSAL SERBESTLEŞME 

 

Sermaye hareketleri 1970’li yılların başından itibaren özellikle gelişmiş ülkeler öncülüğünde 

hızla ilerlemiştir (Kastner ve Rector, 2005: 484). Finansal piyasaların bütünleşmesi ve sermaye 

hareketlerinin serbestleşmesi olarak tanımlanan finansal serbestleşme, hem küreselleşmenin bir unsuru 

hem de küreselleşmeyi hızlandıran bir faktör özelliği taşımaktadır (Durusoy, 2000: 16). Küreselleşme, 

dünya finans merkezleri arasındaki rekabeti de arttırmıştır (Reszat, 2000: 6). Finansal serbestleşmeyi, 

sermaye hesabının serbestleştirilmesi, mali baskı politikalarının ve yabancı yatırımcılara yönelik 

sınırlamaların kaldırılması olarak tanımlamak mümkündür (Galindo ve Ordonez, 2002: 2). Finansal 

serbestleşme, teoride, ekonomik büyümeye farklı kanallardan yardımcı olmaktadır (Prasad vd., 2003: 

9). Finansal serbestleşme, tasarrufların dünya genelinde dağılımını gerçekleştireceği ve faiz oranlarını 

ülkeler arasında eşitleyeceği varsayımına dayanmaktadır. Bu bağlamda, finansal serbestleşme, finansal 

baskının kalkmasına olanak verirken etkin kaynak dağılımını sağlayacak, bu sayede de ekonomik 

büyümeyi hızlandıracaktır (Dağdelen, 2010: 21). Finansal sistemin temel amacı, finansal sermayeyi en 

etkin olacak yere, diğer bir ifadeyle en yüksek geri dönüşü olacak yere yönlendirmeye çalışarak, 

rekabet halindeki kullanıcılar arasında paylaştırmaktır (Stiglitz, 2006: 136). Bu kapsamda finansal 

serbestleşmenin temel amacı kaynak dağılımındaki etkinliğin arttırılması ve ekonomik büyümenin 

sağlanmasıdır (Binay ve Kunter, 1998: 1). 

 McKinnon-Shaw Teorisi: McKinnon-Shaw, özellikle 1970’e kadar gelişmekte olan ülkelerin 

yaygın olarak uyguladığı, faiz tavanı uygulaması, yüksek karşılık oranları, kamunun kredi 

tahsisini de içeren piyasanın rekabetçi yapısını bozan, kamu müdahaleleri içeren finansal baskı 

politikalarını eleştirmektedir (Andersen ve Tarp, 2003: 191). Finansal serbestleşmenin 

tasarruflar, yatırımları ve sermayenin verimliliğini arttırarak ekonomik büyümeyi 

desteklediğini savunmaktadır (Arestis ve Demetriades, 1999: 441). Mckinnon-Shaw yaklaşımı 

yüksek faiz oranlarının düşük getiri getiren yatırım projelerini eleyeceğini, dolayısıyla 

yatırımların daha verimli alanlara yöneleceğini savunmaktadır (Arestis, 2004: 254). 

McKinnon reel faiz oranlarındaki artışın tasarrufları olumlu yönde etkileyeceğini ve 

harcamaları kısıcı etki yaratacağını savunmaktadır. Tasarruflardaki bu artış ise yatırımları 

olumlu yönde etkileyerek artıracaktır (Arestis ve Nissanke, 2005: 247). 

 Yapsalcı Teori: Yapısalcı teori, McKinnon-Shaw teorisinin aksine finansal serbestleşmenin 

ekonomik büyümeyi yavaşlatacağını ve enflasyona neden olacağını savunmaktadır. Taylor’un 

öncülüğünü yaptığı yapısalcı teoriye göre faiz maliyeti, işletme sermayesi maliyetine dahil 

edilmektedir. Dolayısıyla finansal serbestleşme sürecinde faiz oranlarında meydana gelen artış 

üretim maliyetlerini de arttırmaktadır. Üretim maliyetlerindeki artış ise fiyatlara 

yansıtılmaktadır. Yapısalcı teori resmi finansal piyasaların yanında gayri resmi finansal 

piyasaların da olduğunu savunmaktadır. Dolayısıyla fon arz eden tasarruf sahipleri ve fon 

talep eden yatırımcılar hem resmi hem de gayri resmi piyasayı kullanmaktadır. Finansal 

serbestleşme ile artan faiz oranları, tasarrufların bir kısmının gayri resmi piyasadan resmi 

piyasaya girmesini teşvik etmektedir. Bu durumda gayri resmi piyasadaki fon miktarı 

azalırken resmi piyasadaki fon miktarı artmaktadır. Ancak resmi piyasada uygulanan mevduat 

karşılık oranları yüzünden resmi piyasa, gayri resmi piyasadan çektiği fonların tamamını 

kullanamamaktadır. Dolayısıyla hem resmi hem de gayri resmi piyasada toplanan tasarruflarda 

bir azalma yaşanmaktadır. Bu durum ise yatırımların azalmasına dolayısıyla da ekonomik 

büyüme hızın yavaşlamasına neden olmaktadır (Eser, 1996: 24). 

 Neo-Keynesyen Teori: Finansal sistemin temel özelliği fon kanallarını bireysel ya da firma 

yatırımlarına yönelik olarak etkin dağılımını sağlamaktır. Finansal piyasaların bu işlevini 

yerine getirebilmesi için piyasadaki tarafların piyasa hakkında tam ve eksiksiz bilgiye sahip 

olması gerekmektedir. Genellikle borç alanlar, yapılacak yatırımların riskleri hakkında borç 

verenlerden daha fazla bilgiye sahiptir. Dolayısıyla alınan kredilerin geri ödenebilirliği 

hakkında borç alanlar kredi verenlere göre daha fazla bilgiye sahiptir. Bu şekilde ortaya çıkan 

asimetrik bilgi sorunu beraberinde yanlış seçim ve ahlaki tehlike sorunlarını da beraberinde 

getirmektedir (Mishkin, 2001: 1). 

 Post-Keynesyen teori: Neo Keynesyen ve Post Keynesyen teorilerin temelinde Keynesyen 

teori olmasına karşın birbirlerinden önemli derecede farklılık göstermektedir. En önemli 

farklılık noktalarından bir tanesi de beklentilerin oluşumudur.  Post Keynesyen yaklaşıma göre 
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finans piyasalarında arz ve talep unsurlarının beklentileri içsel olarak oluşmaktadır. 

Beklentilerin içsel olması, yatırım projelerinin şimdiki ve gelecekteki getiri ve risklerinin 

belirsizliğidir. Bu bağlamda, rasyonel iktisadi birimlerin kararları kendi öngörülerinden 

etkilenmektedir. Ancak bu öngörü durağan değildir. Beklentilerin uyardığı veya rekabetin 

zorladığı baskılar sonucunda bazı dönemlerde yüksek riskli yatırımların rasyonel gözükme 

ihtimali vardır. Bu durum, aynı zamanda kendini besleyen bir süreçtir. Riski yüksek 

projelerden beklenen karlar gerçekleştikçe gelecek konusunda daha iyimser beklentiler 

oluşmaktadır. Bu durum karşısında tahminlere olan güven artarak güvenlik marjları 

daralmaktadır. Beklentilerin uyarladığı piyasa dinamiklerinin en somut göstergesi iktisadi 

konjonktürün farklı aşamalarında, farklı finansman şekillerine yönenilmesi olarak 

gözlemlenmektedir. İktisadi faaliyetlerin genişleme aşamasında, iktisadi birimler spekülatif 

finansmana daha çok yönelmektedir. Diğer bir ifadeyle uzun vadeli projeler kısa vadeli 

borçlanmayla finanse edilmektedir. Bu davranış iktisadi birimleri faiz şoklarına ve kredi 

imkanlarındaki değişmelere karşı daha duyarlı yapmaktadır. Bu duyarlılık artışı sonucunda ise 

finansal sistem daha kırılgan bir duruma gelmektedir (Esen, 1998: 27-28).  

 

3. TICARI VE FINANSAL AÇIKLIĞIN İŞSIZLIK ÜZERINE ETKISININ 

EKONOMETRIK ANALIZI 

 

Teoride, bir ekonominin açıklığı, vatandaşların ve yabancıların, vatandaşlar arasındaki işlemlere 

uygulanmayan suni (hükümetin koyduğu) maliyetler (gecikmeler ve belirsizlik dahil) olmaksızın işlem 

yapabilmeleri derecesi ile ilgilidir.  Yerel ürünlere uygulananların dışında tarifeye bağlı olan ve 

olmayan sınırlamalar, sağlık ve güvenlik gereklilikleri (veya muayene gecikmeleri) gibi yurtdışından 

alım yapma maliyetini arttırmaktadır (Berg ve Krueger, 2003: 50).  

Ticari açıklığın derecesini ölçmek için farklı yöntemler kullanılsa da ticari açıklık derecesinin 

hesaplanmasında kullanılan en popüler yöntemlerden biri ithalat ve ihracat değerlerinin toplamının 

GSYH’ya bölünmesidir (Rose, 2004: 8) En sık kullanılan bu yönteme göre ithalat değeri ile ihracat 

değerleri toplamının GSYH’ya bölünmesi, ticari açıklık seviyesini göstermektedir (Alcala ve Ciccone, 

2004: 613; Maria 2007: 4). Formül olarak ticari açıklık derecesi; 

Ticari açıklık derecesi = [(ihracat + ithalat)/GSYH]x100 formülü ile hesaplanmaktadır. 

Finansal açık, finansals erbestleşme seviyeninin ölçülmesinde kullanılan temel bir göstergedir. 

IMF, finansal açıklığın ölçümünü dış varlıkların ve dış borçların GSYH’ya oranı şeklinde şeklinde 

tanımlamaktadır (Lane ve Milesi-Ferretti, 2007: 231).  

En genel yöntemiyle finansal açıklık;  

[(Gayri safi özel sermaye girişi + gayri safi özel sermaye çıkışı)/GSYH] x 100 formülü ile 

bulunmaktadır (Aizenman, 2008: 273; Buch ve Pierdzioch, 2005: 754).  

Çalışmanın kapsamı diğer değişkenler sabit tutulduğunda G7 ülkeleri özelinde, ticari ve finansal 

açıklık oranının işsizliği etkileyip etkilemediğinin ortaya konulmasıdır. Çalışmada 1982-2014 verileri 

yıllık olarak kullanılıştır. 

 

Tablo 1: Panel Birim Kök Testi Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ticari açıklık, finansal açıklık ve işsizlik değişkenlerine yönelik olarak Levin, Lin Chu (LLC) 

ve Im, Peseran, Shin (IPS) panel birim kök testleri sabit terimli olarak uygulanmış olup sonuçlar tablo 

1’de verilmiştir. Bu sonuçlara göre %5 anlamlılık düzeyinde tüm değişkenler LLC test sonucuna göre 

  LLC IPS 

  t-istatistiği 

 

p-değeri 

 

t-istatistiği 

 

p-değeri 

 

İşsizlik Seviyesi -1.40707 0.0797 -1.78491 0.0371 

1. fark -6.56039  0.0000 -5.90779 0.0000 

Ticari Açıklık Seviyesi 0.35151 0.6374 2.36361 0.9910 

1. fark -12.6311 0.0000 -11.3732 0.0000 

Finansal Açıklık Seviyesi -0.88451 0.1882 -0.23860 0.4057 

1. fark -3.67521 0.0001 -3.69587 0.0001 
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birinci farklarında durağan bulunmuştur I(1). IPS testi sonucuna göre ise işsizlik değişkeni düzeyde 

durağanken ticari ve finansal açıklık edğişkenleri birinci farklarında durağandır.  

 

Seriler birinci farklarında durağan oldukları için bir sonraki aşama olarak Pedroni Panel 

Koentegrasyon testine geçilmiştir. Tablo 2’ de pedroni eşbütünleşme testine ait sonuçlar verilmiştir. 

 

Tablo 2: Panel Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

 t-Statistic p-Değeri 

İşsizlik &Ticari açıklı 1.362639 0.0865 

İşsizlik & Finansal açıklık 3.312554 0.0005 

Ticari Açıklık & Finansal Açıklık -2.192188 0.0142 

 

Tablo 2’de işsizli-ticari açıklık, işsizlik-finansal açıklık, ticari açıklı-finansal açıklık 

değişkenleri arasında Engle-Granger tabanlı Kao testine göre panel eş bütünleşme sonuçları 

sunulmuştur. Buna göre tüm değişkenler arasında eş bütünleşme mevcuttur. Her nekadar seriler tek 

başlarına durağan olmasa bile serilerin doğrusal bileşenleri durağandır. Diğer bir ifadeyle belirtilen 

ikili değişkenler arasında uzun dönem bir ilişki vardır.  

 

Tablo 3: Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

 F-Statistic p-Değeri 

Ticari açıklık→İşsizlik 2,03088 0,0764 

Finansal Açıklık→İşsizlik 2.01635 0.0785 

İşsizlik→Ticari açıklık 4.54763 0.0006 

İşsizlik→Finansal açıklık 0.69335 0.6291 

Finansal Açıklık→Ticari Açıklık 0.97519 0.4344 

Ticari Açıklık→Finansal Açıklık 0.31597 0.9029 

 

Tablo 3’deki Granger Nedensellik Testi sonuçları verilmiştir. Bu sonuçlara göre işsizlik ve ticari 

açıklık arasında çift yönlü bir granger nedenselliği mevcutken, finansal açıklıktan işsizliğe yönelik 

olarak tek yönlü bir nedensellik bulunmuştur. Diğer taraftan, işsizlikten finansal açıklığa, finansal 

açıklıktan ticari açıklığe ve ticari açıklıktan finansal açıklığa bir nedensellik ilişkisi bulunmamaktadır.  

 

 

SONUÇ 

 

Son yüzyıla damgasını vuran en önemli ekonomik olaylardan birtanesi küreselleşme sürecidir. 

Küreselleşme sürecininin iki temel yapı taşı bulunmaktadır. Bu yapı taşlarından bir tanesini ticari 

serbestleşme oluştururken diğerini de finanasal serbestleşme oluşturmaktadır. Ticari serbestleşme mal 

ve hizmet akımı önündeki doğrudan ve dolaylı engellerin kaldırılmasını kapsarken, finansal 

serbestleşme sermaye akışkanlığı önündeki engellerin kaldırılması ve mali baskı politikalarının terk 

edilmesini kapsar.  

Bir ülkenin ticari serbestleşme seviyesi ticari açıklık düzeyi ile ölçülürken, finansal 

serbestleşme seviyesi finansal açıklık düzeyi ile ölçülmektedir. Literatürde ülkelerin ticari açıklık 

seviyelerinin ve finansal açıklık seviyelerinin ekonomilerini farklı etkilediği görülmektedir. Bu 

farklılık ülkelerin ekonomik yapılarının farklılık göstermesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla 

benzer ekonomik yapıya sahip ülkeler için birbirine paralel sonuçlar çıkması muhtemeldir.  

Çalışmada Gelişmiş yedi ekononi için ticari ve finansal açıklığın işsizlik üzerine etkisinin olup 

olmadığı incelenmiştir. Bulunan sonuçlara göre serilerin doğrusal birleşenleri durağandır. Diğer bir 

ifadeyle seriler arasında uzun dönemde bir ilişki vardır.  

Yapılan Granger Nedensellik sonuçlarına göre, işsizlik ve ticari açıklık arasında çift yönlü bir 

granger nedenselliği mevcutken, finansal açıklıktan işsizliğe yönelik olarak tek yönlü bir nedensellik 

bulunmuştur. Diğer taraftan, işsizlikten finansal açıklığa, finansal açıklıktan ticari açıklığe ve ticari 

açıklıktan finansal açıklığa bir nedensellik ilişkisi bulunmamaktadır. 
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Zanaatin Endüstriye Dönüşümünde Ayakkabıcılık 
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ÖZET 

  

       Ayakkabı öncelikle ihtiyaçtan doğmuş, işlevsel niteliğiyle ön planda olan çok eski zamanlardan 

itibaren kullanılmaya başlanmış bir giyim eşyasıdır. Eski uygarlıkların sosyal ve ekonomik yapılarının 

incelenmesinde önemli bir unsur olmasının yanı sıra insanoğlunun gelişim sureci içinde daha sonraları 

işlevinden öte pek çok anlam yüklediği kültürel bir olgudur. Bu kültürel olgu zengin bir deri ve 

ayakkabıcılık geçmişine sahip Türklerde başmak, edik, çarık, yemeni vb. gibi farklı adlarla anılmış ve 

tarih boyunca diğer toplumlarda da sandaletler, botlar, çizmeler şeklinde kullanılmıştır. Bugün pek çok 

farklı kola ayrılan ayakkabı sektörü, nüfusun artmasıyla doğan talebi, gelişen teknoloji ve üretim 

yöntemleri ile birlikte karşılamaya çalışmaktadır. Bu süreçte ayakkabı zanaat ürününden seri 

üretilebilen endüstri ürününe dönüşmektedir. Ancak atölyelerde yeni araçların kullanımı ile üretim 

kapasitesi arttırılan ayakkabı günümüz şartlarında ileri teknolojiler yardımıyla üretiliyor olsa da 

temelde insan gücünün etkin olarak kullanıldığı bir üründür. Bu çalışmada geçmişten günümüze 

endüstri içinde şekil değiştirmiş zanaat ürünü olan ayakkabının tasarım ve eğitim ile ilişkisi 

incelenecektir.  
  

Anahtar Kelimeler: Zanaat, Tasarım, El Sanatı, Ayakkabı, Deri  

  

  

Shoes In Industry From Craft 
  

ABSTRACT 

  

        A shoe is a clothing material originally born of necessity, which has been functionally used since 

the very early times of the pre-plan. In addition to being an important element in the study of social 

and economic structures of ancient civilizations, it is also a cultural phenomenon in which human 

beings carry many meanings beyond their functioning in the development process. This cultural 

phenomenon can be seen in the Turks, who have a rich skin and shoe history, such as to wear, edict, 

And have been used in other societies throughout history as sandals, boots, and drawers. Today, the 

shoe sector, which has been divided into many different branches, is trying to meet with the demand 

that is generated by the increase of the population, with the developing technology and production 

methods. In this process, shoes are transformed into industrial products that can be produced from 

craft products. However, the use of new tools in the workshop to increase the production capacity of 

shoes in today's conditions are produced with the help of advanced technology, basically the human 

power is a product that is used effectively. In this work, the relationship between design and training 

of the shoe, which is a product of craftsmanship, which has changed from the past to the present day in 

the industry, will be examined. 

  

Keywords: Crafts, Design, Handicraft, Shoes, Leather  
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1.GİRİŞ 

  

Bir kültür öğesi olarak ele aldığımız ayakkabı uzun dönemde oluşmuş deneyim ve birikimlerin 

ürünüdür. Her el sanatı ürünü gibi belli bir sistem içinde üretilir ve kullanılabilir hale gelmesi için 

belirli bir teknolojik süreçten geçer. 

Atölyelerde yeni araçların kullanımı ile üretim kapasitesi arttırılan ayakkabı günümüz 

şartlarında ileri teknolojiler yardımıyla üretiliyor olsa da temelde insan gücünün etkin olarak 

kullanıldığı bir üründür. 

Ayakkabı sektörü, emek yoğun üretim yapılan bir sektör olması nedeniyle önemli ölçüde 

istihdam yaratmaktadır. Ayakkabı sektörü, yan sanayileriyle de önemli istihdam yaratmaktadır. 

Ayakkabı üretim sürecinin geleneksel aşamalarını oluşturan kalıp hazırlanması, kalıp üretimi ve saya 

dikimi işlemlerini gerçekleştiren ve fason üretim yapan isletmelerdeki işgücü de değerlendirildiğinde 

ayakkabı sektörünün yarattığı istihdamın boyutları daha da genişlemektedir (Yazmacıoğlu, 2006:99). 

 

2. TARİHSEL SÜREÇTE AYAKKABI 

 

İnsanoğlu varoluşundan itibaren beslenme, korunma ve savunma gibi temel gereksinimlerini 

karşılamak amacı ile avladıkları hayvanlardan yararlanmışlar ve hayvan derilerini değerlendirerek 

günlük eşyaların yapımında kullanmışlardır. Bu eşyalar arasında en önemli gruplardan biri de 

ayakkabılardır. 

Ayak giyiminde tarihsel süreç içerisinde kullanılan ilk malzemeler, ağaç kabuklarının, sert ot ve 

yaprakların ayağa sarılmasıyla oluşan malzemelerdir. Daha sonraki dönemlerde kaba hayvan derileri 

ayağa doğal liflerle bağlanarak, ayak zorlu arazi ve iklim koşullarına karşı korunmuştur. 

Ayakkabı yapımının ilk olarak nerede ve nasıl başladığı konusunda kesin bir bilgi olmamasına 

rağmen, yazılı kaynakların çoğu ayakkabının önce Mısır sonra Mezopotamya ve Anadolu’da 

rastlandığını bildirmektedir. Yüz binlerce yıllık geçmişi olan deri kültürü ve onunla paralel olan 

ayakkabıların en eski örnekleri, mağara duvarlarındaki resimlerde, kabartmalarda ve heykellerde 

görülmektedir (Kayabaşı & Özdemir, 2004: 39). 

Tabletlerden ve yazılı belgelerden edinilen bilgilerden; “sandalet” denilen köseleden ökçesiz bir 

taban ile buna halkalarla bağlanmış parmak arası ve ayak bileği kayışlarından ibaret, basit ayakkabıyı 

Sümerlerin yaptığı bildirilmektedir  ( Sakaoğlu, 2001:24). 

M.Ö. 14. yüzyılda Alacahöyük’te bulunan Asur ve Hitit kabartmalarındaki figürlerde taban 

köselesi önde, yukarı doğru kıvrık bir burun oluşturan tarzda yapılmış çarıklar görülmektedir (Yıldız, 

1993:4). 

Yunan ve Roma imparatorluğuna gelindiğinde ise, ayakkabı gelişmiş ve çeşitlenmiş biçimleri ile 

görülmektedir. Roma devrinde gerçekleştirilen büyük istilalar, büyük ordulara ihtiyaç göstermiş ve 

böylece de ayakkabı dünyasında da ilk büyük değişim Romalı askerlerin giydiği ayakkabılarda kendini 

göstermiştir. Ayakkabı modası Roma’da başlamış ve günümüze kadar her yüzyılda gelişerek birçok 

ülkeye yayılmıştır (Yelmen, 2005:2). 

Ortaçağda ayakkabılar sivri burunlu ve yassı bir görünümde olup ipek ya da satenden 

yapılmıştır. Deri tabanlı hafif çizmeler erkeklerce giyilmiştir. Bu deri tabanlar bazen de çorapların 

altına yerleştirilmiştir. 

14. yüzyılın sonlarına doğru çok uzun burunlu ayakkabılar giyilmektedir. Bu dönemde, 

mimaride sivrilerek son bulan kemerlerin etkisi ve yüksek tavanlar, ayakkabıya da yansımış 

ayakkabıların burunlarında abartılı bir uzunluk ve sivrilik görülmektedir. 

15. ve 16. yüzyıllarda sivri burunlu ayakkabının yerini ördekgagası biçimli geniş burunlu 

ayakkabılar almaktadır. Ayakkabılar yassı fakat değişik bir biçimde üçgen tabanlı ve işlemeli 

olmaktadır. 

17. yüzyılın başlarında Rönesans’ın narin ayakkabıları yerini, sayaları hafifçe tabanın dışına 

taşan dayanıklı ayakkabılara bırakmaktadır. Yüksek topuklu uzun çizmeler ön plana çıktı. Çizmeler 

diz üstüne çekilip at binilirdi, diğer zamanlarda da baldıra doğru aşağı kıvrılıp kullanılmaktadır.  

18. yüzyılda kadın ayakkabıları saten ya da brokardan yapılmakta ve toka, kurdele ya da 

fiyonklarla süslenmekte iken 1790’da ise yüksek topuk tümüyle ortadan kalktığı bildirilmektedir.  
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19. yüzyılda erkekler genellikle düğmeli, bağcıklı ya da yanları esnek çizmeler giyiyorlardı. 

Kadın ayakkabıları ise saten ya da kadifeden yapılıyordu ve topuksuzdu. 19. yüzyılda kadınlar 

fabrikalarda ve bürolarda çalışmaya, ayrıca yürüyüş yapmak ve bisiklete binmek gibi spor ve açık 

hava etkinliklerinde bulunmaya başlayınca daha sağlam ayakkabılar yapıldı. Bağcıklı rahat yürüyüş 

ayakkabısı I. Dünya Savaşı (1914 – 18) sırasında ortaya çıktı.  (Temel Britannica, 

1992:218).(Resim.1) 

20. yüzyılın sonuna kadar geleneksel ayakkabı üretimi devam etmiştir. Geleneksel üretimin sona 

ermesi oldukça zordur. Ayakkabılarda üretim bilincinin yanında insan tercihleri de ön planda 

tutulmaktadır. Moda tercihlere dayalı bir olgu olduğundan değişkenlik kazansa da bireyden bireye 

değişebilen beğeni dürtüsünü yok etmek imkansızdır ( Kanbak, 2010 :44) . 

Günümüzde endüstri modayı önemli ölçüde etkilemiş üretimdeki sonsuz yenilikler, malzeme 

çeşitliliği, tasarımlardaki özgünlük, reklam ve pazarlamanın da etkisiyle ayakkabı sektörü dünyada 

önemli ekonomik kaynak durumuna gelmiştir. 

 

 
Resim  1. Geçmişten günümüze ayakkabı modelleri 

 

 

2.1. Türklerde Ayakkabı  

Türk ayakkabıcılığı ile ilgili en eski tarihsel belge İbni Batuta Seyahatnamesinde 

anlatılmaktadır. 14. yüzyıla ait belgelerde babuççu, başmakçı, dikici, haffaf, kavaf gibi ayakkabıcılık 

terimleri geçmektedir ( Akalın, 1993:3). 

Araştırmalara göre, Türk dilinde ayakkabı anlamını karşılayan en eski sözcük ediktir. “Divanü 

Lügat-it Türk’te edik sözcüğü etik ya da etük diye geçmektedir (Akalın, 1993, s. 14). Orta Asya 

Türkleri’ nde edik; “çizmeye benzer konçlu bir ayakkabı”dır. Edik sözcüğünün 8. Yüzyılda Orhun 

Yazıtlarında geçmesi, o dönemde Türkler‟ in çizme, bot giydiklerini ortaya koymaktadır. Orta 

Asya’da başta çizme olmak üzere çarık, başmak gibi ayakkabı türleri giyilmiştir. Bu ayakkabılar, 

Selçuklular ile Anadolu’ya taşınmıştır. Osmanlı döneminde, halkın belirli bir meslek grubunun ve 

saraylıların giydiği ayakkabılar çok çeşitlilik göstermektedir (Gargı, 2000:40). 
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Selçuklularda önemli olan Ahilik örgütü, Osmanlılar döneminde de etkisini sürdürmüştür. 

Özellikle 15, 16, 17 ve 18.yüzyılda, ahiliğin, lonca örgütleri olarak hayli etkin olduğu görülmektedir. 

(Dağtaş, 2007: 35). İstanbul’un fethiyle beraber, Fatih Sultan Mehmet özellikle deri işlemeciliğine ve 

deriden ürün yapımına onarma ve yenileştirme çalışmaları ile büyük önem vermiştir. II. Mahmud 

dönemine denk gelen 1810 yılında da askeri ayakkabı için deri ve kösele üretimi amacıyla Beykoz’da 

bir fabrika kurulmuştur. Ordu için çizme bunun yanı sıra palaska, kütüklük, koşum takımları üretimine 

de başlanmıştır. 

1856- Beykoz deri fabrikasında ürünlerinin “Paris Fuarında” sergilenmesi, bu ürünler içerisinde 

askeri kudura ve çizmeler yer almaktadır. 19. yüzyılın sonlarına kadar Türkiye’de ayakkabı yapımı 

tümüyle el emeğine dayanıyordu. 1912- Avrupa‟dan getirilen yeni makinelerle günlük üretim 

kapasitesi 1000 kunduraya çıkar. 1955- yıllık üretim kapasitesi 1. 860.000 çifte yükselir. 1977- 

Beykoz fabrikasının kundura üretim kapasitesi 2,5 milyon çifte ulaşmıştır (Küçükerman, 1988:149-

153). 

1989 yılında ise ‘Sümerbank Holding A.Ş’ ne bağlı bir işletme haline dönüştürülen işletmenin 

adı ‘Beykoz Deri ve Kundura Sanayi İşletmesi’ olarak değiştirilmiştir (Güler, 1995:74). İşletme 2003 

yılı itibariyle özelleştirme kapsamında özel sektöre devredilmiştir. 

Fabrika, Cumhuriyet döneminde 180 yıllık ayakkabı geleneği ve sanatını teknik ve tasarım 

yönünden geçirdiği aşamalarla yansıtan bir üretim merkezi olarak bilinmektedir. Kışın sert geçtiği 

Doğu bölgeleri için buz ve karda yürümeyi sağlayan özel botlardan çöl savaşları için tasarlanmış 

ayakkabılara, tahta tabanlı güvenlik ayakkabılarından su geçirmez avcı botlarına, özel çizmelerden 

taşlarla süslenmiş kadın ayakkabılarına kadar nice ayakkabılar üretilmiştir (Kayabal, 1999). 

1950 yılına kadar ısmarlama ayakkabı dönemidir. Bu dönemde düşük gelir seviyesi, kısıtlı talep 

ve üretimin tamamen el emeğine dayanması sonucu, ayakkabı üretim miktarı sınırlı kalmaktaydı. 

1950-1975 yılları arasındaki dönemde ayakkabıcılık makineleşmeye yönelmiş, üretim önceki döneme 

göre birkaç katına çıkmıştır. 1975 yılından sonra Ayakkabı Sanayi gelişme yoluna girmiştir ( Kastan, 

1997:23). 

 

3.ZANAATİN ENDÜSTRİYE DÖNÜŞÜMÜ 

 

Ulustaki Küçük Atölyeler, Erol Kundura ve Yakupoğlu Tekstil ve Deri Sanayi 

 

Ayakkabı üreten işletmeler üretim teknolojileri açısından üç grupta tanımlanmaktadır. Tamamen 

makineleşmiş işletmeler( Üretimin tamamı, bir fabrika sistemi içinde makine kullanılarak 

yapılmaktadır), Yarı makineleşmiş işletmeler( Makine kısmen el aletleri kullanılarak üretim 

yapılmaktadır.) ve el aletleri ile üretim yapan ( Tamamen el aletleri makineleşmiş olsa dahi, el sanatı 

vasfını korumaktadır) işletmelerdir. Üretimin herhangi bir safhasında el becerisi bir şekilde devreye 

girmektedir (İSO, 2004). 

Atölyelerde ancak yeni araçların kullanımı ile üretim kapasitesi arttırılan ayakkabı günümüz 

şartlarında ileri teknolojiler yardımıyla üretiliyor olsa da temelde insan gücünün etkin olarak 

kullanıldığı bir üründür. Geleneksel ayakkabı üretim sürecinde de insan unsuru ve görev dağılımının 

önemi büyüktür. Bu süreçte temel işin merkezi olan ayakkabı yapım atölyeleridir. Günümüze doğru 

görevi fabrikasyon üretime devreden geleneksel atölyelerde, üretilen ayakkabının, son halini alana 

kadar geçirdiği süreç içinde usta-kalfa-çırak ilişkisi ve iş yerinin düzeni ön planda gelmektedir. 

Ankara Ulus semtindeki ayakkabı tamiri dışında, kendi bünyesinde yeni bir ayakkabı üreten 

küçük atölyelerde ustalar, usta-çırak ilişkisiyle çalıştıkları dönemden devraldıkları zanaati devam 

ettirmeye çalışmaktadırlar. Müşterilerden gelen talebe göre ayakkabı üreten ustalar, aynı zamanda 

daha büyük çaplı atölyelerden iş alarak fason mal üretimi yapmaktadırlar. Piyasa talebini 

karşılamak için yetişemeyen atölyeler özellikle ayakkabının en önemli ve zaman alan kısmı olan 

sayanın hazırlanması için küçük atölyelerden destek sağlamaktadır. (Resim 2.- 2.1-2.2) 

Ayakkabı saya(üst) ve taban(alt) olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Ayakkabının taban 

dışında üstünü oluşturan kısmına saya denir. Ayakkabının burundan başlayarak ökçe arka ucuna 

kadar uzanan alt kısmını da taban oluşturmaktadır. 

Ali Usta işletmelere fason saya üretirken aynı zamanda atölyede kendilerinin ürettikleri 

mestleri satmaktadır. Bu mestlerde de genellikle gelen müşteri talebine göre renkli, uzun, rugan vb. 

üretilmektedir.(Kişisel görüşme Ali Usta) (Resim 2.3.) 
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Resim  2. Sayacı Ali Usta ve küçük atölyesinden bir kesit

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    

 

Resim 2.3. Sayacı Ali Usta’nın atölyesinde üretilen mestler 

Resim 2.1. Başka atölyeler için üretilen fason sayalar  Resim 2.2. Sayanın kalıba gitmeden önceki hali  
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Ulustaki bir başka zanaatkar olan Bayram Usta da müşterilerinin siparişi üzerine ortopedik 

kadın ve erkek ayakkabısı üretimi yapmaktadır. Aynı zamanda pazar payını artırmak için dans 

ayakkabıları üretmektedirler. Özellikle Ankara’daki üniversitelerin dans topluluklarına çok sayıda 

dans ayakkabıları üretimi yapmışlardır.(Resim 3.) 

 

 
 

 

 

Bayram Usta ‘’ El işçiliği ile üretilen seçmiş olduğumuz ayakkabılarımızın kalıpları alınıp 

kesildikten sonra astar ve yüzünü birleştiriyoruz. Dikim için ayrı bir usta yardımcı oluyor, çünkü 

dikim işi için özel, deride kullanılan dikiş makineleri mevcut. Bunların işlemi bittikten sonra kenar 

zımparası yapılıp kullanılacak olan tokaya uygun delikler oluşturulur. Modele uyumlu kalıp alınır, 

ardından altına uygun taban kalıpları hazırlanır. Ayakkabının ön tarafının ve arka tarafının sert 

olması, fort, bombe kısımları için hazırlanan parça kesilip özel sıvılarda yumuşatılıp saya kısmına 

yerleştirilir. Keskin bir falçata ile taban kalıp düzgünce kesilir, tabana çivilenir böylelikle kalıba 

tutturulur. Saya kısmı tabanın üzerine geçirilir ve montalama işlemine geçilir. Deri öncelikle 

“danalya” adı verilen aletle taban kısmına tutturulur. İlk montalama işlemi ve tutkallama ardından 

ikinci montalama ile tüm çiviler tabana sıralanır. Ayakkabılar üç veya dört gün bekletilir. Kuruma 

tam anlamı ile gerçekleştikten sonra çiviler çıkartılıp tabandaki artık yerler düzeltilip kösele          

taban seçilip kesilir. İsteğe göre “ varyola” denilen kenar kısım ve topuk belirlenmektedir. Hazır 

topuklar, özel döküm topuklar mevcut olduğu gibi tahta el yapımı topuklarda bulunmaktadır. En 

son topuklar yerleştirilip yapıştırılır, kuruduktan sonra da kalıplar çıkartılıp kullanıcısına denetilir. 

Gereken son düzenlemelerle el yapımı, kıymetli ayakkabılarımız ayaklardaki yerini almış olur.’’ 

diyerek atölyesindeki ayakkabı üretimini özetlemiştir. (Kişisel görüşme Bayram Usta) (Resim 3.1- 

3.2- 3.3- 3.4). 

 

     

 
Resim 3.1 Kalıpta kuruması beklenen ayakkabı  Resim 3.2  Her ayak numarasına göre kalıplar 

Resim 3. Dans ayakkabısı 
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Küçük atölyeler çırak yetişmediği için bu mesleğin sonraki kuşaklara kalacağından şüphe 

etmektedirler. Ancak Ankara Ayakkabı ve Çantacılar Odası Başkanı Hüseyin Uzun bu konuda 

ustalarımızın endişeleri olmaması gerektiğini, çünkü onlarda yetişmeyen çırakların artık açılan 

meslek liselerinde, üniversitelerde yetişeceklerini söylemektedir. Türkiye’nin 1950’lerden beri 

ayakkabı sektöründeki sanayileşme sürecinin gelişen teknoloji ile ayak uydurması gerektiğini ve 

bunun için eğitimli elemanlara ihtiyaç duyulduğunu dile getirmektedir. Zanaatin yok olmayacağını 

ancak teknoloji ile birlikte şekil değiştireceğini öngörmektedir.  

Ankara’da orta ölçekte üretim yapan ayakkabı işletmesi olarak yıllardır varlığını 

sürdüren Erol Kundura kaliteden ödün vermeden üretim yaptıkları için ayakta durduklarını 

göstermektedirler. Esas kurucusu olan Erol Odabaşıoğlu, İstanbul Erol Kundura’yı 1955’te 

Kadıköy’de kurmuştur. O yıllarda Zeki Müren'den Ajda Pekkan'a, Bülent Ersoy'dan Sezen 

Aksu'ya pek çok ünlünün ayakkabıcısı olarak bilinen Erol Bey, bu işe ilk başladığı yıllarda 

bütün ayakkabıların elle yapıldığını ve bu geleneği günümüzde de sürdürdüklerini anlatıyor. 

Tamamen doğal malzemeler kullanıyor ve ayakkabının hafif olabilmesi için elinden geleni 

yapıyor. Erol Kundura'nın tasarımlarının bir diğer özelliği de çok farklı renk seçeneklerinin 

olmasıdır. "Bu kadar farklı renkte ayakkabı tasarlamasaydık, Erol Kundura markası bugün 

olmazdı." (Erdem, 2004) 

Ankara’daki Kurucu Erol Özkartal 2002 yılında abiye ayakkabı üretimi için ufak çaplı bir 

üretim atölyesi açmış bu sayede pazarda boşluk gösteren özel sipariş ayakkabı, abiye ayakkabı, 

gelinlik ayakkabı, abiye çanta ürünleri üretmişlerdir. Firmanın amacı her zaman en geniş ürün 

yelpazesini sunmak abiye gelinlik ve gece ayakkabısı konusunda pazarda lider konumda kalmaktır 

(www.erolkundura.com.tr). 

Fabrikası Ankara’da olan Yakupoğlu, askeri alanda tekstil, deri, ayakkabı-bot, saraciye ve 

çadır gibi ürünleri NATO standartlarında üreten ve bunları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında 

Avrupa, Orta Doğu, Körfez ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleriyle birlikte UNICEF, 

Kızılhaç gibi uluslararası kuruluşlara satan ve kendi alanında en son teknoloji, malzeme ve 

laboratuvar imkanlarına sahip olan tek Türk firmasıdır (www.ydsshop.com). 

1927’de Isparta’da başlayan ayakkabı yolculuğu Ankara’da devam etmektedir. TSK ile 

çalışmalar yapan YDS başta tekstil üzerine askeri yelekler, eldiven, maske üretimi yaparken yoluna 

askeri botlar ve iş güvenliği ayakkabıları ile devam ediyor. 1980lerin sonunda kurulan ayakkabı 

atölyesi İngiltere’deki bir firmanın fason iş güvenliği ayakkabılarını üretmeye başlıyor. Ardından 

bu firmayı satın alan YDS piyasaya pazar payı yüksek bir şekilde giriş yapıyor. Gelişen teknoloji 

ve yenilikleri takip ederek ürün çeşitliliğini artıran YDS; müşterilerine asker ve polis botları, iş 

güvenliği ayakkabıları, motosiklet botları, outdoor ve ydscity (moda) gibi seçenekler sunmaktadır. 

Uluslararası fuarlara katılarak ürünlerini tanıtan YDS, yabancı ülkelerin askeri ürün ihalelerine 

katılarak sayısız başarı elde etmiş, üretimdeki gücünü ve kalitesini göstermiştir.  

Makine parkı gelişmiş fabrika 20 yıldır hem yurtdışındaki hem de ülkemizdeki tasarımcılar 

ile çalışarak kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır. Üretim seri de olsa,  fabrikanın Ar-

Ge bantında  oluşturulan ayakkabılar el işçiliği ile üretilmektedir. Fabrikanın diğer bölümlerinden 

Resim 3.4. Tabanın fazlalıkları kesilen ayakkabı Resim 3.3.  Kösele tabanı yapışmaya hazırlanan  

                    ayakkabı           
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Ar-Ge’ye gelen brieflerde ayakkabının kullanım alanı, malzemesi, teknik detay vb. ile tasarım 

gerçekleşmektedir. Tasarlanan ürün seri üretime geçmeden önce prototipinin üretilip testlerden 

geçmesi gerekmektedir. Bu aşamalarda üretimin kalitesi önemli olmakla birlikte deneyimli ve 

eğitimli elemana ihtiyaç vardır. Ayak yapısına uygun olarak tasarlanıp üretilen plastik kalıp 

aşamasından sonra sıra taban tasarımına gelir. Tabanlarla ilgili çalışmalar yapılıp onay verildikten 

sonra prototip üretimi yapılır. Kalıp ve taban hazır olduğu için artık saya tasarımına geçilir. Onay 

verildikten sonra kalıbın üzerinden ıstampa örnekleri çıkarılır. Ar-Ge bantındaki ayakkabı ustaları 

tarafından kesim ve dikim işlemleri yapılır ve saya oluşturulur. Ustaların çok hassas detaylarla 

çalışması gerekir. Saya ve taban birleştirilerek testlere gönderilir. Onay verildikten sonra seri 

üretim için makine bıçakları yaptırılır ve seri üretime geçildiği zaman işlemin büyük bir bölümü 

otomasyona döner. Bu bağlamda disiplinli çalışma ve esnek üretim ağı sayesinde, yüksek sayıda 

gelen siparişleri çok kısa zamanlarda üretebilmektedirler. (Kişisel görüşme) (Resim 4.- 4.1- 4.2- 

4.3- 4.4- 4.5- 4.6- 4.7- 4.8). 

Yakupoğlu "YDS" markası ile iş emniyet ayakkabıları ve malzemelerini, EN ISO 20345 ve 

EN ISO 20347 normlarında üretmektedir ve ISO 9001 belgesine sahiptir. Tüm YDS ürünleri, 

İngiltere'de bulunan SATRA Ayakkabı Teknolojisi Merkezi'nin laboratuvarlarında test ettirilerek 

onaylatılmaktadır. YDS, kendi sektöründe CE standartlarına uygunluk etiketi ile ihracat yapan, 

uluslararası pazarda rekabet eden ve Türk Standartları Enstitüsü Kurumu'nda akredite bir 

laboratuvara sahip kendi sektöründeki tek Türk Markasıdır. Ürünlerini Türkiye'nin Dışında başta 

İngiltere olmak üzere Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz, Belçika Hollanda, Lüksemburg, 

Danimarka gibi ülkeler ile birlikte Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine 

ihraç etmektedir.(www.ydsshop.com). 

 

 

                                                                               

Resim 4. Plastik kalıplar, Taban prototipleri, Istampa kesimi 
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Resim 4.1 Saya üretimi                                       Resim 4.2 Fazlalıkların kesilmesi 

Resim 4.3 Saya el dikişi Resim 4.4 Saya makine dikişi 
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4. AYAKKABIDA TASARIMIN YERİ VE EĞİTİMİN ÖNEMİ 

 

Bugün ayakkabı sektörünün arkasındaki itici güçlerden biri pazar ve müşteriler, diğeri 

rekabettir. Rekabeti etkileyen unsurlardan biri de tasarımdır. Ayakkabı koleksiyonları sürekli 

değişirken, ayakkabı modelleri giderek daha ileri teknolojilerin kullanımını gerektirmektedir.  

Ayakkabı tasarımı, 1994 yılına kadar yabancı dergilerden yararlanılarak gerçekleştirilmiş, ancak 

ilki 1994 yılında Mimar Sinan Üniversitesi öğrencileri arasında yapılan Genç Yetenekler Tasarım 

Yarışması ile Türkiye kendi öz çizgileri yolunda ilk adımları atmaya başlamıştır. Başlatılan bu 

organizasyon sektörde büyük ilgi görmüş ve sonuçları sektör temsilcilerini umutlandırmıştır. 

TASD (Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği), AYSAD (Ayakkabı Yan Sanayicileri 

Derneği),TUAF (Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu) ve TASEV (Türkiye Ayakkabı Sektörü 

Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı) gibi kuruluşlar sektörün ivme kazanmasında ve 

örgütlenmesinde önemli rol üstlenmişlerdir (DPT, 2000:118-119). 

Ayakkabı üretimi emek yoğun bir sanayi niteliğinde olup, gerek makine gerekse el aletleri ile 

yapılan üretim kalifiye iş gücünü gerektirmektedir.  

İşgücü eğitimi, işyerinde verilen iş başı eğitimi ve usta çırak ilişkisi ile sağlanmaktadır. Formal 

disiplin içinde meslek okullu işgücü yeni oluşmaya başlamıştır. Ancak sektörde sanayileşme sürecinin 

ihtiyaç duyduğu ara teknik eleman eksiği bulunmaktadır. Bu eksikliği gidermek üzere meslek okulları 

kurulmuştur. Ancak bu okullar henüz yeterli değildir. Eğitimin desteklenmesi ve geliştirilmesi 

gerekmektedir. Okullardan yetişen personel nitelik açısından yetersizdir. Meslek okullarının 

altyapısında devlet desteği gerekmektedir.  

Resim 4.7 Plastik kalıplar Resim 4.8 Enjeksiyon taban üretimi 

Resim 4.5 Kalıba çekilmeye hazır sayalar                      Resim 4.6 Kalıplanmış Sayalar (askeri bot)                                                                                                            

(iş güvenliği) 
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Türk ayakkabı sektörünün güçlü yanlarından biri olan yan sanayinin ihtiyaç duyduğu 

mühendislik, kimyagerlik, işletmecilik alanındaki insan gücü ise genel eğitim programlarından 

sağlanmaktadır. ( İSO, 2004: 41) 

Sektörde tasarımların üretim sürecine hazırlanmasındaki disiplinsizlik, teknik hassasiyet ve 

bilgisayar desteğinin eksikliği (CAD ve CAM) ihracatın önündeki önemli bir engeldir. Ayrıca, tasarım 

ve moda unsurlarının çok önemli olduğu sektörde ayakkabıcılık eğitimi veren ayakkabı meslek 

liseleri, TASEV Anadolu Ayakkabıcılık Meslek Lisesi ve sektörün tasarım konusundaki nitelikli 

eleman açığını karşılamak için Mimar Sinan Üniversitesi bünyesinde iki yıllık “ Ayakkabı Tasarım 

Bölümü” sektör ihtiyacını karşılayamamaktadır. (İSO, 2004:46). 

Türk ayakkabı sektörünün içinde bulunduğu en önemli sorun pazarlama olarak görülmektedir. 

Pazarlama faaliyetleri hedef pazarlar içinde konumlanmak yerine, Türkiye’den yapılmaya 

çalışılmaktadır. Hedef pazarlarda konumlanarak pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi için bu konuda 

sektörün ciddi bir organizasyona ihtiyacı bulunmaktadır.( DPT, 2000:131 ) 

Sektörün büyük bölümü el üretimi yapmaktadır. Üç-dört nesil öncesinden gelen, usta çırak 

ilişkisi ile süregelen el isçiliği becerisi, dünya pazarlarında yok olmakta olan, buna karşın talebi her 

geçen gün artan “el yapımı” (hand made) kavramlı pazarlamada bir fırsat haline getirilmesi 

mümkündür.  

Türkiye ayakkabı üretiminde geleneksel ve enjeksiyon yöntemi olmak üzere iki yöntem 

kullanılmakta olup, daha çok geleneksel yöntem tercih edilmektedir. Bu yöntemde saya ve taban ayrı 

aşamalarda üretilerek birbirlerine yapıştırma veya yapıştırma/dikme veya enjeksiyon yöntemlerinden 

biriyle monte edilmektedir. 

Türkiye genelinden soyutlanamayacak şekilde, Ar-Ge faaliyetleri, ne firmalar ne de 

organizasyonlar bazında finanse edilememektedir. Sektör, bu nedenle gelişimini hızlandıramadığı gibi 

kendine has ve özellikli teknoloji ve tasarım üretilememektedir. Ar-Ge yatırımlarının olmayışı, 

Türkiye kaynaklı tasarımın gelişmesini engellemektedir. Markalaşma sürecinin vazgeçilmez 

ayağındaki bu eksiklik yurt dışında tanınan marka adedinin çok kısıtlı kalmasına yol açmıştır. 

“Türkiye’de üretilmiştir”(Made in Turkey) kavramının yıllardan beri stratejik olarak ele alınmayıp, 

devlet ekonomi politikaları içinde yer almaması, sektörün yurt dışı markalaşmasını zayıflatmıştır ( 

İSO, 2004:45). 

Zengin bir deri ve ayakkabı kültürüne sahip, aynı zamanda sektörde fiyat, kalite ve üretim 

açısından birçok avantaja sahip olan Türk firmalarının kendine özgün tasarım ve markalarını 

yaratmaları, fason üretici konumundan lider üretici konumuna çıkmaları beklenmektedir.  

 

 

SONUÇ 

 

Ayakkabı öncelikle ihtiyaçtan doğmuş, işlevsel niteliğiyle on planda olan çok eski zamanlardan 

itibaren kullanılmaya başlanmış bir giyim eşyasıdır. Eski uygarlıkların sosyal ve ekonomik yapılarının 

incelenmesinde önemli bir unsur olmasının yanı sıra insanoğlunun gelişim sureci içinde daha sonraları 

işlevinden öte pek çok anlam yüklediği kültürel bir olgudur. 

Güncel tasarım alanında keskin sınırların kalktığı disiplinler arası ortamda ayakkabı, dinamik bir 

ürün olarak gelişimini sürdürmeye devam etmektedir. 

İlk çağlardan günümüze kadar değişik ihtiyaç ve kullanımlara yönelik olarak binlerce ayakkabı 

tasarımı ve modeli gelişmiştir. Tarih boyunca insanoğlunun ayakkabı yapımında kullandığı üretim 

teknikleri yüzyıllar içerisinde kuşaktan kuşağa aktarılan birikimler sonucu gelişim göstererek ayakkabı 

zanaatını meydana getirmiştir. 

Geçmişten bugüne emek yoğun bir is kolu olan ayakkabı üretiminde, geleneksel ayakkabı 

yapımı tamamen el isçiliğine dayalı ve oldukça zahmetlidir. Geçen zaman içinde bunun kaybolduğu 

düşünülse de günümüzde sanayileşen ayakkabı üretimi belli aşamalarda yine insan emeğini, el 

isçiliğini zorunlu kılmaktadır. Bu durum bize ayakkabı üretiminin bir ekip işi olduğunu ve 

uzmanlaşmanın gerekliliğini gösterir.  

Hem modaya uygun, hem de fonksiyonel ayakkabılar üretilirken birçok materyalin ve 

teknolojinin kullanılabiliyor olması çok farklı ayakkabıların üretilmesini sağlamıştır. Dünya genelinde 

tüketici talebinin farklılaşma ve özgün modellere yönelmesi her alt sektörde ürün çeşitliliği ve tasarımı 
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ön plana çıkarmıştır. Bugün 21. yüzyıla geldiğimizde ayakkabı üretiminin temelini maliyet, sağlamlık, 

tasarım ve markalaşma belirlemektedir. 
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Türkiye’de Başkanlık Sistemine Geçiş  
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ÖZET 

 

         1923’te Cumhuriyet’in ilanından bu yana parlamenter sistemi esas alan anayasalarla yönetilen 

Türkiye, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandum sonucunda başkanlık sistemine geçmiştir. Bu 

çalışmada, anayasa değişikliği ile kabul edilen yeni siyasal sistem incelenecektir. 

Çalışmada, ilk olarak, başkanlık sisteminin iç mantığı sergilenerek, nasıl bir siyasal rejim öngörüldüğü 

ele alınacaktır. Çalışmada, yürütmeyi, yasama ve yargı karşısında mutlak biçimde güçlendiren yeni 

sistem, kuvvetler ayrılığı ilkesi açısından değerlendirilecektir.  

       Çalışmada, ikinci olarak, başkanlık sistemi meşrulaştırılırken sıklıkla dile getirilen, ülkenin “güçlü 

yürütme” ihtiyacı içinde olduğuna ilişkin argümanlar tartışılacaktır. Bu tartışma, başkanlık sisteminin 

olası kriz potansiyelleri ve krizlerin üstesinden gelme kapasitesi doğrultusunda geliştirilecektir.  

Anahtar Sözcükler: başkanlık sistemi, parlamenter sistem, anayasa, demokrasi, otoriterizm 

 

TRANSITION to the Presidential System in Turkey 
 

ABSTRACT 

 

      Turkey being a country governed by the constitutions based on parliamentary system since the 

proclamation of the Republic in 1923, transitioned to the presidential system as a result of the 

referendum held on April 16, 2017. In this study, the new political system accepted by constitutional 

amendments will be examined.  

In the first instance, by displaying the internal logic of the presidential system we will analyze the 

structure of the new political regime. We will also evaluate the new system that unconditionally 

strengthens the executive against legislative and judicial powers, in terms of the doctrine of separation 

of powers. 

       In the second instance, we will discuss the proposal that Turkey is in need of "strong execution" 

which is often expressed in order to justify presidential system. Moreover we will develop this 

discussion in the direction of the presidential system's potential for crisis and its ability to overcome 

crises.  

 

Keywords: Presidential system, parliamentarism, constitution, democracy, authoritarianism  

 

Giriş 

 

         Türkiye’de 1990’lı yıllardan bu yana zaman zaman gündeme getirilerek tartışmaya açılan 

başkanlık sistemine geçme düşüncesi, 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen referandumla sonuca 

ulaştırılmış bulunmaktadır. Ancak, referandumla kabul edilen anayasa değişiklikleriyle getirilen yeni 

sistemin, başkanlık sistemiyle ne ölçüde bağdaştığı, çeşitli açılardan sorgulanmaktadır. Bu doğrultuda, 

sıklıkla başkanlık sisteminin klasik örneğini oluşturan Amerikan başkanlık sistemiyle karşılaştırmaya 

dayalı tartışmalar devam etmektedir.  

Referandumla kabul edilen Anayasa değişikliği ile getirilen yeni hükümet sisteminde siyasal 

kurumların oluşumuna bakıldığında, yasama organı ile yürütme organının farklı seçimlerle seçilmesi 

ve yürütmenin yasama organına karşı sorumlu tutulmaması bakımından başkanlık sisteminin en temel 

özelliklerini taşıdığı görülmektedir. Bakanlar Kurulu ve Başbakanlık makamlarının ortadan 

kaldırılarak, yürütme yetkisinin Cumhurbaşkanı’nda toplanması ve tek başlı yürütme modeline geçiş 

de başkanlık sistemiyle uyumludur. Ancak, yeni sistem bazı başka yönleriyle başkanlık sisteminden 

çok parlamenter sisteme benzetilebilecek özelliklere sahiptir. Yeni sistemde başkanlık sisteminin 

temel özelliklerinden biri olan “katı (sert) kuvvetler ayrılığı ilkesi” ve “denge-denetleme sistemi” 
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yerine “yasama-yürütme kaynaşması”na ve “güçlü yürütme”ye dayalı bir sistem öngörülmesi, 

parlamenter sisteme daha yakın bir düzenleme getirmektedir. Yine, yasama ve yürütme organları farklı 

seçimlerle seçilmesine rağmen, “erken seçim” ve “fesih” mekanizmalarıyla birlikte, parlamento 

seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin “daima” birlikte yapılmasının öngörülmesi de, daha çok 

parlamenter sisteme yakın bir düzenlemedir. Bu nedenlerle de, yeni sistemin “başkanlık sistemi” 

olarak adlandırılması tartışmalıdır. Yeni sisteme ilişkin daha doğru bir niteleme, başkanlık sistemi ile 

parlamenter sistemin sentezine dayalı “karma bir sistem” ya da “melez bir sistem” olabilecektir 

(Gözler, 2017; Kaboğlu, 2016; Erdoğan, 2016; Ulusoy, 2017). Nitekim, bu durum, yeni sistemi 

adlandırmak için “Türk tipi başkanlık sistemi” ya da “cumhurbaşkanlığı sistemi” gibi alternatif 

adlandırma arayışlarına yol açmış görünmektedir.  

Bu çalışmada, referandumla kabul edilen yeni hükümet sistemi değerlendirilecektir. Bu 

çerçevede, öncelikle anayasa değişikliğinin siyasal kurumlar ve kurumlar arası ilişkiler bakımından 

getirdiği değişiklikler incelenerek, yeni sistemin iç mantığı tartışılacaktır. Çalışmada, ikinci olarak, 

yeni sistem, başkanlık sisteminin ideal tipi sayılan ABD örneğiyle karşılaştırmalı olarak 

incelenecektir. Çalışma, yeni sistemin meşrulaştırılmasında öne çıkan “güçlü yürütme” argümanı ve 

“otoriterizm” eleştirileri tartışılarak sonlandırılacaktır.  

1. Yeni Sistemde Siyasal Kurumlar ve Kurumlar Arası İlişkiler 

Referandumla kabul edilen Anayasa değişikliği ile getirilen yeni hükümet sisteminin en önemli 

özelliğinin, yürütme yetkisini kullanan Cumhurbaşkanı’na siyasal sistem içinde büyük bir ağırlık 

verilmesi olduğu görülmektedir. Cumhurbaşkanı beş yıllığına halk oylaması ile seçilir. Bir kişi en 

fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak, Cumhurbaşkanı’nın ikinci döneminde, TBMM’nin 

erken seçim kararı alması durumunda, Cumhurbaşkanı üçüncü defa aday olabilecektir. 

Cumhurbaşkanı’nın seçimi, halk oylamasında kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğuyla olacaktır. 

Bunun için, ilk oylamada hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda, iki hafta sonra 

yapılacak ikinci tur oylamaya sadece ilk turda ilk iki sırada yer alan adayların girmesi ve bu oylamada 

geçerli oyların salt çoğunluğunu sağlayan adayın Cumhurbaşkanı seçilmesi öngörülmektedir.  

Yeni sistem, Cumhurbaşkanı ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamını da getirmektedir. 

Ancak, Anayasa, Cumhurbaşkanı Yardımcılarının sayısını belirlemeyi Cumhurbaşkanı’na bıraktığı 

gibi, Cumhurbaşkanı Yardımcılarının seçimi de Cumhurbaşkanı’na bırakılmaktadır. Cumhurbaşkanı 

Yardımcısı, Cumhurbaşkanı görevini geçici olarak bıraktığı durumlarda ona vekalet edecektir. 

Cumhurbaşkanı’nın ölüm vb. nedenlerle makamını boşalttığı durumlarda ise, seçime kadar olan sürede 

Cumhurbaşkanlığı görevini yerine getirecektir.   

 Cumhurbaşkanı’nın sistem içindeki konumuna bakıldığında, hem devletin hem de yürütmenin 

başı olarak konumlandırıldığı görülmektedir. Cumhurbaşkanı, bir yandan yürütmenin başı sıfatıyla iç 

ve dış siyaseti yürütürken, bir yandan da Devlet Başkanı sıfatıyla devleti ve milletin birliğini temsil 

eder ve Anayasa’nın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. 

Böylece, mevcut parlamenter sistemde iki başlı yürütme çerçevesinde Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a 

verilen görevler, yeni sistemde Cumhurbaşkanı’nda birleştirilmektedir (Erdoğan, 2016). 

Cumhurbaşkanı’nın yetkilerine bakıldığında, Cumhurbaşkanı’nın yasamaya, yürütmeye ve yargı 

organlarına ilişkin önemli görev ve yetkilerle donatıldığı görülmektedir.  

Cumhurbaşkanı’nın yürütmeye ilişkin yetkileri arasında yer alan, bakanları atamak ve görevden 

almak, kamu yöneticilerini atamak ve görevden almak, YÖK üyelerini ve üniversite rektörlerini 

seçmek, yabancı devletlere temsilci göndermek yetkilerini tek başına kullanabilmesi öngörülmektedir. 

Bunun için meclisin ya da herhangi bir organın onayına gerek görülmemiştir.  

Bakanlar, Cumhurbaşkanı tarafından atanırlar ve yine Cumhurbaşkanı tarafından görevden 

alınabilirler. Bakanlar Cumhurbaşkanı’na karşı sorumludur. Bakanlar meclis dışından seçilirler. 

Milletvekilleri bakan olurlarsa, milletvekillikleri düşer.  

Yeni sistemde Cumhurbaşkanı’na verilen bir başka önemli yetki, bakanlıkların kuruluş ve 

teşkilat yapılarının da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenmesidir. Buna, Cumhurbaşkanı’na 

kararnameyle kamu tüzel kişiliği kurma yetkisi verilmesi de eklenebilir. Benzer şekilde, üst düzey 

kamu yöneticilerini atama yetkisi verilen Cumhurbaşkanı, bunların atanmasına ilişkin usul ve esasları 

da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleyecektir. Bu kapsamda, Milli Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliği ve Devlet Denetleme Kurulu’nun da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleneceğini 

de ekleyebiliriz. Böylece, Cumhurbaşkanı’nın yürütme organlarını tek başına düzenleyebilmesi ve 

bunun için hiçbir organın onayına ihtiyaç duymaması sağlanmış olmaktadır.   
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Cumhurbaşkanı’na verilen bir başka önemli yetki, olağanüstü hal ilan etme yetkisidir. Cumhurbaşkanı, 

olağanüstü hali gerektiren durumlarla ilgili olarak  Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartma yetkisiyle 

de donatılmıştır. Ancak, gerek olağanüstü hal ilanında, gerekse olağanüstü hali gerektiren konularda 

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri çıkartılmasında Meclis onayı öngörülmüştür.   

Yeni sistemin yasama organı açısından ilk dikkat çeken yeniliği, milletvekili sayısının 600’e 

çıkartılmasıdır. Fakat, yasama açısından asıl önemlisi, Cumhurbaşkanı’na, yürütme yetkisine ilişkin 

konularda TBMM adına Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartma yetkisi verilmesidir. Ancak, temel 

haklar, siyasi haklar, kanunla düzenlenmesi gerekli konular ile kanunla düzenlenmiş konularda 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartılamayacağı kayıt altına alınmıştır. Ayrıca, bu konuda iki kayıt 

daha düşülmüştür. İlk olarak, yasalarla Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde aynı konuda farklı 

hükümler bulunması durumunda yasalar uygulanacaktır. İkinci olarak, Cumhurbaşkanlığı 

kararnamelerinin iptali için, yasalarla aynı yönteme tabi olarak, Anayasa Mahkemesi’ne 

başvurulabilecektir. Yeni sistemde, Cumhurbaşkanı’na, “TBMM adına” kararname çıkartma 

yetkisinin verilmesi, yürütmeyi yasama karşısında güçlendiren önemli bir düzenlemedir.   

Cumhurbaşkanı’nın yasamaya ilişkin görev ve yetkileri arasında, meclisin kabul ettiği yasaları 

onaylamak ya da yeniden görüşülmek üzere geri gönderebilmek, yasaların Anayasa’ya şekil ya da 

esastan aykırılığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açabilmek, Anayasa 

değişikliklerini gerekli gördüğü durumda halkoyuna sunabilmek bulunmaktadır. Burada önemli bir 

değişiklik, Cumhurbaşkanı’nın TBMM tarafından kabul edilen yasaları geri göndermesi durumunda, 

TBMM’nin yasada ısrar edebilmesi için, aynı yasayı üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul etmesi 

gerekecek olmasıdır. Bu düzenlemeler de, yine, yürütmeyi yasama karşısında güçlendiren 

düzenlemelerdir.  

Yasama-yürütme ilişkileri açısından kritik bir başka düzenleme, Cumhurbaşkanı ile Meclis 

arasında bir kriz çıktığı durumda erken seçime gidilerek krizin aşılması olanağının getirilmiş 

olmasıdır. Bu doğrultuda, hem TBMM hem de Cumhurbaşkanı, erken seçime gitmek yoluyla 

Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçiminin birlikte yenilenmesine karar verme yetkisine sahip 

olacaktır. Ancak, TBMM’nin erken seçim kararı alabilmesi için üye tam sayısının 3/5 oranı 

gerekmektedir. Bu durumda, erken seçim olabilmesi için, isteğin büyük olasılıkla 

Cumhurbaşkanı’ndan gelmesi gerekecektir.  

Yeni sisteme yasama-yürütme ilişkileri açısından bakıldığında, Cumhurbaşkanı’na Meclis 

karşısında önemli bir ağırlık verildiği görülmektedir. Bu çerçevede, TBMM’nin tatildeyken yalnızca 

Cumhurbaşkanı tarafından toplantıya çağrılabilmesi ve milletvekillerinin Meclisi toplantıya çağırma 

imkanına sahip olmaması da önemlidir. Bütçe konusunda da, Cumhurbaşkanı tarafından hazırlanan 

bütçe taslağının TBMM tarafından süresi içinde yürürlüğe konamaması durumunda, geçici bütçe 

olanağı getirilmesi, geçici bütçe de yapılamazsa önceki yıl bütçesinin yeniden değerleme oranına göre 

arttırılarak yürürlüğe konabilmesi, yine yürütmeyi yasama karşısında iyice güçlendirmektedir.  

Yeni sistemin yargı ile ilgili düzenlemelerine bakıldığında, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 

sistemde en önemli kurumlardan biri olarak yer almaktadır. 13 üyeden oluşan kurulun başkanı Adalet 

Bakanı, Adalet Bakanlığı Müsteşarı da doğal üyedir. Her ikisi de doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından 

atanacaktır. Kurulun diğer 4 üyesi Cumhurbaşkanı tarafından, 7 üyesi de TBMM tarafından seçilir.  

Anayasa değişikliğiyle, Anayasa Mahkemesi’nin üye sayısı 17’den 15’e düşürülmekte, askeri yargı 

kaynaklı 2 üye çıkartılmaktadır. 15 üyeden 12’si Cumhurbaşkanı, 3’ü de TBMM tarafından 

seçilecektir. Anayasa Mahkemesi’nin temel görevleri arasında, yasaların, Cumhurbaşkanlığı 

kararnamelerinin ve TBMM İçtüzüğünün Anayasa’ya uygunluğunun denetlenmesi, AİHS 

kapsamındaki insan hakları ihlalleri ile ilgili bireysel başvuruların incelenmesi, siyasi partilerle ilgili 

davalar ile Yüce Divan görevi yer almaktadır. Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açma yetkisi 

yalnızca Cumhurbaşkanı’na, TBMM’de temsil edilen en büyük iki partiye ve 120 milletvekiline 

tanınmıştır. Bu düzenleme, Anayasa Mahkemesi’nde dava açmayı zorlaştırabilecektir.  

Yeni sistemin yargı açısından getirdiği önemli bir başka yenilik ise, askeri yargının bütünüyle 

kaldırılmasıdır. Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’yle birlikte bütün askeri 

mahkemeler kaldırılmaktadır. Bu değişiklik sivilleşme açısından önemlidir. Diğer yandan, bir 

olağanüstü yönetim biçimi olan ve yönetimi askeri makamlara devreden “sıkıyönetim”in kaldırılması 

da sivilleşme açısından kritik önemdedir (Ulusoy, 2017). Sivilleşmeye yönelik bu adımları 

destekleyen iki düzenleme ise, Silahlı Kuvvetler’in Devlet Denetleme Kurulu yetki alanına alınması 
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ile Milli Güvenlik Kurulu’ndan Jandarma Genel Komutanı’nın çıkartılarak, kurulda sivil üye 

ağırlığının arttırılmış olmasıdır.  

2. Yeni Sistemin İç Mantığı  

 Yeni sistemin getirdiği siyasal rejimin niteliğinin anlaşılabilmesi için, öncelikle yürütme-

yasama ilişkilerinin ve yürütme-yargı ilişkilerinin incelenmesi gerekmektedir.  

Yürütme ile yasama ilişkileri açısından ilk dikkat çeken nokta, Meclis seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinin birlikte (aynı gün) yapılmasının öngörülmüş olmasıdır. Bu düzenleme, 

Cumhurbaşkanı’nın (varsa) partisiyle ilişiğini kesme zorunluluğunun kaldırılmasıyla birlikte 

düşünüldüğünde, Cumhurbaşkanı’nın, partisinin Meclis grubu üzerindeki denetimini sürdürmeye 

yönelik bir düzenleme olarak görülmektedir. Dolayısıyla, seçimi kazanarak Cumhurbaşkanı olan 

liderin, aynı zamanda, partisinin Meclis grubu aracılığıyla yasama organında da hakimiyete sahip 

olmasının amaçlanmakta olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, yürütmede iktidar yoğunlaşmasına yol 

açtığı gerekçesiyle kuvvetler ayrılığı ilkesi açısından en çok eleştiri alan noktalardan biridir (Gözler, 

2017).  

Bununla birlikte, yeni sistemde, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçiminin birlikte 

yapılmasının öngörülmesi, Cumhurbaşkanı seçilen liderin partisinin Meclis’te çoğunluğu sağlamasını 

garanti etmemektedir. Eğer, Cumhurbaşkanının partisi Meclis’te çoğunluğu sağlayamazsa ve 

Meclis’teki diğer parti grupları Cumhurbaşkanı karşısında birlikte hareket ederek bir muhalefet bloku 

oluştururlarsa, bu durumda Cumhurbaşkanı ile Meclis arasında çatışma çıkması olasılığı gündeme 

gelebilecektir.  

Yeni sisteme bakıldığında, aslında bu olasılık göz önünde bulundurularak pek çok önlem 

alındığı, Cumhurbaşkanı’nı Meclis karşısında güçlendirmek için ABD başkanlık sisteminde 

bulunmayan (ve bu nedenle de başkanlık sistemiyle bağdaşmaz bulunup eleştirilen) pek çok yetki 

verildiği görülmektedir (Tacir, 2015). Bu kapsamda, ilk olarak, yürütmeye ilişkin atama yetkilerinin, 

Cumhurbaşkanı tarafından tek başına yapılabilmesinin öngörülmesi sayılabilir.   

Yeni sistemde yasama-yürütme ilişkilerine ilişkin pek çok düzenleme de, Cumhurbaşkanı ile 

Meclis çoğunluğunun farklı partilerde olması durumunda, Cumhurbaşkanı’nı Meclis’e karşı üstün 

kılmak üzere kurgulanmış görünmektedir. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanı’nın yasa yapma sürecine 

ilişkin yetkileri ele alınabilir. Cumhurbaşkanı, Meclis’çe kabul edilen herhangi bir yasayı 

benimsemediği durumda, tekrar görüşülmek üzere Meclis’e geri gönderebilir. Bu durumda, Meclis’in 

aynı yasada ısrar edebilmesi için, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla tekrar kabul etmesi gerekecektir. 

Dolayısıyla, Cumhurbaşkanı’nın istemediği bir yasanın kabul edilmesi iyice zorlaşmaktadır.  

Cumhurbaşkanı ile Meclis çoğunluğu arasında çatışma durumunda bir başka olasılık, 

Cumhurbaşkanı’nın istediği bir yasanın Meclis tarafından çıkartılmaması durumudur. Böylesi 

durumlar için, Cumhurbaşkanı’na “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi” çıkartma yetkisi verilmiştir. 

Cumhurbaşkanı, yürütmeyle ilgili konularda “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi” çıkartabilecektir. 

Üstelik, “Cumhurbaşkanlığı kararnameleri” için, mevcut Anayasa’da “kanun hükmünde kararnameler” 

için öngörülen düzenlemelerin (Meclis’in yetki kanunu ile Cumhurbaşkanı’na kararname çıkartması 

için yetki vermesi, yetki kanununda kararnamenin amaç, kapsam, süre gibi sınırlarının belirlenmesi, 

Meclis’in Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini öncelikle görüşerek yasalaştırması vb.) hiçbirine yer 

verilmemiştir. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı’na verilen Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartma 

yetkisi pek çok uzman tarafından “yasama yetkisinin yürütmeye devri” sayılarak eleştirilmiştir 

(Özbudun, 2012; 2013c; Erdoğan, 2013: 546; Akçalı, 2013: 407; Gözler, 2000). Meclis’in bu durum 

karşısında başvurabileceği iki yol bulunmaktadır. Meclis, ilk olarak o konuda yasal bir düzenleme 

yapabilecektir. Zira, aynı konuda hem yasal düzenleme hem de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 

bulunması durumunda yasa hükümleri geçerli olacaktır. (Ancak, Cumhurbaşkanı Meclis’in yaptığı 

yasayı beğenmezse geri gönderme ve gerekirse diğer engelleme yollarını kullanabilecektir.) Meclis’in 

bu durum karşısında başvurabileceği diğer yol, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptali için Anayasa 

Mahkemesi’ne iptal davası açmak olabilir. Ancak, Anayasa Mahkemesi üyelerinin çoğunluğunun 

Cumhurbaşkanı tarafından atandığı unutulmamalıdır.  

Yeni sistem, ayrıca, “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi” ile düzenlenecek istisnai bir alan yaratmıştır. 

Buna göre, yürütme alanına ilişkin konular yanı sıra, kamu tüzel kişiliği kurma ve bakanlıkların 

kuruluş ve teşkilat yapılarının “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi” ile düzenlenmesi öngörülmektedir. 

Eski Anayasa’da yasayla düzenlenmek zorunda olan bu konuların, anayasa değişikliğiyle 
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Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile düzenlenmesinin öngörülmesi de, Meclis’in yasama yetkisini 

daraltan ve yürütmeyi yasama karşısında güçlendiren bir yetkidir.  

 Yasama-yürütme ilişkileri kapsamındaki bir başka başlık Meclis’in yürütme üzerindeki 

denetim yetkileridir. Yeni sistem, yasamanın yürütme üzerindeki denetim yetkilerini oldukça sınırlı 

tutmuştur (Erdoğan, 2016). Bu nedenle, Meclis’in Cumhurbaşkanı’nı ya da bakanlarını ve 

bürokratlarını görevden uzaklaştırabilmesi iyice zorlaştırılmıştır.  

 Anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanı ile Meclis çoğunluğu arasında yaşanan çatışmanın bir 

krize varması durumunda, krizi çözmek üzere, erken seçime gitme olanağını da getirmektedir. Buna 

göre, hem Cumhurbaşkanı hem de Meclis (3/5 çoğunlukla), erken seçime gidilerek hem 

Cumhurbaşkanlığı seçiminin hem de Meclis seçiminin birlikte yenilenmesine karar verme yetkisiyle 

donatılmıştır. Bu düzenleme, başkanlık sisteminin ideal tipi olan ABD’de sözkonusu olmayan bir 

mekanizma olması nedeniyle eleştirilere uğramıştır (Özbudun, 2012, 2013c; Sartori, 1997: 113-115). 

Ancak, yeni sistem, Cumhurbaşkanı ile Meclis arasında çatışma çıkması olasılığına karşı önlemler 

alınmasını öncelikli gördüğü için, bu durum pek de şaşırtıcı görünmemektedir.  

Diğer taraftan, yeni sistemde olası kriz durumlarında erken seçime gidilerek krize çözüm 

bulunmasının öngörülmesinde, Türk siyasal kültüründen kaynaklı sorunlar da etkili olmuştur. 

Cumhurbaşkanı ile Meclis çoğunluğunun farklı partilerden olması durumunda, Türk siyasal 

kültüründe uzlaşma kültürünün yerleşmemesi, siyasetin gerginlikler üzerine bina edilmesi ve çatışmacı 

siyasal kültür, çözüm üretilebilmesini imkansızlaştırmaktadır. Yeni sistemin bu soruna bulduğu çözüm 

ise, erken seçime gidilerek hem Meclis’in hem de Cumhurbaşkanı’nın yenilenmesi olmuştur. Ancak, 

bu yöntem krizin çözümüne her zaman yetmeyebilir.  

Yeni sistemin en çok tartışılan ve eleştiriye uğrayan başlıklarından biri de yargıya ilişkin 

düzenlemeler olmuştur. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı’na ve Meclis’e verilen atama yetkileri dikkat 

çekmektedir. Anayasa değişikliğiyle, mevcut sistemde hakim ve savcıların atama, terfi ve disiplin 

işlerine bakan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 

adıyla korunmaktadır. HSK konusunda ilk tartışmalı nokta, Adalet Bakanı ve Müsteşar’ın kurulun 

doğal üyesi olmaya devam etmesidir. Adalet Bakanının Kurul Başkanı olması, Kurul’un gündemini 

belirlemesi, Teftiş Kurulu Başkanı ve müfettişleri atama yetkisini elinde tutması, uzun zamandır, 

siyasi iktidarın yargıya müdahalesine imkân tanıdığı ve yargı bağımsızlığına zarar verdiği gerekçesiyle 

eleştiriye uğramaktadır.   

Yeni sistem, HSK’ya üye seçiminde önemli değişiklikler öngörmektedir. Anayasa’da 2010 

yılında gerçekleştirilen referandum sonucunda yapılan değişiklikle, HSYK üye seçiminde ağırlık yargı 

mensuplarına verilmiş, siyasal makamlarca yapılan atamalar Cumhurbaşkanı’nın yapacağı 4 atama ile 

doğal üyelerden ibaret bırakılmıştı. Bu düzenleme savunulurken, Avrupa Konseyi Tavsiye Kararı ve 

Venedik Komisyonu Adli Atamalar Raporu’nda, “yargı kurulu üyelerinin çoğunluğunun bizzat yargı 

tarafından seçilmesi” yönündeki tavsiye kararına atıf yapılıyordu (Akyol, 2013a, 2013b). Oysa, yeni 

sistemde, HSK’nın oluşumuna bakıldığında, toplamda 6 üyenin Cumhurbaşkanı tarafından, 7 üyenin 

de Meclis çoğunluğu tarafından seçilmesi öngörülmektedir. Bu düzenleme, HSK üyelerinin seçiminde 

siyasal makamlara ağırlık verdiği için eleştiriye uğramaktadır. HSK üyelerinin tamamının siyasal 

makamlarca seçilmesi, HSK’yı siyasal etkilere açık hale getirdiği, siyasal gücün belirleyeceği bir HSK 

oluşturarak yargının siyasal otoriteden bağımsızlığı ilkesine aykırılık oluşturduğu ve Batı 

demokrasilerindeki uygulamalara aykırılık oluşturduğu itirazlarına uğramaktadır (Gözler, 2016; 

Özbudun, 2013c; Akyol, 2013a, 2013b).  

HSK’nın oluşumu konusunda eleştirilen bir başka nokta, Meclis tarafından seçilecek 7 üyenin 

seçim yöntemi konusudur. Yeni sisteme göre, Meclis’in HSK’nın 7 üyesini seçiminde ilk turda 2/3, 

ikinci turda 3/5 çoğunluk aranacak, bu çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise, 3. tura geçilerek oy 

çokluğu ile seçim yapılacaktır. Bu düzenlemeyi eleştiren Özbudun ve Türmen, Meclis’in yargıya 

yapacağı seçimlerde basit çoğunluk yerine 3/5 ya da 2/3 gibi nitelikli çoğunluk aranmasını önererek, 

bunun üyelerin seçiminde mutabakat sağlanmasını gerekli kılacağına dikkat çekmişlerdir (Özbudun, 

2013c; Türmen, 2013)     

Yeni sistemin Anayasa Mahkemesi’ne ilişkin hükümleri de tartışma yaratmıştır. Anayasa 

Mahkemesi konusundaki ilk eleştiri, 15 üyeden 12’sinin Cumhurbaşkanı, 3’ünün de Meclis tarafından 

seçilmesinin öngörülmesi noktasındadır. Bu düzenlemenin Anayasa Mahkemesi’nin tarafsızlığına 

gölge düşürebileceği kuşkusu dile getirilmiştir (Akyol, 2013a, 2013b; Özbudun, 2013c). Yazar 

Mehmet Tezkan ise, taslağı, Anayasa Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı verme yetkisinin 
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kaldırılması ve gerekçeli karar Resmi Gazete’de yayınlanmadan kararını açıklamasının engellenmesi 

nedeniyle eleştirmiştir. Tezkan’a göre, bu düzenlemeler, yasaların ve kararnamelerin iptal sürecini 

uzatacak, böylece iptal edilene kadar uygulanıp amaca ulaşılması sağlanacaktır (Tezkan, 2013). 

Yeni sistemde, HSK ve Anayasa Mahkemesi’nin oluşumunda ve üyelerin seçiminde, Cumhurbaşkanı 

ve TBMM’nin yetkilendirildiği görülmektedir. TBMM’de de Cumhurbaşkanı’nın partisinin ağırlığa 

sahip olma olasılığı güçlü olduğundan, bu iki organa üye seçiminde ağırlık Cumhurbaşkanı’nda 

olacaktır. Bu durumun, gerek HSK’nin, gerekse Anayasa Mahkemesi’nin, siyasal etki altına girmesine 

yol açacağı, yargı organlarının tarafsızlığına ve bağımsızlığına gölge düşüreceği kaygılarını 

beslemektedir (Gözler, 2016; Akyol, 2013a, 2013b, 2013c). Bu nedenle de, başkanlık sisteminin 

mantığıyla bağdaşmayan, iktidarın yürütmede yoğunlaşmasına yol açan ve kuvvetler ayrılığı ilkesine 

aykırı bir düzenleme olarak görülmektedir (Özbudun, 2013c). Oysa, yargı bağımsızlığı, iktidarın 

sınırlandırılması ve birey hak ve özgürlüklerinin korunması açısından en önemli güvencelerden birini 

teşkil etmektedir (Türmen, 2010).    

 3. Yeni Sistemin ABD Başkanlık Sisteminden Farklılıkları 

 Yeni hükümet sistemi konusunda yapılan tartışmalarda dile getirilen en temel eleştirilerden 

biri, başkanlık sisteminin ideal tipi sayılan ABD örneğinden oldukça önemli farklılıkların bulunması 

olmuştur. ABD’de başkanlık sistemi katı (sert) kuvvetler ayrılığına dayanan, denge-fren 

mekanizmalarıyla iktidarı sınırlamayı amaçlayan, önceliği birey hak ve özgürlüklerine veren bir 

siyasal kültüre dayanmasına karşılık, yeni sistemin iktidarın yürütmede yoğunlaşmasına yol açacak 

nitelikte olduğu savunulmaktadır. AKP önerisinin bazı Latin Amerika örneklerinde görülen “süper 

başkanlık sistemi”ne benzediğini belirten Özbudun ve Akyol, bu modelin ülkedeki demokrasiyi daha 

da geriye götürerek, yarı-demokratik bir sisteme yol açabileceğini ileri sürmüştür (Özbudun, 2013b; 

Akyol, 2012b, 2012c; Erdoğan, 2016; Parla, 2016).  

Türkiye’nin mevcut parlamenter sistem uygulamasını, yürütmenin yasama ve yargıya hakimiyet 

kurması ve kuvvetler ayrılığı ilkesinin işlememesi nedeniyle eleştirirken, ABD tipi başkanlık sistemini 

savunarak, bu model sayesinde kuvvetler ayrılığı ve denge-fren mekanizmalarının işletilebileceğini 

ileri süren Berkan, yeni sistemin ABD’deki başkanlık sisteminden oldukça önemli farklılıklar 

içerdiğine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı’na aşırı yetki verildiğini, “kuvvetler ayrılığı” yerine 

“kuvvetler birliği”nin getirildiğini ve denge-fren mekanizmalarının işlemesinin engellediğini 

belirtmiştir (Berkan, 2012a, 2012b, 2012c).  

Görüldüğü üzere, yeni sistem sıklıkla ABD başkanlık sistemi ile karşılaştırılmakta ve farklılıklar 

nedeniyle eleştirilmektedir. Bu nedenle, yeni sistemin ABD modeliyle karşılaştırmalı olarak 

incelenmesi önem kazanmaktadır.  

Yeni sistem ABD başkanlık sistemiyle karşılaştırılırken dikkat çeken ilk nokta, ABD başkanlık 

sisteminde Parlamento’nun (Kongre) Başkan’dan bağımsız olmasına büyük önem veriliyor olmasıdır 

(Ulusoy, 2011).  Yasama ile yürütme erklerinin birbirinden bağımsızlığına dayanan bu “katı (sert) 

kuvvetler ayrılığı” ilkesinin temin edilebilmesi için, Parlamento seçimleri ile Başkanlık seçimleri ayrı 

ayrı yapılır. Ayrıca, görev ve seçim süreleri de farklılaştırılarak, Temsilciler Meclisi’nin 2 yıl, 

Başkan’ın 4 yıl, Senato’nun 6 yıl görev süresinin olması, Senato’nun 2 yıllık aralarla yapılan 

seçimlerle 1/3’ünün yenilenmesi gibi önlemler alınmıştır. Böylece, Başkan’ın Parlamento üzerinde 

etkili olabilmesi engellenmeye çalışılmıştır (Sartori, 1997: 230-232; Eroğul, 1997).  

Başkan’ın Kongre üzerinde etkili olma kanallarından bir başkası “siyasal parti” kanalı olabileceği için, 

parti sistemi de Parlamento’nun Başkan’dan bağımsızlığını sağlamaya yönelik olarak düzenlenmiştir. 

Partilerin ideolojik olarak katı olmamaları, parti içi demokrasinin güçlü, parti disiplininin ise zayıf 

olması, Başkan’ın parlamenterler üzerinde partisi aracılığıyla kontrol kurmasını zorlaştıran 

etmenlerdir. Ayrıca, Başkan adaylarının ve Kongre adaylarının önseçimle belirlenmesi ve parlamento 

seçiminin dar bölge çoğunluk sistemiyle yapılması gibi önlemler de, parlamenterlerin partiden çok 

seçim bölgesine ve seçmen kitlesine dayanması sonucunu doğurmaktadır (Polatoğlu, 2013: 8; Tacir, 

2015). 

ABD başkanlık sisteminde, Parlamento’nun Başkan’dan bağımsız olması, kuvvetler ayrılığı ilkesinin 

sağlanması ve böylece iktidarın sınırlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte, 

Parlamento’nun Başkan’dan bağımsız olması ilkesi, Başkan ile Parlamento çoğunluğunun farklı 

partilerde olması durumunda bir başka önemli sorunu gündeme getirebilmektedir. Bu durumda, 

Başkan, ihtiyaç duyduğu yasaları çıkartmak ve bütçesini Kongre’den geçirebilmek için diğer partilerin 

desteğine ihtiyaç duyabilmektedir.  Üstelik bu durum ABD’de sıklıkla yaşanmaktadır (Sartori, 1997: 
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119; Özbudun, 2013c). Böylesi bir durumda, Başkan’ın aradığı desteği bulabilmesi, büyük ölçüde, 

siyasal partilerin ideolojik olarak katı olmamaları, partilerde uzlaşma kültürünün yerleşmiş olması, 

parti disiplininin zayıf olması, milletvekillerinin dar bölge çoğunluk sistemiyle seçilmesi, siyasal parti 

adaylarının önseçimle belirlenmesi gibi kurallar sayesinde mümkün olabilmektedir (Sartori, 1997: 

120; Erdoğan, 2013: 545, Alkan, 2013: 780-781; Bezci, 2005: 88).  

Özbudun’a göre, Türkiye’deki yerleşik siyasal kültür ile ABD’nin siyasal kültürü arasında önemli 

farklar bulunmaktadır. Türkiye gibi bölünmüş ve kutuplaşmış, uzlaşma kültürünün zayıf olduğu, 

ideolojik ve katı disiplinli partilerden oluşan bir sistemde, Başkan ile Parlamento çoğunluğunun farklı 

partilerin eline geçmesi durumunda kriz çıkması olasılığı oldukça yüksektir (Özbudun, 2013c). Diğer 

yandan, Türkiye’nin siyasal kültürü iki partili sisteme yatkın olmadığından, başkanlık sistemini 

işletebilmek kolay görünmemektedir (Gözler, 2000). Dolayısıyla, ABD’dekine benzer bir katı 

kuvvetler ayrılığı ilkesini Türkiye’de işletmek pek kolay olmayacaktır.  

Nitekim, yeni sistemde, yasamanın yürütmeden bağımsızlığını sağlamaya yönelik bu kuralların 

hiçbirine yer verilmemiştir. Tersine, Parlamento seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin aynı 

günde yapılması öngörülmüştür. Yeni sistemi bu açıdan eleştiren Levent Köker’e göre, bu düzenleme, 

disiplinli siyasal parti yapılanması kanalıyla yasama ve yürütmenin aynı partinin egemenliğine 

girmesine yol açabilecektir. Köker, bu durumun başkanlık sisteminin en temel ilkelerinden biri olan 

kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı olduğunu vurgulamıştır (Köker, 2012a). 

ABD başkanlık sistemi ile yeni sistem arasındaki ikinci önemli farklılık, ABD’de gerek Başkanlık 

seçiminin gerekse Parlamento seçimlerinin öne alınarak erken seçime gidilmesine olanak sağlayan bir 

düzenlemeye yer verilmemiş olmasına karşılık, yeni sistemde hem Meclis’e (3/5 çoğunlukla) hem de 

Cumhurbaşkanı’na, Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini birlikte yenileme olanağının 

tanınmış olmasıdır.  Bu durumun ABD’de değil bazı Latin Amerika ülkelerinde görülebildiğini 

belirten Özbudun, bu kuralın olası siyasal krizlere karşı bir çözüm olarak düşünülmekle birlikte, 

Başkanlık sistemi mantığına tamamen ters bir düzenleme olduğunu belirtmiştir (Özbudun, 2012, 

2013c; Sartori, 1997: 113-115; Linz, 1995: 143-160; Erdoğan, 2016).  

Yeni sistem ile ABD sistemi arasındaki üçüncü önemli farklılık, Cumhurbaşkanı’na Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi çıkartma yetkisi verilmesidir. Özbudun bu durumu, bazı Latin Amerika ülkelerinde 

görülen, Başkan’ın kararname çıkartarak Parlamento’yu by-pass etmesi sonucunda ortaya çıkan 

“decretismo” olgusuna benzetmiştir. Özbudun’a göre, Başkan’a kararname çıkartma yetkisinin 

verilmesi, Başkanlık sistemini yozlaştıran, Başkan ile Parlamento’yu çatışmaya sokan ve anayasal 

krizlere yol açan bir eğilimdir (Özbudun, 2012, 2013c; Erdoğan, 2016; Sartori, 1997: 212-214).   

Dördüncü önemli farklılık, ABD başkanlık sisteminde bütçenin hazırlanması bütünüyle Kongre’nin 

yetkisindeyken, yeni sistemde bütçe taslağının Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanmasıyla ortaya 

çıkmaktadır. Ayrıca, bütçe yasası herhangi bir nedenle zamanında meclisten geçmezse, önceki yılın 

bütçesini yeniden değerleme oranında arttırarak yürürlüğe koyma kuralı getirilmiştir. Bu 

düzenlemeler, yasamanın yürütme karşısında kullanabileceği en önemli yetkilerden birini elinden 

alarak, yürütmeyi daha da güçlendirmiş olmaktadır.  

Beşinci temel farklılık, yeni sistemde Cumhurbaşkanı’na bakanları, kamu görevlilerini, büyükelçileri, 

yüksek yargı mensuplarını tek başına atama yetkisi verilmesidir.  Oysa, ABD’de Başkan’ın bu 

atamalarda Senato’nun onayını alması zorunluluğu bulunmaktadır. Nitekim, Senato atama işlerine 

büyük önem vermekte ve Başkan tarafından önerilen adayları titiz bir incelemeden geçirmekte; 

Senato’nun bu rolü de atamaların daha isabetli şekilde yapılması için yararlı ve gerekli bulunmaktadır 

(Polatoğlu, 2013: 5-6; Eroğul, 1997: 85). 

Yeni sistemin altıncı farklılığı, ABD’de federal sistem ve güçlü yerel yönetimler bulunurken, 

Türkiye’de mevcut üniter sistem konusunda bir değişiklik öngörülmemiş olmasıdır. Özbudun, 

ABD’de federal sistem ve güçlü yerel yönetimler nedeniyle, iktidarın paylaşıldığına ve denge-fren 

mekanizmalarının dikey olarak da işlediğine dikkat çekmiştir. Oysa, üniter sistemle yönetilen 

Türkiye’de oldukça merkeziyetçi bir devlet örgütlenmesi bulunmakta, bu da iktidarın yoğunlaşmasını 

arttıran bir etmen olmaktadır (Özbudun, 2011).  

Yedinci farklılık, ABD’de Parlamento’nun iki meclisli olmasına karşılık, yeni sistemde tek meclise 

yer verilmiş olmasıdır. ABD’de Kongre’nin iki meclisli olması, yasa yapma sürecinin daha 

müzakereci bir tarzda yürümesine hizmet etmektedir (Eroğul, 1997: 70-86).  Diğer yandan, ikinci 

meclis azınlıktaki grupların ve küçük eyaletlerin temsiline olanak tanıyarak, çoğulculuğu 

güçlendirmektedir (Köker, 2012a; Lijphart, 1996).  
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Sonuç 

Yeni sistem savunulurken, öne sürülen temel görüşlerden biri, ülkenin en önemli sorununun 

yürütmenin güçsüzlüğü olduğu ve yürütmenin güçlendirilmesinin de ancak başkanlık sistemiyle 

sağlanabileceğidir. Bu görüşe göre, parlamenter sistem koalisyon hükümetlerine yol açmakta, 

koalisyon hükümetleri ise uyumsuz olduğu için sorunların çözümüne yönelik hiçbir adım 

atılamamaktadır. Bu görüşe göre, ülkenin en temel sorunu güçsüz hükümetler ve kudretsiz 

başbakanlardır. Bu sorunun, yeni sistemin güçlü bir Cumhurbaşkanı ve güçlü bir devlet getirmesiyle 

çözüme kavuşturulabileceği savunulmaktadır (Bulut, 2012; Kuzu, 2012a, 2012b, 2012c).  

 Bu görüşlere karşıt bir yorum getiren Şahin Alpay ise, güçlü yürütme organı ihtiyacını ancak 

parlamenter sistemin sağlayabileceğini öne sürmüştür. Alpay’a göre, parlamenter sistemde yürütmenin 

başı olan Başbakan parlamentodan çıktığı ve hükümet parlamentonun güvenoyuna dayandığı için, 

yürütme ile yasama organı arasında uyumsuzluk söz konusu olmamaktadır. Dolayısıyla, hükümet 

parlamentonun desteğini sağlamakta sorun yaşamamaktadır. Oysa, başkanlık sistemlerinde, Başkan ile 

parlamento çoğunluğunun farklı partilerden olması halinde, yürütme yasamanın desteğini sağlamakta 

zorlanmaktadır. Dolayısıyla, hükümetin parlamentonun desteğine dayanması nedeniyle, parlamenter 

sistem başkanlık sistemine göre yürütmeyi daha güçlü konuma getirmektedir (Alpay, 2010).  

Şahin Alpay’ın bu görüşü Duverger tarafından da desteklenmektedir. Duverger, parlamenter 

sistemin uygulandığı İngiltere’de Başbakan’ın, başkanlık sisteminin uygulandığı ABD’deki Başkan’a 

göre daha güçlü olduğunu belirtmiştir. Bu görüşünü gerekçelendirirken, İngiltere Başbakanı’nın partisi 

aracılığıyla hem parlamentoyu hem de hükümeti kontrol edebildiğini, buna karşılık ABD’de partiler 

disiplinsiz olduğu için Başkan’ın Kongre’yi kontrol edemediğini vurgulamıştır (Duverger, 1986: 105).    

Güçlü yürütme arayışları açısından vurgulanması gereken ikinci nokta, “güçlü yürütme” anlayışının 

uygulamaya geçirilebilmesi için, başkanlık sistemi, yarı-başkanlık sistemi ya da parlamenter sistemden 

herhangi birinin tercih edilmesinin zorunlu olmadığıdır. Duverger’in de belirttiği üzere, her üç sistem 

de, yürütmeyi güçlendirecek biçimde düzenlenebilmektedir (Duverger, 1986: 8-12; Gözler, 2000). 

Liberal demokrasilerde, yürütmenin güçlendirilmesi, esasen, tek parti iktidarına dayanan “çoğunlukçu 

demokrasi anlayışı”nın hakim kılınmasından geçmektedir. Bunun için de, seçim sistemi ve parti 

sistemi, hükümet sistemine göre, çok daha önemli bir faktör olmaktadır.  

Çoğunlukçu demokrasi anlayışının uygulanmasında, seçim sistemi olarak “dar bölge çoğunluk 

sistemi”nin benimsenmesi en etkili yöntem olmaktadır. Dar bölge çoğunluk sistemi parti sisteminin iki 

partili ya da hakim partili yönde evrilmesinde genellikle başarılı olan bir yöntemdir (Lijphart, 1996). 

Buna karşılık, siyasal kültür ve siyasal dengeler her ülkede ve her zaman çoğunluk hakimiyetinin 

sağlanmasına olanak tanımayabilmektedir. Çoğunlukçu demokrasi anlayışının uygulanamadığı 

durumlar, her üç hükümet sisteminde de sözkonusu olabilmektedir. Parlamenter sistemde koalisyon 

hükümetlerine başvurulmak zorunda kalınması bunun tipik örneğidir. Ancak bu sorun parlamenter 

sistemle sınırlı değildir. Başkanlık sisteminde Başkan ile Parlamento çoğunluğunun farklı partilerde 

olması da çoğunlukçu anlayışın uygulanamadığı duruma örnek oluşturur. Yarı-başkanlık sisteminde 

Cumhurbaşkanı ile Parlamento çoğunluğunun ve hükümetin farklı partilerde olması da yine 

çoğunlukçuluğun işlemediği bir durumdur. Dolayısıyla, çoğunlukçu demokrasi anlayışını mutlaka 

başarıya götürecek bir hükümet sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, hükümet sistemlerini, tek 

başına bütün sorunları çözecek bir sihirli formül olarak görmemek gerekir. Bu tür durumlarda, her üç 

hükümet sisteminde de, tek çözüm, partiler arası uzlaşmaya varmaktan geçmektedir.  

Hükümet sistemi ile seçim sistemi arasındaki ilişkilere bakıldığında, parlamenter sistemde nisbi seçim 

sisteminin uygulanmasının çoğulcu parti sistemini ve koalisyon hükümetini kolaylaştırdığı 

söylenebilir236. Dar bölge seçim sisteminin de iki partili sistemi (ya da hakim parti sistemi) ve tek parti 

hükümetini kolaylaştırdığı kabul edilebilir (Gözler, 2000; Alpay, 2010). Ancak, bu ilişki, bir 

                                                      
236 Koalisyon hükümetlerini “normal dışı” bir vaka saymak anlamlı değildir. Koalisyon hükümetlerinin başarılı 

olduğu ve daha tercih edilir bir seçenek olarak görüldüğü ülkeler ve durumlar da istisna değildir. Diğer taraftan, 

koalisyon hükümetlerinin başarısız olduğu durumlar da yok değildir elbette. Ancak, Prof. Dr. İlter Turan’ın da 

belirttiği üzere, koalisyon hükümetleriyle krizler arasındaki neden-sonuç ilişkisi çoğu zaman yanlış 

kurulabilmektedir. Koalisyon hükümetleri, krizin nedeni olmaktan çok, sonucu olabilmektedir. Çoğu durumda, 

aynı kriz koşullarında parlamenter sistem yerine başkanlık sistemi olsaydı da, daha iyi bir çözüm 

bulunabileceğini ileri sürmek kolay değildir. Hatta bazı durumlarda, parlamenter sistemin krizlerle başa 

çıkmakta başkanlık sistemine göre daha başarılı olduğu söylenebilir (Turan, 2013: 529). Ama, unutulmamalı ki, 

hükümet sistemi ne olursa olsun, asıl çözüm partiler arası uzlaşmadan geçmektedir.   
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zorunluluk ilişkisi olarak anlaşılmamalıdır; nisbi seçim sistemiyle tek parti hükümeti, dar bölge 

çoğunluk sistemiyle de koalisyon hükümeti kurulması da mümkündür.  

Başkanlık sistemi açısından bakıldığında, dar bölge çoğunluk sistemi ve iki partili sistemin 

başkanlık sisteminin işleyişini kolaylaştırdığı kabul edilmektedir (Sartori, 1997: 228-230; Alkan, 

2013: 783). Ancak, yine de, Başkan ile Parlamento çoğunluğu farklı partilerden olabilir. Bu durumda 

ise, partilerin ideolojik olarak katı ve disiplinli olmaması sistemin işleyişini kolaylaştırabilir (Sartori, 

1997: 127). Buna karşılık, nisbi seçim sistemi ve çoğulcu parti sistemi başkanlık sisteminin işleyişini 

zorlaştırır. Partilerin ideolojik ve disiplinli olması ile partiler arası kutuplaşma da başkanlık sisteminin 

tıkanmasına neden olabilir (Sartori, 1997: 228-230; Akçalı, 2013: 410-411). Nitekim, Sartori, Latin 

Amerika ülkelerinde başkanlık sisteminin başarılı olamamasının temel nedeni olarak, parti sisteminin 

başkanlık sistemine uygun olmamasını göstermiştir (Sartori, 1997: 125). 

Görüldüğü üzere, başkanlık sistemine geçişin, güçlü yürütme arayışlarına çözüm oluşturması 

düşüncesi her zaman gerçeklik kazanamayabilmektedir. Dolayısıyla, bu tür durumlarda, güçlü 

yürütmeye tek parti iktidarıyla ulaşma çabasından vazgeçerek, siyasette uzlaşmacı çözümler geliştirme 

ve uzlaşma kültürünü güçlendirme çözümünü kabullenmekten başka çare kalmamaktadır.  

Başkanlık sistemiyle ilgili tartışmalarda, üçüncü önemli başlık, başkanlık sisteminin krizlerle 

başa çıkma kapasitesinin parlamenter sisteme göre daha yetersiz olduğu görüşüdür. Bu çerçevede, öne 

sürülen ilk argüman, başkanlık sisteminin “ya hep ya hiç” kuralına dayanması, kazananın her şeyi 

kazanması, kaybedenin de her şeyi kaybetmesi nedeniyle, etnik, dinsel, siyasi, ideolojik vb. 

farklılıkları kutuplaşmaya dönüştürdüğü ve kutuplaşmaları körüklediğidir. Buna göre, kutuplara 

bölünmüş ve uzlaşma kültürünün zayıf olduğu ülkelerde, başkanlık sistemi çatışmaları daha da 

arttıracaktır (Gözler, 2000; Yazıcı, 2013: 540; Tosun ve Erdoğan Tosun, 2013: 608-609).  

Bu doğrultuda ikinci argüman, parlamenter sistemin başkanlık sistemine göre daha uzun 

ömürlü ve krizlere karşı daha dayanıklı olduğudur. Parlamenter sistemde hükümetin parlamentodaki 

desteğini yitirmesiyle doğan krizler, hükümet kriziyle sınırlı kalır ve hükümet değişikliğiyle aşılır. 

Parlamentoda hükümet için yapılan güven oylaması sisteme esneklik kazandırır. Yeni bir hükümetin 

kurulamaması durumunda da erken seçime gidilerek çözüme ulaşılır. Böylece, hükümet krizleri rejim 

krizine dönüşmeden aşılmış olur (Sartori, 1997: 126; Özbudun, 2013a: 207-208). 

Başkanlık sisteminde ise, Başkan ile Meclis çoğunluğunun aynı partiden olması durumunda 

“çoğunluk despotizmi”, Başkan ile Meclis çoğunluğunun farklı partilerden olması durumunda da 

“çatışma” çıkması olasılığı gündeme gelmektedir (Tanör, 1997: 70-75; Özbudun, 2013a: 209). 

Özellikle, Latin Amerika örnekleri, Başkan ile Meclis çoğunluğunun farklı partilerin elinde olması 

durumunda, sistem esnek olmadığı için çatışma ve kriz olasılığının daha yüksek olduğunu 

göstermektedir (Sartori, 1997: 117; Türmen, 2012). Başkanlık sisteminde, böylesi siyasal ve anayasal 

kriz durumlarında, erken seçime gidilemediğinde, askeri darbe olasılığı artacaktır (Gözler, 2000; 

Tosun ve Erdoğan Tosun, 2013: 610; Akçalı, 2013: 407). Nitekim, yeni sistemde, kriz olasılığına 

karşı, hem Başkan’a hem de Meclis’e erken seçime gitme yetkisi verilerek çözüm bulunmaya 

çalışılmıştır. Ancak, bu durumda da, başkanlık sisteminin hükümet istikrarı sağlama avantajı ortadan 

kalkmış olmaktadır.  

 Başkanlık sistemine geçiş konusundaki dördüncü önemli eleştiri, otoriter bir siyaset anlayışını 

güçlendireceği kaygısına dayanmaktadır. Başkanlık sistemine geçişin, demokratikleşme açısından 

olumsuz sonuçlar doğuracağı kaygısı dile getirilmektedir (Tosun ve Erdoğan Tosun, 2013). Yeni 

sistemde, Cumhurbaşkanı’nın aşırı güçlendirilmesiyle, yürütmenin yargı ve yasama karşısında daha da 

güçlendirilmesinin, kuvvetler ayrılığını iyice zayıflattığı ve denge-denetim ilkelerini ihlal ettiği dile 

getirilmektedir. Bu durum, otoriterleşme (illiberal demokrasi - seçimli otoriterlik) kaygısı 

yaratmaktadır (Akyol, 2012a). Bunda, AKP’nin sahip olduğu “çoğunlukçu demokrasi” anlayışının 

zaman zaman “otoriterizm”e kayma eğilimine girmesine ilişkin bazı kaygılar da etkili olmaktadır237.  

                                                      
237 “Çoğunlukçu demokrasi modeli”nin, özellikle demokrasinin kökleşmediği ve istikrar kazanamadığı 

azgelişmiş ülkelerde kolaylıkla “çoğunluk despotizmi”ne kayabildiği görülmektedir. Giovanni Sartori, 

“çoğunlukçu demokrasi” ile “çoğunluk despotizmi” arasındaki ayrımın, muhalefetin sağlam güvencelere sahip 

olup olmadığına ve muhalefetin baskı altına alınıp alınmadığına bakılarak çizilebileceğini belirtmektedir. 

Sartori’ye göre, bireysel ve sivil özgürlüklerin ihlali de, çoğunluk despotizminin yaygın uygulamaları arasında 

yer almaktadır. Sartori, çoğunluk despotizmine yol açan temel bozukluğu, kuvvetler ayrılığı ile 

sınırlandırılmamış bir hükümetin, sınırsız iktidar kullanımı olarak görmektedir (Sartori, 1996: 143-149; Ataay, 

2014).  
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Toparlamak gerekirse, Türkiye’de demokrasinin esas sorunu, yürütmenin yasama ve yargı 

karşısında daha da güçlendirilmesiyle, “çoğunlukçu” anlayışın “çoğulcu demokrasi” modelinden daha 

da uzaklaşılmasına yol açmasıdır (Kalaycıoğlu, 2013). İstikrar ve etkinlik adına demokrasiden ödün 

veren bu anlayış, toplumda demokratik bir konsensüs sağlanması ve demokrasinin derinleştirilmesi 

ihtiyacını gözden kaçırmaktadır. Oysa, Türkiye’nin demokratikleşme açısından asıl ihtiyacı, 

özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı bir demokrasi modelinin kurulmasıdır (Köker, 2011, 2013). Böylesi 

bir demokrasi anlayışının uygulanabilmesi için temsilde adalet ilkesine dayalı bir parlamenter sistemin 

çok daha geniş olanaklar taşıdığı düşünülmektedir (Linz, 1995; Kalaycıoğlu, 2013).  
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Matematik Eğitiminde Görselleştirme Yaklaşımı ve Bir Uygulaması 
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ÖZET 

 

          Matematiksel bir problem, öğrencilerin anlayabileceği tarzda görselleştirilmenin avantajlarını 

kullanarak çözülebilir. Çözümler bazı matematiksel işlemler kullanılarak yapılır ve görselleştirme 

olmaksızın anlatım tekniklerini anlamak kolay değildir. Bu araştırma için Matematik eğitimde 

görselleştirme ile ilgili 2 özel limit sorusu ve 5 soruluk bir anket uygulaması yapıldı. Anket soruları 

devlet okullarında öğrenim görmekte olan 12.sınıf seviyesindeki toplam 60 kişiye yöneltilmiş olup, 

öğrencilerin ortaöğretim matematiğindeki limit konusuna yaklaşımları, konunun kavraması, nasıl 

görselleştirilebileceği ve görselleştirdikten sonra da bunun öğrenmeye etkisi araştırıldı. 
 

Anahtar Kelimeler: Matematik Eğitimi, Limit, Görselleştirme,  

 

 

VISUALIZATION APPROACH IN MATHEMATICS EDUCATION AND 

ITS APPLICATION 
 

ABSTRACT 

 

         A problem in mathematics can be solved in a way that students may understand easily taking 

advantage of the visualization. Solutions made via some mathematical operations and oral narrative 

techniques without any visualization are not easy to understand by students. A literature scanning and 

a 5-question survey has been conducted for this research about “visualization in the education”. The 

survey questions were asked to  60 students in 12th  grades in Turkish public high school, then their 

approach to the limit subject, understanding of this subject, how had visualizate and its effect on 

learning  was observed. 
 

Keywords: Mathematical Education, Limit, Vizualization 
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GİRİŞ  

 

Görselleştirme yaklaşımı ile ilgili farklı tanımlamalar kullanılmıştır: Zimmerman ve 

Cunningham görselleştirmeyi; ”ister elle çizili, ister bilgisayarla çizili olsun matematikteki 

kavram,prensip ya da problemlerin geometrik ya da grafik görüntülerinin oluşturulma ya da kullanım 

süreci”, Schnotz’ ta görsel modelin zihinsel bir yapıya dönüşüm süreci”olarak tanımlamışlardır. 

Günümüzde artık öğrencilere bilgiyi depolamaktan çok,bilgiye nasıl ulaşacakları ve bir 

problem durumunda problemi çözmek için probleme nasıl yaklaşacaklarını öğretmeye yönelik bir 

eğitim anlayışı içine girilmiştir.Bu anlayışı kazandırmak ve öğrenmeyi verimli hale getirmek için pek 

çok yöntem geliştirilmiştir ve bu yolla öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklardan kaynaklanan 

öğrenme zorluklarını en alt seviyeye indirmek amaçlanmıştır.(Abdullah Kaplan) 

Bilgiyi vermede ve almada en çok zorluk çekilen derslerden biri de matematiktir. Matematikteki 

kavramlar soyut kavramlar olup üst düzey bilişsel etkinlik gerektiren kavramlardır.İşlemsel bilgi,hem 

matematiğin sembol dili hem de problemleri çözmek için kullanılan işlem ve kurallar bilgisi olarak, 

kavramsal bilgi ise bilginin özel parçalarını içeren bir ağın parçası ve bu parçalar arasındaki 

bağlantılar olarak tanımlanır. (J.Hibert & Lefevre) 

Matematik öğretimi yapılırken karşılaşılan kavramların çoğu soyut kavramlardır. Zihinsel 

işlemlerin de bu süreç içerisinde yer alması matematiği soyut hale getirir.Bu kavramların da daha 

anlaşılır ve kalıcı olabilmesi için görselleştirmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Görselleştirme yaklaşımı, 

öğrencilerin kendi iç yapılarında matematiksel kavramlarla ilgili özel anlamlar oluşturmalarına 

yardımcı olarak matematikte belirli ilerleme sağlayabilir. (A.Konyalıoğlu, A. İpek & A. Işık) 

  Burada uygulanan aritmetik ortalama gibi işlemlerle beraber Matematik dersi 12.sınıf konusu 

olan “Limit” konusunda görselleştirme yaklaşımının uygulanmasıyla öğrencilerin matematik dersine 

yönelik tutumları, benlik duygusu, öğretmen ve kullanılan öğretim metodu değişkenlerine göre analiz 

edilmiştir. 

 

YÖNTEM ve BULGULAR 

 

60 kişilik 12. Sınıf öğrencilerine limit konusu ile ilgili 2 adet soru soruldu ve 40 dakika veridi. 

Soruların cebirsel ve grafiksel (görselleştirme) yolla çözülmesi istendi ve hiçbir şekilde çözüm 

yapılırken yardım edilmedi. Cevaplandırmanın sonunda kısa bir anket yapıldı.  

 

Soru 1: 
1

lim(2 1) ?
x

x


   

Tablo 1: 
 Cebirsel Görsel 

Doğru 40 20 

Yanlış 20 40 

 

Burada göze çarpan kısım cebirsel cevapların doğruluğunun görsel cevaplara göre daha fazla olması 

ve öğrencilerin çoğunun cebirsel yöntemi kullanmak istemesidir. 

 

Soru 2: 

 

 
3 1 ,   1

 
2 ,     1

x x
f x

x x

 


   

olduğuna göre     
1

lim ( ) ?
x

f x


  

Tablo 2:  

 Cebirsel Görsel 

Doğru 24 10 

Yanlış 36 50 
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Burada dikkat edilmesi gereken nokta da öğrencilerin çok azının grafikle soruyu çözmeye 

çalışmasıdır. Bunun nedeninin 2. sorunun biraz daha zorlayıcı olmasından kaynaklandığı 

düşünülebilir. Öğrencilerin cevapları incelendiğinde özellikle 2. soru için grafik çizmekten 

kaçındıklarını görüyoruz ve x=1 kritik değerini yerine koyup soruyu cevaplamışlar. 1. soruyu da grafik 

çizmeden çözmeye çalışan kişi sayısı az değil. Çoğu öğrenci soruyu ezberlediği şekliyle çözmeye 

çalışmış ve kafasında soruyla ilgili görsel bir imaj oluşturmaya çalışmamıştır. 

 

Tablo 3:  

1) Görselleştirmek bana anlamlı geliyor 

2) Sayılarla uğraşmak daha zevkli 

3) Görselleştirmek işimi kolaylaştırıyor ve sonuca  daha çabuk ulaşıyorum 

4) Görselleştirmeyi hayatımda pek kullanmadığım için bu yönteme gerek yok. 

5) Görselleştirmek tümevarım yapmamı ve yorum yapmamı kolaylaştırıyor. 

 

Anket soruları tablo 3 te verilmiş olup, her soru ayrı ayrı yüzdelik dilimlerle değerlendirilmiştir:  

Tablo 4: 
Sorular Evet Hayır 

      1 %93 %7 

      2 %35 %65 

      3 %92 %8 

      4 %86 %14 

      5 %94 %6 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Aşağıdaki grafiğe göre, %65 gibi büyük bir oran eğitimde görselleştirme  yaklaşımının bizlere 

olumlu bir şekilde dönüt verdiğini görmekteyiz. Bu da görselleştirmenin eğitimde uygulanabilirliğini 

ve   hatta daha da geliştirilip bu oranın yükseltilebileceğini göstermektedir. Görselleştirmeyle beraber 

öğrencilerdeki kaygı düzeyi de azalmaktadır. %35’lik kısıma gelecek olursak bu oranın genel manada 

öğrencilerin sınav endeksli çalışmaları ve zamanında düzenli tekrar yapmamalarından dolayı meydana 

gelmiştir. Eksik konuların olması sebebiyle kaygı düzeyi, haliyle kaçınılmaz olur.  

 

 
Şekil 1: Örnek Şekil Başlığı 

 

Not vermeye dayalı uygulanan sınav sistemlerinde çalışmalar daha çok ezberlemeye dayalı 

oluyor. Öğrenciler öğrenmeyi ve anlamayı bırakıp, formülleri ve cebirsel teknikleri, sınavda başarılı 

olmak için bir reçete olarak görüyor ve ezber yoluna başvuruyorlar. Matematik ve Geometri 

derslerinde grafik yorumlama, şekli çözümleyebilme ve grafiksel düşünme dersi anlama için hayati 

önem taşıyor. Bundan dolayı görsel düşünme, cebirsel yaklaşıma somut bir dayanak olması açısından 

son derece önemli. Tabi ki cebirsel yol hiçbir zaman terk edilemez ve üniversite düzeyindeki derslerde 

cebirsel yaklaşımın, görsel yaklaşımın yerini alması gerektiği düşünülür. Fakat, görsel düşünme 
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matematiksel ispat olarak düşünülmese bile her zaman daha aydınlatıcıdır ve matematik derslerinin 

olmazsa olmazıdır. 
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ÖZET 

 

        Kamu harcamalarının finansmanında büyük paya sahip vergilerin mükellef üzerindeki yükü 

literatürde üzerinde sıkça durulan konudur. Bu yükün içeriğinde ise temelde üç maliyet unsurunun 

bulunduğu bilinmektedir. Bunlar; ödeme yükümlülüğü bulunan vergi, piyasa ekonomisi içerisinde 

verginin maliyet unsuru kabul edilmesi dolayısıyla piyasada oluşan belirsiz davranışlar olarak verginin 

etkinlik maliyeti ve operasyonel maliyetidir. Çalışmanın konusunu oluşturan uyum maliyeti, 

operasyonel maliyet içinde bulunan iki maliyet unsurundan biridir. Bunlardan birincisi, vergi 

sisteminin işlerliği sırasında oluşan idari maliyetler, ikincisi, mükelleflerin vergi ödeme görevleri ile 

ilgili mecburen karşılamak zorunda oldukları uyum maliyetleridir. İdari maliyetler, vergi sistemlerinin 

oluşturulması, uygulanması ve sonuçlarının alınması sırasında kamunun yüklendiği maliyetlerdir. 

Uyum maliyetleri ise vergiyi ödemekle yükümlü mükelleflerin katlandıkları maliyetlerdir. Uyum 

maliyetinin ölçülmesinin güç olmasının nedeni, içinde barındırdığı kaynağa ulaşma, bilirkişilere 

ödenen parasal giderler, sosyolojik ve mükellef üzerindeki psikolojik maliyetler (kanun korkusu, 

idarece yapılan denetlemelerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı tepki vb.) gibi ana unsurlardan 
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kaynaklanmaktadır. Çalışmada vergilemenin uyum maliyeti, ülkelerin vergi gelirlerine etkisi ve alınan 

önlemler ile değerlendirilecek ve çözüm önerileri belirtilecektir.  
 

Anahtar Kelimeler: Vergileme, Uyum Maliyeti, Operasyonel Maliyet 

 

 

Compliance Cost of Taxation 
 

ABSTRACT 

 

      Tax burden on taxpayers with a large share in the financing of public expenditures is often 

discussed in the literature. It’s known that there are three basic elements in the context of this burden; 

the tax that has a payment obligation, effectiveness cost as uncertain behaviour in the market due to 

the fact that it is accepted as a cost element in the market economy, and operational cost. The 

compliance cost that constitutes the subject of the issue is one of the two cost elements in operational 

cost. The first of these is the administrative costs incurred during the operation of the tax system, the 

second is the compliance costs that taxpayers have to compulsorily recompense for their tax-paying 

dutiesAdministrative costs are costs that incurred by the public administration  when the creating, 

implementating and taking results of tax systems. Compliance costs are costs that incurred by 

taxpayers.The reason for the difficulty of measuring the compliance cost originating from key 

elements such as to reach the source it contains (law etc.), monetary expenses paid to experts, 

sociological, psychological costs on taxpayers (fear of law, response to negativities that may arise in 

supervised audits etc.). In the study the compliance cost of taxation will be assessed with the impact of 

the tax incomes of the countries and the measures taken and the solution proposal will be stated. 
 

Keywords: Taxation, Compliance Cost, Operational Cost 

 

 

 

GİRİŞ 

 

Vergi uyumu sorunu, vergilemenin başlangıcı kadar eski bir konudur. Vergi uyumu konusuna, 

kamu maliyesi, yasaların uygulanabilirliği, örgütlenme planı, emek arzı, ahlak sorunları açısından 

değerlendirildiği görülmektedir. Vergi uyumu, klasik model içerisinde beklenen fayda teorisi 

çerçevesinde değerlendirilirken, rasyonel tercih açısından ise beklenen faydanın yanında kişinin 

vergiye verdiği tepki, psikolojik etkisi de incelenmektedir (Tunçer,2002:110) 

Kamusal faaliyetlerin finansmanında büyük paya sahip olan vergi, özel ekonomiden kamu 

ekonomisine çekilen fonlar olarak tanımlanabilir. Vergileme sürecinde devlet açısından oluşan gelirler 

iki tür maliyet kaleminden oluşur. Devlet açısından vergiyi toplama maliyeti, mükellefler açısından da 

vergileme sonucu oluşan uyum maliyetidir.  

Verginin uyum maliyeti, içinde birçok unsuru barındıran, hesaplanması, yorumlanması, 

müdahale edilmesi ve hatta çözüm üretilmesinin oldukça güç olan gizli maliyet unsurudur. Gizli 

olmasının sebebi, şirket sahiplerinin de konu ile ilgili veriye güçlükle sahip olmalarından gelmektedir. 

Bu durum mücadeleyi ya da maliyeti azaltmanın yollarını bulmada da güçlüğe neden olmaktadır.  

Verginin mükellefler üzerinde yükü bununla da sınırlı değildir. Bir de verginin kendisi bulunmaktadır 

yani bizatihi vergi sistemi içerisinde kurallara bağlanmış şekilde ödenme yükümlülüğünde bulunan 

maddi varlıktır. Verginin mükellefe olduğu kadar devlete de yükü bulunmaktadır. Genel kabul görmüş 

vergileme ilkelerinde bulunduğu gibi, mümkün olan en az maliyetle verginin toplanması çabası devlet 

üzerinde de ayrı bir maliyet oluşturmaktadır. Kanunun uygulamaya konuncaya kadar geçen tüm 

aşamalar, uygulanmaya konması, vergi gelirinin elde edilmesi için geçen zaman, toplanma süresince 

vergi idaresinin oluşturduğu kurumsal altyapı maliyetlerin sadece görünen kısmıdır. Operasyonel 

maliyetler olarak tanımlanan maliyetler içinde bulunan bu idari maliyetin diğer ayağı da uyum 

maliyetleridir.  

 

VERGİNİN MÜKELLEF ÜZERİNDEKİ MALİYETİ (YÜKÜ) 
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Devletin egemenlik gücüne dayanarak aldığı, kamu hizmetlerinin finansman araçları arasında yer alan 

ve en büyük paya sahip olan gelir unsuru vergidir. Verginin alınması üretici ve tüketici üzerinde 

doğrudan ve dolaylı hem maddi hem manevi etki yaratmaktadır. Doğrudan etkisi verginin bizatihi 

kendisi olup, dolaylı etkileri ise; etkinlik, idari ve uyum maliyetlerinden oluşan operasyonel 

maliyetleridir.  

 
Şekil 1: Vergileme ile Oluşan Maliyetler 

 

Şekil 1’de görüldüğü üzere verginin yükü üç ana dalda betimlenmiştir. Verginin etkinlik maliyeti, 

verginin kendisi ve operasyonel maliyeti. Operasyonel maliyetleri idari maliyetlerden ve uyum 

maliyetlerinden oluşmaktadır. Oluşan idari maliyetler de aynı zamanda mükellef üzerinde de bir yük 

unsuru oluşturmaktadır. Konu ile ilgili açıklama çalışmanın diğer başlığı altında da verilmiştir.  

Yük olarak tanımlanması vergi ile ilgili yaklaşımları dolayısıyla ortaya çıkmaktadır. Çeşitli 

sınıflandırmalar yapılan vergileme ilkeleri olanı değil, olması gereken üzerinde belirlenmiştir. Bu 

durum var olan durum ya da değişiklikler sebebiyle maliyete dönüşmekte, hem devlet hem de 

mükellefler açısından yük olarak tanımlanmaktadır.  

Vergi sisteminin oluşturduğu ve ülkeden ülkeye değişen özellikler, vergi yükünü belirleyen ve 

etkileyen unsurlardır. Vergileme kişinin harcanabilir gelirini, net kârını azaltmakta, kişiler için 

fedakarlığa dönüşmektedir. Bu yüzden mükellefler daha az vergi ödeme için çeşitli çabalar içerisine 

girebilmektedir. Mükelleflerin beyanına dayalı modern vergi sistemleri, gerçek gelirin beyanını 

sağlamak için çeşitli inceleme ve cezalar ile regülasyon görevi de üstlenmektedirler (Hazman ve Aksu, 

2013:110). Bu düzenlemeler, vergi gelirini arttırmaya yönelik yapılmaktadır. Ancak görülmektedir ki, 

yapılan her yeni düzenleme geliri arttırmak yerine maliyetleri arttırmaktadır. 

Verginin etkinlik maliyetini belirleyen temel unsur olan malın fiyatı ile ilgili, “sadece almak 

istediği miktar veya mevcut miktardaki satın alma isteğinin yoğunluğu ile değil, diğer mallara ve diğer 

mallardan almak istedikleri miktarları da değerlendirmeden kişinin talebini belirlemenin zor 

olduğunu” belirten Marshall (1920:842) ile daha sonra Hics’e (1946:35) göre “tercih edilen ürüne 

harcanan gelir miktarının düşük olmasının, gelir etkisini düşürdüğünün” belirtilmesi, verginin etkinlik 

maliyeti olarak refah kaybını temel aldıklarını göstermektedir.  

Marshall’ın bütçe kısıtı altında fayda maksimizyonunu ile Hicks’in aynı faydayı sağlamak için 

harcama minimizasyonununu temel alan yaklaşımları, vergi sonrasında oluşacak olan ve Harberger’in 

(1954:78) refah kaybını talep doğrusu üzerindeki değişiklikle açıkladığı ve daha sonra refah maliyeti 

(welfare cost), vergi yükü (excess burdens/tax burdens) ya da azami vergi kaybı (dara kaybı) 

(deadweight loss) olarak tanımlanan Harberger Üçgeni Alanı (Hines, 1998:22, Ryan ve O’Sullivan, 

1991:18), konu mala eklenen vergi sonrası arzın sola kayması ile meydana gelen alana verdiği isimdir. 

Bu alan aynı zamanda verginin etkinlik maliyetinin gösterildiği alandır.  

Şekil 2’de vergi sonrası oluşan yükler ve kazançlar gösterilmiştir. Vergilendirme sonrası arzda 

meydana gelen kayma ile oluşan yeni arz doğrusu (S’), hem üretici rantında hem de üretici rantında 

değişikliğe neden olmuştur. 
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Şekil 2: Harberger Üçgeni 

Not: Şekil tarafımızca geliştirilmiştir. 

Kaynak: Hines, 1999: 169,   https://market.subwiki.org/wiki/Effect_of_sales_tax_on_economic_surplus, 19.04.2017. 

 

 
No: Alanın kapsamı 

1 Vergilendirme sonrası tüketici rantı 

2 Vergilendirme sonrası devlete aktarılan tüketici artığı payı 

3 Vergilendirme sonrası devlete aktarılan üretici artığı payı 

4 Vergilendirme sonrası üretici rantı 

5 Tüketici rantının vergi maliyeti 

6 Üretici rantının vergi maliyeti 

5+6 Vergilendirme sonrası azami vergi kaybı (deadweight loss) Herberger Üçgeni 

2+3 Vergilendirme sonrası devletin rantı 

1+2+3+4 Vergilendirme sonrası oluşan ekonomik rant 

1+2+3+4+5+6 Vergilendirme öncesi oluşan ekonomik rant 

 

Oluşan yeni rant ve kayıp bölgeleri numaralandırılarak ifade edilmeye ve yukarıda ki Şekil 2’de 

gösterilmiş ve tablo halinde açıklanmaya çalışılmıştır. 

Harberger Üçgeni olarak tanımlanan alan (5+6) vergilendirme sonrası oluşan azami vergi 

kaybının toplamını göstermektedir. Vergi artışı veya yeni vergi konulması sonucu oluşan arz kayması 

(S’) üretim birimini azaltarak, fiyat artışına neden olmaktadır. Ancak bu fiyat artışı üretici üzerine kar 

olarak yansımamakta bir kayıp meydana getirmektedir. Tüketici açısından ise fiyat artışı, önceki fiyat 

düzeyinden düşünüldüğünde üretici rantını azaltmakta ve bir kayıp oluşmaktadır. 

Vergi ise başlı başına bir maliyet unsurudur. Makroekonomik denge ve analizlerinde vergi (T), geliri 

azaltan veri olarak karşımıza çıkmaktadır. Devletin egemenlik gücüne dayanarak zorunlu olarak tahsil 

ettiği vergi, kamu harcamalarının finansmanı açısından başlıca gelir unsuru olarak bütçe içerisinde 

görülmektedir. Tarhından tahsiline kadar geçer süreç, kanunlarla belirtilmiştir. Hesaplanması ve veri 

olarak kolaylıkla kullanılmasında herhangi bir rakamsal karmaşaya açık vermemektedir. Ancak 

vergileme sonrası tam olarak tahsil edilebildiği konusunda çeşitli varsayımlara her zaman açıktır. 

Vergiden kaçınma, peçeleme, vergi kaçırma ya da ziya sebebiyle eksik veya yetersiz toplandığı, 

konunun önlenmesi için yapılan çalışmalar her ülkenin ve vergi idaresinin temel sorunları arasında yer 

almaktadır. 

Verginin operasyonel maliyetinin hesaplanmasında oluşan güçlük ise, vergi sonrası görülen 

operasyonel maliyet ile etkinlik maliyetini hesaplamak ve birbirinden ayırmakta ortaya çıkmaktadır. 

Yüksek vergi sonucu üreticilerin, belirli tutarların altındaki ürünlerin satışından kaçındıkları 

düşünüldüğünde, bu tür davranışların etkinlik maliyeti olarak değerlendirilmesi yanında, mükellefin 

bu tür mallardan katlanacağı verginin uyum maliyetinin büyüklüğünün de yadsınamaz olduğu açıktır. 

Dolayısıyla, mükelleflerin vergilerinden kaçınma amacıyla katlanacağı maliyetleri etkinlik maliyetleri 

içinde, mükellefin katlanmak zorunda olduğu maliyetleri, operasyonel maliyetler içerisinde 

değerlendirmek gerekir (Benk, Karayılmazlar 2010:140). Bu sebeple operasyonel maliyeti iki ana 

1 

2 

4 

3 

 

5 
6 

P 

Q 

D 

S 

S’ 
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başlıkla açıklamak uygun olacaktır. Bunlardan birincisi idari maliyetler, diğeri ise uyum 

maliyetleridir. 

Vergilemenin idari maliyeti, vergilemenin kamuya olan toplam maliyeti olarak tanımlanabilir. 

Sadece personel ücreti ya da kullanılan malzeme bedeli değil, bunun yanında kamunun para 

ödemeksizin alınan hizmetlerini de kapsar. Bu maliyetleri göstermenin en uygun yöntemi, maliyetlerin 

elde edilen gelire oranının hesaplanmasıdır (Balkaya Akça, 1999:68). 

Vergileme sonucu oluşan idari maliyet unsurları (Benk, Karayılmazlar 2010:141), 

 Vergi politikasının düzenlenmesi ve planlanması aşamasında katlanılan maliyetler, 

 Vergi kanunlarının hazırlanması ve yasalaştırılması ile ilgili maliyetler, 

 Vergi sisteminin yönetim maliyetleri 

 Vergileme ile ilgili oluşan uyuşmazlıkların çözülmesi aşamasında katlanılan (uzlaşma ve vergi 

yargısı ile ilgili) maliyetler, 

 Vergiler ile ilgili olarak uygulanan sübvansiyonlar, indirim ve istisnalar. 

 

UYUM MALİYETİ 

 

Verginin uyum maliyeti üzerine yapılan çalışmalar, vergi uyum maliyetleri ile vergiden kaçınma veya 

vergi kaçırma önlemleri üzerinde durmaktadır. Şirketler üzerine yapılan bu çalışmalar, Haig (1935) 

tarafından yapılan operasyonel maliyeti ayıran ilk çalışmasından sonra benzer nitelik göstermiştir. 

Konu ile ilgili ilk teorik çalışma vergi kaçırmanın temel sebebinin kişi üzerindeki maliyetlerini ve 

cezaların beyanname verme üzerindeki etkilerini inceleyen Allinghan ve Sandmo (1972) ait çalışma 

olmuştur. Küreselleşme ile işletmelerin dışa açıklıklarının artması sonucu verginin uyum maliyetini 

inceleyen çalışmaların başında ise Slemrod ve Blumenthal (1993) gelmektedir. Vergi uyum 

maliyetlerinin uluslararası ticarette daha da arttığını belirten çalışma, uyum maliyetini en iyi 500 

büyük şirket üzerinden göstermeye çalışmıştır.   

Vergilemede uyum maliyeti, mükellefler veya üçüncü kişilerce (mali kuruluşlar, işverenler gibi) 

yüklenilen (yayın satın alma, uzmanlara ödenen ücret, posta-kırtasiye-ulaşım harcamaları, psikolojik 

maliyetler, uygulamaları anlama güçlüğü, endişe, öfke vb.) maliyetlerdir (Balkaya Akça, 1999, 69). 

Başka bir tanım olarak vergi mükelleflerinin vergi yükümlülüklerini yerine getirmede harcadıkları 

kaynakların değeridir (Tran-Nam vd., 2000:229).  

Vergi uyumunun psikolojik sınırları aşıldığında oluşan maliyet, bireylerin ödeme güçlerinin 

kalmadığını hissetmeleri ve toplanan verginin azalması şeklinde de açıklanabilir. Bu durum üç şekilde 

ortaya çıkmaktadır (Tunçer,2002:117-118): 

 Katılmama; bu durumda birey toplumdan farklı hisseder. Kayıtsızdır ve vergisini ödemeyi 

düşünmez, üretken değildir. 

 Hakkının gasp edildiği hissi; katılmama hissinin bir üst seviyesidir. Bu durumda birey kayıtsız 

değil, öfkelidir. Kendisinin veya üyesi olduğu grubun sistemli olarak ve açıkça haksızlığa 

uğradığını düşünerek tepki olarak vergi kaçakçılığına yönelir. 

 Vergi allerjisi; en üst düzey tepki şeklidir. Vergilemeye ilişkin her konunun tepki oluşturduğu, 

tahammülsüz olunduğu durumdur.  

Uyum maliyetleri gönüllü ve zorunlu şekilde olabilir. Zorunlu maliyetler, yasal zorunlulukları yerine 

getirme ve gelirlerini beyan etme vb. olabilir iken, gönüllü maliyetler ise vergi yükünü en aza 

indirmek için veya alternatif yöntem bulmak harcadıkları zaman ve çaba olarak gösterilebilir 

(Warburton, Hendy, 2006: 386). Vergi uyum maliyeti, günümüzde maliyet unsuru olarak standart 

maliyet modeli içinde değerlendirilmektedir.  

İşletme açısından bakıldığında uyum maliyeti sadece verginin uygulanması sırasında ortaya çıkan bir 

maliyet olarak değil, aynı zamanda vergi mükellefleri açısından uyum stratejilerini de içine alan bir 

unsurdur (Eichelfelder, Schorn, 2009:2). Bu maliyetleri inceleyen standart bir metot bulunmamaktadır. 

Veri seti oluşturmanın güçlüğü sebebiyle vergi uyum maliyetleri ile ilgili çalışmalar daha çok çeşitli 

anket yöntemleri ile tamamlanmaya çalışılmaktadır. Örnek olarak ABD Gelir İdaresi’nin belirli 

aralıkla yaptığı anket verilebilir (IRS, 2015).   

Eichfelder ve Schorn (2009) yaptıkları çalışmada 3 farklı maliyet unsuru üzerinden uyum maliyetini 

incelemişlerdir.. Bunlardan ilki, personel maliyetleri (CP), işveren maliyeti ve beyan için vergi idaresi 

tarafından istenen donanımsal ve yazılımsal kaynak maliyeti CC(RC). Temel üç maliyetten farklı 
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olarak bazı çalışmalarda vergi ile ilgili düzenlemeler dolayısıyla oluşan öğrenme maliyeti (LC), vergi 

mükelleflerinin düzenlemelere uyumu için ortak çalışma yaptıkları mali müşavir vb. maliyetleri dışsal 

maliyetler (ER) gösterilmektedir.  

Vergi uyum maliyetlerinin temelini oluşturan ve ölçülme güçlüğü sebebiyle veri güçlüğü çekilen 

ancak maliyet olarak nitelendirilen başka bir unsur da vergisel yükümlülüklere ile harcanılan çaba 

sonucu oluşan psikolojik maliyetler (MS) de eklenebilir. 

Belirtilen tüm maliyet unsurlarının formüle edilmiş hali ile vergi uyum maliyetleri (Göndör, 211:164-

165);  

 

TCC = CP + RP + RC + CC(RC) + LC + ER + MS  (1) 

 

Vergi uyum maliyetlerini, vergileme işlemlerinin öncesi (pre-filling PreF) , verginin beyanı için 

gerekli belgelerin doldurulması (filling F) ve sonraki işlemler (post-filling PostF) olarak ayrıştırırsak;  

 

TCC = PreF + F + PostF     (2) 

 

Vergi öncesi işlemler, vergi kanunlarının ve işlemlerinin en düşük maliyetle yapılması amacıyla bazı 

bilgi ve dışsal maliyetlere ihtiyaç duyar; 

 

PreF = LC + ER      (3) 

 

Verginin beyanı sırasında oluşan işlemler (F), vergi uyum maliyetleri içinde en büyük paya sahip 

maliyet unsurudur. Bu maliyetin içinde vergi ile ilgili raporların (R), ilgili vergi idaresine ve sosyal 

güvenlik kurumuna internet yoluyla gönderilmesidir. F maliyeti firmanın kurumlar/gelir vergisi, katma 

değer vergisi KDV, sosyal güvenlik harcamaları ve diğer gerekli ödemeleri sebebiyle doğru orantılı 

olarak artış göstermekte, dolayısıyla ödeme için gerekli zaman maliyeti (payment-time PT) 

artmaktadır. 

 

F = R + PT       (4) 

 

PostF, kontrol ve muhasebe maliyetleri içerir. 

 

PostF = CS + AS      (5) 

 

Vergi uyum maliyetleri içsel (ICC) ve dışsal (ECC) uyum maliyetlerine de sahiptir. Genellikle büyük 

firmalar çoğu vergilendirme işlemlerini, şirketin içinde bulunan konu ile ilgili departmanlar 

aracılığıyla (genel toplantılar, muhasebe işlemleri, hesaplamalar) yaparlar, dışarıdan ise danışmanlık 

hizmeti kiralar ya da satın alırlar.  

 

TCC = ICC + ECC      (6) 

 

ICC ≥ ECC       (7) 

 

Bu maliyetler yasal değişikliklerin büyüklüğüne ve sıklığına göre değişmektedir. Uyum için harcanan 

maliyetler geçici maliyet, bu maliyetlerin sürekliliğini sağlamak için gerekli yükümlülükler ise sürekli 

maliyet olarak da ayrılabilir (Allers, 1994:32).  

Ampirik literatürde, toplam vergi uyumunun kişiye olan yükü (TCB) yapılan iş yani vergi öncesi 

karlar ile pozitif korelasyona sahiptir (Tran vd, 2000). 

 

 
      

Belirtilen denklemler ile şirketin net gelirini (NI) hesaplayabiliriz. Toplam kârı (E), vergi ödemeleri 

(T) de eklendiğinde;  
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NI = E – T – TCC       (9) 

 

eşitliği ortaya çıkar. T artarsa, E, TCC indirilemediği için düşer. 

 Şirketler net gelirini arttırmak için vergi uyum maliyetlerini düşürmeleri gerekmektedir. Vergi uyum 

maliyetleri katlanılan, bunun yanında azaltılması ve kontrolü güç olan bir maliyet unsurudur. 

 

SONUÇ 

 

Verginin uyum maliyeti ile ilgili yapılan çalışmalar, yeni düzenlemelerin uyum maliyetlerini 

arttırdığını ispatlar niteliktedir. Yapısal düzenlemeler, vergi harcamaları, istisna ve muafiyetler veya 

bunlara olan beklentiler, vergi gelirlerini azalttığı gibi gerçek ya da tüzel kişiler üzerindeki vergiye 

uyumu değiştirmektedir. Hem uyarlayıcı hem de rasyonel hareket eden kişiler, vergisel düzenlemeler 

ile ilgili değişiklikleri maliyet olarak algılamakta, davranışlarını duruma göre değiştirmektedir. 

Devletin vergi gelirlerini arttırmak amacıyla yön verme, regüle etme gibi uyguladığı politikalar vergi 

uyum maliyetlerini de arttırmaktadır. Dolayısıyla amaç ve araç arasında çatışma ortaya çıkmakta, 

gelirler politikası istenilen sonucu vermeyebilmektedir. 

Gelişen ekonomilerde daha sık görülen düzenleme politikaları, vergi sistemindeki karmaşık 

yapıyı daha anlaşılamaz hale getirmektedir. Hem idari hem de uyum maliyetlerinin yükselmesine 

neden olan bu durum, yetersiz olan vergi gelirinin daha da etkinsiz ve verimsiz hale gelmesine neden 

olmaktadır. Mükellefler açısından bakıldığında ise, bireysel olarak içinden çıkılmasının zorluğu ya da 

her bir yeni bilgiyi özümseyerek fayda sağlayamama, dışsal bilgi edinme ihtiyacını arttırmaktadır. 

Hem şirket içi hem dışı vergi üzerine yoğunlaşarak vergisel avantajlardan yararlanma çabası maliyet 

olarak yansımaktadır. Kar maksimizasyonu peşinde koşan gerçek ya da tüzel kişilerin bu durumu yasal 

olmayan durumlara çekmeye çalıştıklarını göstermektedir.  

Vergileme ilkeleri içerisinde bulunan belirlilik, eşitlik vb. temel varsayımların, değişiklikler 

sebebiyle vergiye olan uyumu zorlaştırdığı görülmektedir. Yapılacak her düzenlemenin, vergilemede 

uyum maliyetlerini minimum düzeyde tutması gerektiği gözönünde bulundurulmalı, öncelikle konu ile 

ilgili araştırmanın yapılarak, ilkelerde belirtildiği gibi hem devlet açısından hem de mükellef açısından 

en az maliyetle toplanması gerekmektedir. 
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Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinin Uzaktan Eğitim ile İşlenmesi 
 

 
Selma BÜYÜKGÖZE*    Zülfiye BIKMAZ 

Öğr. Gör. Kırklareli Üniversitesi  Öğr. Gör. Kırklareli Üniversitesi 

Türkiye       Türkiye 

 

 

Özet 

 

Amaç: Bu çalışma bir üniversitenin Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi bölümünde okuyan 

öğrencilerin Temel Bilgisayar Bilimleri dersinin uzaktan eğitim yöntemiyle almasına ilişkin 

görüşlerini belirlemektir. 

Method: Araştırma tanımlayıcı tipte planlanmıştır. Araştırmanın evrenini bir üniversitenin Sağlık 

Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 1. Sınıfında okuyan tüm öğrencileri oluşturmuştur. Herhangi bir 

örnekleme yöntemi kullanılmamıştır. Veri toplama aracı olarak; araştırmacıların literatür eşliğinde 

oluşturduğu bazı kişisel ve bilgi düzeyine yönelik sorulardan oluşan bir anket formu kullanılmıştır. 

Araştırma verileri çalışmaya katılan ve anketin hepsini tam dolduran 110 öğrenci oluşturmuştur. Veri 

analizinde SPSS 20,0 programı kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzde, frekans ve non-

parametrik testler kullanılmıştır.  

Bulgular: Çalışmaya 110 kişi katılmıştır (N:114, %96). Katılımcıların %55,5’i kadın, %76,4’ü dersi 

ilk kez almaktadır. %71,8’i bu şekilde eğitimin faydalı olduğunu düşünmekte, %60,0’ı örgün 

eğitimden daha faydalı olduğunu düşündüğü, %87,3’ü öğretim elemanına kolay ulaşabildiği, %62,7’si 

bunu mail yolu ile gerçekleştirdiği, %60,9’u başka derslerin eğitiminde uzaktan eğitimin 

kullanılmasını istediği, %68,2’si bu durumun başarıyı arttırdığını düşündüğünü, %66,4’ü uzaktan 

eğitimin kişiyi başarıya yönlendirdiğini ,  %94,5’i dersleri tekrar izleyebileceğini bildiği,  %82,7’sinin 

sunum esnasında verilen ekran paylaşımının etkili olduğunu düşündüğü, %66,4’ünün dersi zamanında 

izlemeyi avantajlı bulduğu, %77,3’ü önce dersi izleyip sonrasında uygulamayı yapmanın daha etkili 

olduğunu düşündüğü ve %62,7’si ortak sınav yapılmasını istediği bulunmuştur. 

Cinsiyete bağlı olarak uzaktan eğitimi faydalı bulma ve örgün eğitime göre faydalı bulma, başka 

derslerinde uzaktan eğitim şeklinde olması gerektiği, başarıyı arttırdığı ile ilgili görüşleri konusunda 

anlamlı fark olduğu (p<0,05) bulunmuştur. 

Sonuç: Öğrencilerin uzaktan eğitimi örgün eğitime göre tercih etmelerinin altında okulun fiziki 

koşulları ve standart ders saatlerine uymak zorunda olmak gibi bazı faktörlerin de etkili olabileceği 

düşünülmektedir. Öğrencilerin daha kısa sürede ve ihtiyaç duyulduğunda bilgiye ulaşılabilmek 

istedikleri düşünülmektedir. Öğrenci sayılarındaki fazlalık ve fiziki koşullardaki sıkıntılar sebebi ile bu 

yöntemin diğer derslerde de uygulanması önerilebilir.  

 

Anahtar kelimeler: Uzaktan Eğitim, Sanal Sınıf, E-learning, Meslek Eğitiminde Öğrenme Teknolojileri 

 

PROCESSING OF BASIC COMPUTER SCIENCES WITH DISTANCE 

EDUCATION 
 

Abstract 

 

Aim: This study is to determine the opinions of students who are studying in the Health Management 

Department of School of Health at a university regarding distance education to take the course of 

Basic Computer Sciences. 

Method: The universe of the descriptive research was composed of all the students of Health 

Management of a School of Health in the 2015-2016 educational year, and 110 students who agreed to 

participate in the study among these students making up the sample. The data were collected by the 

researchers through the "Questionnaire Form” which was prepared in accordance with the literature. 

For the analysis of the data, SPSS (Statistical Package for Social Science) 20.0 program was used. For 

the evaluation frequency, percentage, and in paired samples t-test ad non-parametric tests were used.  
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Findings: 110 people have participated in the study. (N:114, %96). 55,5 % of the participants are 

female, and 76,4% of them take the course for the first time. 71.8% think that education is useful in 

this way, 60.0% think it is more beneficial than formal education, 87.3% can easily reach the teaching 

staff, 62.7% do this via e-mail, 60.9% wanted to use distance education in other courses, 68.2% 

thought that this increased the success, 66.4% said that distance education led the person to success, 

94.5% knew that they could watch the lessons again, 82% , 66% of them think it is advantageous to 

watch the lesson on time, 77.3% think that it is more effective to practice afterwards and 62.7% 

declared a suggestion to take a joint examination.  

A meaningful significance was found, depending on the genders, in terms of finding beneficial and 

beneficial according to the educational training, distance training in other courses, and increasing the 

success (p <0,05). 

Result: It is deemed that some factors, such as having to comply with the physical conditions of the 

school and the standard course hours under may be effective for students to prefer distance education 

to structured education. It is thought that students want to be able to access information in a shorter 

time and when needed. It is advisable to apply this method in other courses due to the problems of 

student numbers and physical conditions. 
 

Keywords: Distance Education, Virtual Classroom, E-Learning, Learning Technologies In Vocational 

Education 

 

GİRİŞ 

 

Uzaktan eğitim, farklı coğrafyalardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim 

teknolojileri aracılığıyla bir araya getirilmesidir. İnternete Dayalı Uzaktan Eğitim ise internet 

altyapısını kullanan tüm eğitim modellerini kapsayan genel bir yaklaşımdır. Bu modeller içerisinde 

günümüzde en yaygın olarak kullanılan model ise Web Tabanlı Uzaktan Eğitim (WTUE) modelidir. 

WTUE’nin en önemli avantajları arasında sanal bir kampüs yaratılabilmesi ve eş zamansız 

(asynchronous) eğitime olanak vermesi gelmektedir Öğrenciler sistemde bulunan içeriğe istedikleri 

zaman ulaşabilmekte ve kaynaklardan istedikleri ölçüde faydalanabilmektedirler. Sağlanan bu 

esneklik, maliyet avantajları ile birleştiğinde öğretim için ideal bir model oluşmaktadır(Carswell ve 

Venkatesh, 2002:477; Maly ve diğerleri, 1998: 660). 

WTUE’nin günümüzde kabul görmesinin ve popülaritesinin giderek artmasının en temel nedeni 

verilen eğitimin zamandan ve mekândan bağımsız olmasıdır. Böylece çalışma hayatı nedeniyle zaman 

sıkıntısı yaşayan ya da fiziki olarak eğitim yerinde bulunamayan kişiler için önemli bir tercih nedeni 

olmuştur(Aslantürk, 2002:5). 

Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri (WTUES): ders içeriklerinin hazırlanmasını,  ders 

içeriğine web üzerinden erişilebilmesini, öğrenci kayıtlarının tutulmasını, sistemin kullanım saatleri ve 

sıklıkları gibi istatistiki bilgileri tutan, öğrencilerin başarı durumuna kadar birçok bilginin sistem 

üzerinden alınmasını ya da web ortamına aktarılmasını sağlayan sistemdir( Umut ve Madran, 

2004:259). Bu sistemler özellikle üniversitelerin uzaktan eğitim merkezlerinde ve ortak zorunlu 

derslerde fiilen kullanılmaktadır. Kırklareli Üniversitesi de bulut bilişim tabanlı bir WTUES 

kullanmaktadır. 

 

Literatür Taraması 

Alan yazın incelendiğinde web tabanlı yönetim sistemleri ile ve öğrencilerin dersleri bu 

sistemler aracılığıyla alması sonucu görüşlerinin alındığı birçok çalışma görülmektedir.  

Haltaş ve diğerlerinin (2012) yaptığı çalışmada üniversitenin belli bölümlerinde pilot uygulama 

olarak başlatılan LMS ile örgün eğitim derslerine yönelik içeriklerin uzaktan eğitim yolu ile öğrenciler 

tarafından değerlendirmesi yapılmış ve bu yöntemle ders alan öğrencilerin öğrenme süreçlerine ait 

karşılaştıkları problemler irdelenmiştir. Elde edilen veriler ile etkin e‐öğrenme materyalleri 

hazırlanması hedeflenmiştir. 

Ersoy’un (2015: 95-106) de yaptığı çalışmada öğrencilerin uzaktan eğitim teknolojileri yoluyla 

sunulan İngilizce 1 dersinin içerik, etkililik, memnuniyet ve kullanışlılık boyutlarına ilişkin 

görüşlerinin derinlemesine anlaşılabilmesi amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, öğrenciler 

büyük çoğunlukla derste kullanılan öğretim teknolojilerinden memnundur ve bunların kullanıcı dostu 
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olduğunu düşünmektedirler. Ayrıca öğrencilerin çoğu ders içeriğini ilgi çekici bulmaktadır ve öğretim 

elemanı ile iletişim ve etkileşimde genellikle herhangi bir sorun yaşamamaktadırlar. Ancak, 

öğrencilerin bir kısmının derslerde teknik sorunlar ve öğrenme güçlüğü yaşadıkları, bu dersi 

geleneksel biçimde yüz yüze almayı tercih ettikleri ve karşılarında somut bir öğretmen figürü görmek 

istedikleri belirlenmiştir. 

Ayvacı ve Bebek’in (2016:12-16)yaptıkları çalışmada 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans programında öğrenim gören öğrencilerin 

KTU UZEM alt yapısı tarafından hazırlanan uzaktan eğitim yazılımları ile birlikte yürüttükleri Genel 

Fizik-II dersi hakkındaki görüşleri belirlenmiştir. Sonucunda anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi diğer 

yöntemlere nazaran daha iyi bir şekilde sağlamasına yönelik olarak olumlu görüşlere ulaşılmıştır. 

Yalman’ın (2013:1395-1406) çalışmasında öğrencilerin uzaktan eğitim sistemi Moodle 

(Modular-Object-Oriented-Dynamic-Learning-Environment) konusundaki düşünceleri, bu yöntemle 

aldıkları derslerdeki başarılarının olumlu etkilendiğini bulmuştur. Ancak, öğrencilerin büyük oranı (% 

76,57) uzaktan eğitim yönetim sistemiyle aldıkları eğitimden sonra eğitim gördükleri bölüme ait 

uzaktan eğitim seçenekleri bile olsa yine de yüz yüze eğitimi seçecekleri belirlenmiştir. 

 

METOD 

 

Bu çalışma Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda okuyan bahar döneminde Temel 

Bilgisayar Bilimleri dersini uzaktan eğitim yöntemiyle almalarına ilişkin görüşlerini belirlemek 

amacıyla 2015-2016 bahar döneminde anket yöntemi ile yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak; 

araştırmacıların literatür eşliğinde oluşturduğu bazı kişisel ve bilgi düzeyine yönelik 30 adet soru 

bulunmaktadır. Çalışmaya gönüllü olarak katılım gösteren 110 öğrenci üzerinden veri analizi 

yapılmıştır. Analizlerde SPSS 20.0 programı kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, frekans 

yüzde ve non-parametrik testler kullanılmıştır 

Öğrenciler kendilerine senkron olarak yapılan sanal sınıf derslerini 

http://kirklareliuni.buluttakademi.com adresindeki Bulut bilişim uygulamasına erişerek Perculus 

yazılımı ile izlemişlerdir. Tercih ettikleri donanımdan (masaüstü, laptop, akıllı telefon) ve 

bulundukları mekandan internet aracılığıyla takip etmişlerdir. Tarih ve saati önceden belirlenmiş sanal 

dersi izleyemediklerinde; kayıt edilmiş olan dersi daha sonrasında istedikleri zaman ve istedikleri 

kadar izleyebilmişlerdir. Sanal ders esnasında öğretim elemanının kamerası açıktır ve sesi rahatça 

duyulabilecek vaziyettedir. Öğretim elemanı ders esnasında öğrencileriyle chat paneli aracılığıyla 

iletişim kurabilmektedir. Derslerde sunum destekli ve ekran paylaşımlı uygulamalar yapılmaktadır. 

Ders başladığı anda sekron olarak dersin kayıt işlemi de başlamakta ve ders bittiğinde kayıt da bitmiş 

olmaktadır. İstenilen zamanda tekrar sisteme girilerek izlenememiş ders izlenebilmektedir. 

 
Şekil 1. Kırklareli Üniversitesi’nin Uzaktan Eğitim Yönetim Sisteminin Öğretim elemanı ara yüzü 
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Şekil 2. Kırklareli Üniversitesi’nin Uzaktan Eğitim Yönetim Sisteminin daha önceden yapılmış 

senkron dersinden bir görüntü 

BULGULAR 

 

Katılımcıların %55,5’i kadın, %76,4’ü dersi ilk kez almaktadır. %52,7’si uzaktan eğitim ile 

ilgili bilgiyi ilk olarak öğretim elemanından almış, %71,8’i bu yöntemin faydalı olduğunu 

düşünmekte, %40,0’ı en önemli yararının ders tekrarı yapıyor olmak olduğu, %60,0’ı örgün eğitimden 

daha faydalı olduğunu düşündüğü, %87,3’ü öğretim elemanına kolay ulaşabildiği, %62,7’si bu erişimi 

mail yolu ile gerçekleştirdiği, %46,4’ü online eğitim sırasında yaşadığı en temel sıkıntının internet 

bağlantısı sorunu olduğu, %70,0’ı dersi planladığı zamanda izleyemediği, %77,3’ü dersin devam 

zorunluluğunun olmaması gerektiğini düşündüğü, %60,9’u sınavın elektronik ortamda yapılması 

gerektiğini, %60,9’u başka derslerin eğitiminde uzaktan eğitimin kullanılmasını istediği, %68,2’si 

başarıyı arttırdığını düşündüğünü, %66,4’ü uzaktan eğitimin kişiyi başarıya yönlendirdiğini , 

%79,1’inin ders süresinin 1 saatten daha az olması gerektiğini düşündüğü, %75,5’nin online dersi 

takip etmek için kendi donanımını kullandığı, %75,5’i bunu dizüstü bilgisayar ile yaptığı, %64,5’i ders 

sürecince motivasyonunu sağlayabildiği, %65,5’i dersleri eğlenceli bulduğu, %94,5’i dersleri tekrar 

izleyebileceğini bildiği, %60,9’unun öğretim elemanının kamerasının açık olmasının motivasyonunu 

etkileyeceğini, %81,8’i dersteki sunumun etkili olduğunu düşünmekte olduğu, %82,7’sinin sunum 

esnasında verilen ekran paylaşımının etkili olduğunu düşündüğü, %66,4’ünün dersi zamanında 

izlemeyi avantajlı bulduğu, %76,4’ünün soru-cevap tekniğinin faydalı bir uygulama olduğu, %57,3’ü 

öğretim elemanıyla aynı aynada yükleme yapılan uygulamayı kullanabildiği, %77,3’ü önce dersi 

izleyip sonrasında uygulamayı yapmanın daha etkili olduğunu düşündüğü, %63,6’sının ders esnasında 

başka uygulamayla uğraştığını, %62,7’si ortak sınav yapılmasını istediği bulunmuştur. 

Kızlardan kaynaklı olarak uzaktan eğitimi faydalı bulma ve örgün eğitime göre faydalı bulma, 

başka derslerinde uzaktan eğitim metoduyla olması gerektiği, başarıyı arttırdığı ile ilgili görüşleri 

konusunda anlamlı fark olduğu (p<0,05) bulunmuştur.  

Kızların %50,8’i, erkeklerin %71,4’ü uzaktan eğitimin örgün eğitime göre daha faydalı 

olduğunu belirtmektedir (X2(sd:1, n:110)=4,809, p=0,033).  

Kızların %75,4’ü ve erkeklerin %46,9’u öğretim elemanına mail yolu ile ulaştığını bulunmuştur 

X2(sd:3, n:110)=12,709, p=0,005).  

Kızların %54,1’i ve erkeklerin %85,7’si sanal ders uygulamasının başarıyı arttırdığını 

düşünmektedir X2(sd:1, n:110)=12,520, p=0,000).  

Dersi ilk kez alanların %73,8’i ve ikinci kez alanların %50,0’ı sanal ders uygulamasının başarıyı 

arttırdığı görüşünde olduğu belirlenmiştir X2(sd:1, n:110)=5,188, p=0,031. 
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Tablo 1: Öğrencilerin uzaktan eğitim hakkındaki görüşleri 
Uzaktan eğitimin faydalı olduğunu düşünüyor musunuz? Evet Hayır X2 p 

Önermeler n % n % 

1. Sizce 1. dönemdeki örgün eğitimle kıyaslandığında faydalı olduğunu düşünüyor musunuz?  

a. Evet 61 77,2 5 16,1 34,615 0,000 

b. Hayır  18 22,8 26 83,9 

2. Başka bir ders için de  uzaktan eğitim uygulaması yapılmalı mı ? 

a. Evet 56 70,9 11 35,5 11,719 0,001 

b. Hayır  23 29,1 20 64,5 

3. Bu uygulamanın başarıyı arttırdığını düşünüyor musunuz ? 

a. Evet 67 84,8 8 25,8 35,728 0,000 

b. Hayır  12 15,2 23 74,2 

4. Sizce uzaktan-eğitim sizi başarıya yönlendirdi mi ? 

a. Evet 65 82,3 8 25,8 31,807 0,000 

b. Hayır  14 17,7 23 74,2 

5. Ders süresince motivasyonunuzu sağlayabiliyor musunuz ? 

a. Evet 59 74,7 12 38,7 12,590 0,001 

b. Hayır  20 25,3 19 61,3 

6. Dersler eğlenceli geçiyor mu ? 

a. Evet 60 75,9 12 38,7 13,655 0,000 

b. Hayır  19 24,1 19 61,3 

7. Sanal derste verilen sunumun etkili olduğunu düşünüyor musunuz? 

a. Evet 73 92,4 17 54,8 21,121 0,000 

b. Hayır  6 7,6 14 45,2 

8. Sanal derste verilen ekran paylaşımın etkili olduğunu düşünüyor musunuz? 

a. Evet 73 92,4 18 58,1 18,374 0,000 

b. Hayır  6 7,6 13 41,9 

9. Sanal dersi izlerken başka bir uygulama ile uğraşır mısınız? 

a. Evet 23 29,1 17 54,8 6,367 0,016 

b. Hayır  56 70,9 14 45,2 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere uzaktan eğitimin faydalı olduğunu düşünenlerin %77,2’si 1. Dönem 

aldıkları yüz yüze eğitime göre daha faydalı olduğunu, uzaktan eğitimi faydalı olmadığını 

düşünenlerin %83,9’u yüz yüze eğitime göre faydasız olduğunu belirtmiştir X2(sd:1, n:110)=34,615, 

p=0,000.  

Uzaktan eğitimin faydalı olduğunu düşünenlerin %70,9’u başka derslerinde uzaktan eğitim 

olarak verilmesi gerektiğini, uzaktan eğitimin faydalı olmadığını belirtenlerin %64,5’i başka 

derslerinde uzaktan eğitimle verilmemesi gerektiğini belirtmiştir X2(sd:1, n:110)=11,719, p=0,001.  

Uzaktan eğitimin faydalı olduğunu belirtenlerin %84,8’i sanal ders uygulamasının başarıyı 

arttırdığını düşünürken, uzaktan eğitimin faydalı olmadığını belirtenlerin %74,2’si başarıyı 

arttırmadığını belirtmektedir X2(sd:1 n:110)=35,728, p=0,000. 

Uzaktan eğitimin faydalı olduğu görüşünde olanların %82,3’ü bu uygulamanın kendilerini 

başarıya yönlendirdiğini belirtirken, uzaktan eğitimin faydalı olmadığı görüşündekilerin %74,2’si 

kendilerini başarıya yöneltmediğini belirtmiştir X2 (sd:1, n:110)=31,807, p=0,000. 

Uzaktan eğitimin faydalı olduğu görüşündekilerin 574,7’si ders süresince motivasyonunu 

sağlayabildiğini belirtirken, uzaktan eğitimin faydalı olmadığı görüşündekilerin %61,3’ünün ders 

süresince motivasyonlarını sağlayamadıkları belirlenmiştir X2(sd:1, n:110)=12,590, p=0,001. 

Uzaktan eğitimin faydalı olduğu görüşündekilerin %75,9’u dersin eğlenceli geçtiğini belirtirken, 

uzaktan eğitimin faydalı olmadığı görüşündekilerin %61,3’ünün derslerin eğlenceli geçmediğini 

belirtmişlerdir X2 (sd:1, n:110)=13,655, p=0,000. 

Uzaktan eğitimin faydalı olduğunu düşünenlerin %92,4’ünün sanal dersteki sunumun etkili 

olduğu görüşünde iken, uzaktan eğitimin faydalı olmadığını düşünenlerin %54,8’i sunumu etkili 

olduğunu belirtmiştir X2(sd:1, n:110)=21,121, p=0,000. 

Uzaktan eğitimin faydalı olduğunu düşünenlerin %92,42ü sanal ders esnasındaki ekran 

paylaşımının etkili olduğunu düşünürken, uzaktan eğitimin faydalı olmadığı görüşündekilerin %58,1’i 

ekran paylaşımının etkili olduğu belirtmektedir X2 (sd:1, n:110)=18,374, p=0,000. 
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Uzaktan eğitimin faydalı olduğu görüşündekilerin %70,9’u ders esnasında başka bir uygulama 

ile uğraşmazken, uzaktan eğitimin faydalı olmadığı görüşündekilerin %54,8’i sanal ders esnasında 

başka uygulama ile uğraştığını belirtmiştir X2(sd:1, n:110)=6,367, p=0,16 

 

SONUÇ 

 

Bu araştırmanın sonucu olarak; Temel Bilgisayar Bilimleri derslerine sanal olarak katılan 

öğrencilerin; kullanılan bu yöntemin başarılarını arttırdığı ve bu yöntem ile yapılan dersi yararlı 

bulduğu sonucuna varıldı. Öğrenci Bilgi Sisteminden(OBS) kontrol edildiğinde güz dönemindeki yüz 

yüze eğitimle yapılan dersin ortalamasının 56.62 iken; bahar dönemindeki uzaktan eğitim metoduyla 

yapılan dersin ortalamasının ise 74.92 olması bu çalışmadan elde ettiğimiz sonucu desteklemektedir. 

Elde ettiğimiz bir diğer sonuç olan “Ders saatinin 1 saatten uzun olmaması” durumu dikkate 

alınarak yeni sanal derslerin süreleri planlanmaktadır. Böylece ders süresinin uzun olmasından 

kaynaklanan başka işlerle uğraşma ve motivasyonu ders süresince sağlayamama durumunun da önüne 

geçilmesi hedeflenmektedir. 

Öğrencilerin uzaktan eğitimi örgün eğitime göre tercih etmelerinin altında okulun fiziki 

koşulları ve standart ders saatlerine uymak zorunda olmak gibi bazı faktörlerin de etkili olabileceği 

düşünülmektedir. Öğrencilerin daha kısa sürede ve ihtiyaç duyulduğunda bilgiye ulaşılabilmek 

istedikleri düşünülmektedir. Öğrenci sayılarındaki fazlalık ve fiziki koşullardaki sıkıntılar sebebi ile bu 

yöntemin diğer derslerde de uygulanması önerilebilir.  
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Özet 

 

Amaç: Bu çalışma bir üniversitenin Sağlık Yüksekokulu’nda okuyan öğrencilerin Bulut Bilişime 

ilişkin bilgi düzeyinin belirlenmesi amacıyla planlanmıştır.  

Method: Araştırmanın tasarımı tanımlayıcı tiptedir. Sağlık Yüksekokulu’nda okuyan tüm öğrenciler 

çalışmanın evrenini oluşturmuştur. Herhangi bir örnekleme yöntemine gidilmemiştir. Çalışmaya 

gönüllü olarak katılım gösteren 392 öğrenci üzerinden veri analizi yapılmıştır. Analizlerde SPSS 20.0 

programı kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, frekans yüzde ve non-parametrik testler 

kullanılmıştır.  

Bulgular: Çalışmaya 392 kişi katılmıştır (N:511, %77). Çalışmaya katılan öğrencilerin %76,3’ü 

kadın, %85,7’si dersi ilk kez almaktadır. %59,8’inin bulut bilişimin anlamını bilmediği, %79,7’si 

bulut bilişim depolama servisi kullanmadığı, %55,7’si en popüler depolama servisi olarak Google 

Drive olduğunu düşündüğünü, %66,0’ı bulut bilişimi faydalı olduğunu düşündüğü, %65,8’i başka 

kampüslerde de uygulanması gerektiğini düşündüğünü, bulut bilişim kullanırken %41,4’ü şifresini 

unuttuğu, %25,0’ı server hatası ile karşılaştığı, %25,8’i internet bağlantısı olmaması ile karşılaştığı, 

%18,6’sı öğrenci şifresinin bağlantılı olduğu mail hesabının şifresini unuttuğu belirlenmiştir. 

Cinsiyet ve dersi kaç kez alıyor olmanın bulut bilişimin maliyeti azaltması, IP adresi ile uzaktan erişim 

kolaylığı bilgisi, erişim esnasında öğrenci şifresini unutma, server hatası ile karşılaşma ve internet 

bağlantı hatası ile karşılaşma durumlarda istatistiksel açıdan anlamlı fark oluşturduğu belirlenmiştir 

(p<0,05).  

Sonuç: Öğrencilerin bulut teknolojisi hakkında yeterli bilgiye ve deneyime sahip olmadığı 

belirlenmiştir. Bulut bilişimin öğrenci ve çalışma hayatını nasıl kolaylaştıracağı konusunda eğitim 

verilmesi planlanmıştır. Genç neslin teknoloji konusundaki merakı göz önüne alındığında öğrencilerin 

bu tarz bilgilere ulaşmak ve kullanmak konusundaki engellerin öncüllerin konusunda yeni 

araştırmaların yapılması önerilmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler : Bulut Bilişim, MAsaüstü Sanallaştırması, Eğitim Teknolojilerinde Mesleki Eğitim 

 

CLOUD COMPUTING AND DESKTOP VIRTUALIZATION AWARENESS 

IN STUDENTS' USE OF BASIC INFORMATION TECHNOLOGY 
 

Abstract 

 

Aim: This study was planned to determine the level of knowledge about Cloud Computing of all 

students studying at School of Health at a university. 

Method: The design of the research is descriptive. All students studying at the School of Health have 

constituted the universe of study. No sampling method has been applied. Data analysis was conducted 

on 392 students voluntarily participating in the study. For the analysis of the data, SPSS (Statistical 

Package for Social Science) 20.0 program was used. For the evaluation frequency, percentage, and in 

paired samples t-test and non-parametric tests were used.  

Findings: 392 people have participated in the study. (N:511, %77). 76.3 % of the participants are 

female, and 85.7% of them take the course for the first time. 59.8% did not know the meaning of cloud 

computing, 79.7% did not use cloud computing storage service, 55.7% thought it was Google Drive as 

the most popular storage service, 66.0% think cloud computing is useful , 65.8% think that it should 
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be applied on other campuses, 41.4% forget password when using cloud computing, 25.0% encounter 

with server error, 25.8% encounter with internet connection, and 18.6 forget the password for the mail 

that the student needs to enter the system linked. 

It was determined that gender and the number of times of taking the lesson had a statistically 

significant difference in the cases of reducing the cost of cloud computing, information about remote 

accessibility with IP address, forgetting student password during access, confrontation with server 

failure and internet connection failure (p <0,05). 

Result: It has been determined that students do not have enough knowledge and experience about 

cloud technology. A training on how cloud computing will facilitate learning and working life is 

planned to be provided. Taking the enthusiasm of the younger generation into technology, it is 

recommended to conduct new research on the premises of the obstacles against reaching and using 

such information. 

 

Keywords: Cloud Computing, Desktop Virtualization, Vocational Training in Educational Technology 

 

 

GİRİŞ 

 

Bulut Bilişim, öğretme ve öğrenme ortamları üzerinde gelecekte belirgin bir etkiye sahip 

olacağı düşünülen, geniş bant Internet, sanallaştırma gibi diğer yeniliklerle birlikte adı son dönemlerde 

sıkça duyulan bilişim dünyasının en yeni teknolojik gelişmelerinden biridir(Bora vd, 2013:9-12). 

Diğer teknolojik gelişmeler ise Sanallaştırma ve web 2.0 teknolojileridir. Bulut Bilişim ve 

Sanallaştırmanın birlikte kullanılmasının ilerleyen yıllarda daha hızlı bir şekilde kamu kurumları, özel 

işyerleri tarafından tercih edileceği düşünülmektedir(Büyükgöze, 2016: 306-313). 

"Bulut Teknolojisi", çeşitli bilişim uygulama ve servislerin internetteki bir sunucuda bulunup, 

internete bağlı herhangi bir cihaz ile bu uygulama ve servislerin çalıştırılması olarak 

tanımlanmaktadır. Ortak kullanılan kaynaklar üzerinde, ihtiyaca göre ölçeklenebilen, anında kullanıma 

hazır, kaynak ataması ve yönetimi kolay yapılabilen bilgi ve iletişim servisleri şeklinde de ifade 

edilebilir (Armutlu ve Akçay, 2013:23-25). Bulut bilişimin amacı, hem donanım kaynaklarının hem de 

yazılım imkânlarının geniş kitlelere kolay ve ucuz bir şekilde kullandırılmasını sağlamaktır. Bulut 

Bilişim ile büyük miktarda verinin işlenmesi,  teknik problemlerin çözümü, bilgi ve belgelerin 

yönetilmesi kolaylaşmıştır (Armutlu ve Akçay, 2013:23-25). 

Günümüzde teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte, pek çok alanda olduğu gibi eğitimde de 

kullanılan teknolojilerin donanımsal ve yazılımsal altyapısı bir süre sonra geçerliliğini yitirmekte, yeni 

donanım ve yazılımlar alma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Sevli’ye (2011) göre eğitimde de diğer 

alanlarla aynı şekilde, teknolojik altyapının hızla gelişmesini sağlamak, bu alanda büyük yatırımlar 

yapmayı gerektirmektedir. Eğitim sektöründe kurum içi altyapıları düzenlemek yerine, dinamik, 

ölçeklenebilir, esnek bulut bilişim altyapılarını tercih etmek, zaman ve bütçe açısından avantajlı 

olacaktır. Bulut teknolojisi sayesinde, eğitimde sürekli olarak yeni altyapıya yatırım yapma veya yeni 

yazılımların lisanslarını alma zorunlulukları ortadan kalkar, ve böylece bilişim kaynaklarına daha hızlı 

erişim imkânını sağlanabilir(Sarıtaş ve Üner, 2013:192-201). 

 

Bulut Bilişimin Üniversitelerdeki Kullanımı 

Üniversitelerde Bulut Bilişim'in kullanımı, dosya depolarına, veri tabanlarına, eğitim 

kaynaklarına, araştırma uygulamaları ve araçlarına herhangi bir yerde, istenildiği anda erişmek gibi 

pek çok avantaja sahiptir. Ayrıca bulut teknolojisi, üniversitelerin bilgi teknolojisi karmaşıklığını ve 

maliyetini de azaltmaktadır. Bir akademik bulutun ana hedefi, yazılımların güncelliğini ve 

geliştirmesini sağlama, verilerin depolanması ve yönetilmesi gibi üniversitelerin teknolojik 

ihtiyaçlarını etkin bir şekilde yönetmelidir(Oladimeji vd,2016: 1-6). 

Var olan fiziksel donanımın, sanal makineler (virtual machines) ile daha etkin 

kullanılabilmesini sağlayan ve yazılım ve donanımlara bağımlılıkları ortadan kaldıran bir yazılım 

çözümüne Sanallaştırma adı verilmektedir. Böylece yeni ürün ve servis geliştirme maliyetlerinde 

büyük tasarruflar sağlanır(Büyükgöze, 2016: 306-313). 

Masaüstü Sanallaştırması, kullanıcıların, masaüstü bilgisayarlarının sanallaştırılarak uzaktan 

erişime açılmasını sağladığından en çok bilinen sanallaştırma türüdür. 
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Anadolu Üniversitesi (AÜ), üçü uzaktan öğretim sistemi uygulayan 12 fakültesi, 6 yüksekokulu, 

1 devlet konservatuarı, 2 meslek yüksekokulu, 9 enstitüsü, 27 araştırma-uygulama merkezi ve 15 

araştırma-geliştirme-uygulama birimiyle Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden 

biridir. Üniversitede toplam 5 bin adet bilgisayar bulunmaktadır ve 1 milyon öğrenci verisi vardır. Bu 

amaçla 2007 yılında masaüstü sanallaştırması için VMware uygulamasında karar kılınmıştır. 

Başlangıçta 48 olan sunucu makine sayısı 8’e düşürülmüştür. VMware uygulaması ile 120 sanal 

makine artık 8 sunucu makine ile yönetilebilir hale gelmiştir. Yapılan bu masaüstü sanallaştırmasına 

geçiş sonucunda  

 Enerji maliyeti %40 azaltılmış, 

 Altyapı verimliliği %80 arttırılmış, 

 Elektrik kesintilerine karşı yedek alma kolaylığı sağlanmış, 

 Sunucu kurma süresi 2 günden 15 dakikaya indirilmiştir(BlueStar Teknoloji,2017) 

Türkiye’nin en köklü ve büyük üniversitelerinden biri, 3 bin öğrenciye bilgisayar sunmak 

zorundaydı ve laboratuvarlarında da 144 kişinin aynı anda ders görmesi gerekiyordu. Treo firmasıyla 

anlaşan üniversite yönetiminin, gerekli altyapı hazırlığı çalışması sonucunda; oluşturulan sistem odası 

ve fiber altyapı ile veri yedekleme ve güvenlik sorunları çözülmüştür. Öğrenci ve öğretim görevlilerin 

kullanması için oluşturulan sanal bilgisayarlarda yetki dağıtılması, süreklilik sağlamak için otomatik 

ve profesyonel yedekleme sistemi kurulmuştur. Üniversite sanallaştırmayla kurulmuş üç yeni 

bilgisayar laboratuvarına sahip olmuştur (Sanallaştırma nedir?, 2016). 

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Citrix XenAPP projesine Sanallaştırma teknolojileriyle 

başlanmıştır. Bu proje ile  2013 döneminde 26,000 öğrencisine öğretim veren,. 2500 e yakın 

laboratuvar bilgisayarı ile 1000 e yakın personel bilgisayarında değişkenlik gösteren; uygulama ve 

sistem ihtiyaçlarını donanım ve platformdan bağımsız sunabilmek ve yönetebilmeyi hedeflemişlerdir. 

Sonuçta uygulama laboratuvarları yaklaşık 50 den fazla farklı uygulama teknolojileriyle 

sanallaştırılmıştır(Eğitimde Bulutlara Doğru Bir Başarı Hikayesi, 2016). 

Kırklareli Üniversitesi Kayalı kampüsünde bulunan uygulama laboratuvarlarında Bulut Bilişim 

teknolojisi kullanılarak VMware Masaüstü Sanallaştırması uygulaması 2015 yılında 

gerçekleştirilmiştir. Laboratuvarlardaki mevcut kasalar kaldırılmış ve 200 adet bilgisayar ince istemci 

ile donatılmıştır. Mevcut olan monitör, klavye ve mouse donanımı ise değiştirilmemiştir. Her bir 

bilgisayar için internet bağlantısı sağlanmıştır. Bilgisayarların çalışabilmesi için tedarik edilen istemci 

sayısı kadar lisans, İnce istemcilerin bağlanmak için kullanılacağı 3 adet sunucu ve sunucuların 

üzerinde çalışması için 6 adet ekran kartı da satın alınmıştır. Sanallaştırmaya geçiş sürecinde 

Serverların kiralanmayıp satın alınması maliyeti arttırmış gibi görünse de; uzun vadede; her ay düzenli 

olarak kira bedelini ödemeyerek bir müddet sonra kendi amortismanını sağlayacağı 

düşünülmektedir(Büyükgöze, 2016: 306-313). 

 

METOD 

 

Bu çalışma Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda okuyan ve Temel Bilgi Teknolojisi 

Kullanımı dersini alan öğrencilerin Bulut Bilişime ve Masaüstü Sanallaştırmasına ilişkin bilgi 

düzeyinin belirlenmesi amacıyla 2015-2016 bahar döneminde anket yöntemi ile yapılmıştır Ankette 

araştırmacılar tarafından hazırlanmış demografik sorular ve bilgi düzeylerini öğrenmeye yönelik 16 

adet soru bulunmaktadır. Çalışmaya gönüllü olarak katılım gösteren 392 öğrenci üzerinden veri analizi 

yapılmıştır. Analizlerde SPSS 20.0 programı kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, frekans 

yüzde ve non-parametrik testler kullanılmıştır 

Kullandıkları Masaüstü ile Sanallaştırılmış olan bilgisayarlar özel bir ara yüz ile öğrenci 

numaralarının ve şifrelerinin girilmesi ile açılmaktadır. Girilen bilgilerden herhangi birinin yanlış 

olması sonucu kullanıcı oturumu açılamamaktadır. Doğru kullanıcı bilgilerinin girilmesi ve ip 

değerlerinin kontrolü sonucunda oturum açılmaktadır.  Bu sayede öğrenci(kullanıcı) laboratuvarda 

hangi makineyi kullanırsa kullansın, kendi masaüstüne erişip ve kullanabilmektedir. Her öğrencinin 

kullanıcı oturumunda Windows 8.1 işletim sistemi ve Office 2010 yazılımı mevcuttur. Ders esnasında 

yapmış oldukları uygulamaları bilgisayara kayıt ettiklerinde bir sonraki oturum açışlarında aynı 
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uygulamayı tekrar bulabilmektedirler. Bilgisayar laboratuvarındaki bilgisayarların kasaları mevcut 

değildir yerine Bulut sisteme bağlanmayı sağlayan WMWare Clientlar bulunmaktadır. 

 

BULGULAR 

 

Çalışmaya katılan öğrencilerin %76,3’ü kadın, %85,7’si dersi ilk kez almakta olduğu, 

%59,8’inin bulut bilişimin anlamını bilmediği,  %76,2’si bulut bilişim uygulaması bulunan bilgisayar 

kullanmadığı, %79,7’si daha önceden bulut bilişim depolama servisi kullanmadığı, %55,7’si en 

popüler depolama servisi olarak Google Drive olduğunu düşündüğünü, %77,6’sı bilgisayar 

laboratuvarında bilgisayar kullanıcısı olarak açmakta zorluk çektiğini, %51,2’si bulut kasanın neden 

olmadığını bilmediğini, %55,9’u kasanın nerde olduğunu bilmediğini, %54,5’i log dosyaları tarafından 

denetlenebileceğinin farkında olduğu, %59,7’si öğrenci şifresini unuttuğunu, %66,0’ı bulut bilişimi 

faydalı olduğunu düşündüğü, %67,8’i bulut bilişimin maliyeti indirdiğini bilmediğini, %50,5’i IP 

adresi ile uzaktan verilere ulaşabileceğini bilmediği, %64,8’nin bulut bilişimin bu kampüste neden 

tercih edildiğini bilmediğini, %78,6’sı bulut bilişimin başka kampüste kullanılıp kullanılmadığını 

bilmediğini, %65,8’i başka kampüste de uygulanması gerektiğini düşündüğünü, bulut bilişim 

kullanırken %41,4’ü giriş şifresini unuttuğu, %25,0’ı server hatası ile karşılaştığı, %25,8’i internet 

bağlantısı olmaması ile karşılaştığı, %18,6’sı öğrenci şifresinin bağlantılı olduğu mail hesabının 

şifresini unuttuğu belirlenmiştir.  

“Bulut teknolojisinde kasalarının nerede olduğu” konusunda kızların %59,5’i bilmediğini, 

erkeklerin %55,4’ü bildiğini cinsiyete karşı oluşan bu farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu 2 (sd: 

1, n:388)=6,32 p=0,012 bulunmuştur.  

“Bulut bilişim sistemlerinin maliyetleri indirdiği” konusunda kızların %71,2’si bilmediğini, 

erkeklerin %43,0’ı bildiğini arlarındaki farkın istatistiksel açıdan anlamı olduğu X2 (sd:1, n:385)=6,55 

p=0,12 bulunmuştur.  

“IP erişimi ile internet olan her yerden bulut bilişimdeki verilere ulaşma” konusunda kızların 

%54,0 bilmediğini, erkeklerin %60,2’sinin bildiğini aralarındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı 

olduğu X2(sd:1, n:384)=5,66 p=0,017 bulunmuştur.  

“Bulut bilişim kullanılırken yaşanan sıkıntılardan server hatası ile karşılaşma” konusunda 

kızların %77,6’sı erkeklerin %66,7’si karşılaşmadıklarını ve aralarındaki farkın istatiksel açıdan 

anlamlı olduğu X2(sd:1, n:392)=4,52, p=0,034 bulunmuştur.  

Dersi ilk kez alanların %44,5’i iki ve daha fazla kez alanların %25,5’i bulut bilişim kullanırken 

öğrenci şifresini unuttuğu, aralarındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu X2 (sd:1, 

n:383)=7,03, p=0,008 bulunmuştur.  

Dersi ilk kez alanların %22,8’i iki ve daha fazla alanların %38,2’si server hatası ile karşılaştığı 

aralarındaki farkın istatistiksel açıdan anlamı olduğu X2 (sd:1, =5,95, p=0,015) bulunmuştur.  

Dersi ilk kez alanların %23,4’ü iki ve daha fazla tekrar edenlerin %41,8’i internet bağlantısı sıkıntısı 

ile karşılaştığı X2 (sd:1, =8,30, p=0,004) bulunmuştur.  

 

SONUÇ 

 

Yapılan anket çalışması sonucunda; öğrencilerin Bulut teknolojisi hakkında yeterli bilgiye ve 

deneyime sahip olmadığı belirlenmiştir. Bunun nedeni olarak ilk kez Bulut Bilişimle ve Masaüstü 

sanallaştırmasıyla tanışıyor olmaları gelmektedir. Mezun oldukları okulların laboratuvarlarında 

sanallaştırma uygulanmadığından ve bazen oluşan internet kesintilerinden dolayı sorunlar 

yaşamışlardır. Sisteme yeni geçilmiş olmasından kaynaklanan teknik arızalar zamanla düzeltilmiş 

ancak ilerleyen dönemlerde dersin uzaktan eğitim metoduyla işlenmesine karar verilmiş olduğundan 

yeterince öğrenci tarafından bu sistem deneyimlenememiştir. 

Uzaktan eğitim metoduyla verilen Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı dersinin belirli zaman 

aralıklarıyla uygulama laboratuvarında yüz yüze derslerinin yapılması; hem Bulut teknolojisini hem de 

Masaüstü sanallaştırmasıyla donatılmış olan bilgisayarların deneyimlenmesini sağlayacaktır. Aynı 

zamanda dersteki başarılarını da artıracağı düşünülmektedir. 

Bu çalışmanın sonucunda Bulut bilişimin öğrenci ve çalışma hayatını nasıl kolaylaştıracağı 

konusunda eğitim verilmesi planlanmıştır. Genç neslin teknoloji konusundaki merakı göz önüne 
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alındığında öğrencilerin bu tarz bilgilere ulaşmak ve kullanmak konusundaki engellerin öncüllerin 

konusunda yeni araştırmaların yapılması önerilmektedir.  
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Güç Mesafesi Yüksek Toplumların Örgütlerinde Çalışanların Örgütsel 

Sapma Davranışı Gösterme Eğilimi 
 

Esra ÇINAR 

Doktora Öğrencisi Başkent Üniversitesi, Türkiye 

 

Özet 

Bu çalışmada, etiketleme kuramı çerçevesinde güç mesafesinin yüksek olduğu toplumların 

örgütlerinde çalışan kişilerin örgütsel sapma (sapkın) davranışında bulunma eğilimleri kuramsal olarak 

tartışılmış ve bunun sonucunda bazı önermeler geliştirilmiştir. Buna göre; sapkın olarak 

etiketlenmekten çekinen kişilerin grup normlarına ve değerlerine bağlı kalmaya çalışacağına ve bu 

durumun yenilikçi değişimlerin ortaya çıkmasına engel olacağına; örgüte yenilik ve değişim getiren 

kişilerin örgüt içinde itibarlarının artacağına ve örgütte itibarı yüksek bireylerin sapkın davranışlarının 

kabul görülme olasılığının yüksek olacağına; yöneticilerin limitsiz güç uygulamasından rahatsız olan 

astların sapkın davranışlar göstereceğine ve son olarak da toplum içindeki adaletsiz güç dağıtımını 

onaylamayan kişilerin örgüt içinde de yaşanan adaletsiz güç dağıtımını onaylamayacağına  ve bu 

kişilerin sapkın davranışlar göstereceğine ilişkin önermeler geliştirilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Etiketleme Kuramı, Güç mesafesi, Örgütsel Sapma Davranışı  

 

Employees Working at Organizations in Societies with High Power Distance 

to Show Tendency towards Organizational Deviant Behavior 

Abstract 

 

In this study, within the framework of labeling theory, employees working at organizations in societies 

with high power distance to show a tendency towards organizational deviant behavior, is theoretically 

discussed and as a result some propositions have been developed. Accordingly, the developed 

propositions suggest that the individuals, who abstain from being labeled as deviant, will adhere to 

group norms and values, which in return will prevent the emerging of innovative changes; that those 

who bring innovation and change to the organization will gain prestige and the possibility of 

acceptance of their deviant behaviors will be high; that the subordinates, annoyed with the 

administrators limitless power of execution will themselves show deviant behaviors and finally that 

people, who disapprove unfair power distribution among the society will not approve of it in the 

organization either and will tend to show deviant behaviors.  

 

Keywords: Labeling Theory, Organizational Deviant Behavior, Power Distance 

 

 

GİRİŞ 

Her örgüt kendi içinde sınırlar oluşturmaktadır ve örgüt içindeki bireylerin bu sınırlar içerisinde 

kalması beklenmektedir. Sınırlılıkları ihlal eden ve örgütteki normlardan ve değerlerden farklı 

davranışlar gösteren bireyler sapkın olarak etiketlenmektedir. Ancak her toplumun, örgütün ya da 

örgüt içindeki grupların sapkın olarak etiketlediği davranışlar birbirinden farklılık göstermektedir. 

İlgili yazına bakıldığında, çalışanların diğerlerinden farklı davranışlar sergilemesinin işe zarar verici 

davranışlar, sapkınlık, saldırganlık, anti-sosyal davranışlar ve intikam gibi farklı kavramlarla 

nitelendirildiği görülmektedir (Holtz ve Harold, 2010: 340).  Lau vd. (2003:73) ise, işe zarar verici 
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davranışların sapkın davranışlarla aynı olduğunu savunmaktadır. Bu çalışmada, sapkın ve işe zarar 

verici davranış aynı kavramlar olarak ele alınacaktır. İşe zarar verici ya da sapkın davranışların 

örgütlerin işlevselliği ve örgütsel çıktılar üzerinde etkili olması bu konu ile ilgili yoğun araştırmalar 

yapılmasına neden olmaktadır. Örgüt içinde yaşanan olaylar ya da durumlar sapkın davranışların 

ortaya çıkmasında etkili olmaktadır. Örgüt içinde yaşanan olaylara ya da durumlara davranışsal 

tepkiler verilmektedir ve bu tepkiler iş performansı, iş devamsızlığı ve iş devir oranı  üzerinde etkili 

olmaktadır (Fox ve Spector, 1999:917). Öte taraftan, çalışanların sapkın davranışlar göstermesi 

örgütsel kayıplara yol açmaktadır (Robinson ve Bennett,1995:555). Sapkın davranışların örgüte hem 

ekonomik hem de sosyal maliyeti bulunmaktadır (Galperin ve Burke,2006:331). Öyle ki, Amerika'da 

işyerindeki sapmaların sadece finansal anlamda zararı azımsanmayacak kadar fazladır (Appelbaum vd. 

,2007:587). Olumsuz sapkın davranışların örgütün finansal durumuna zarar vermesinden dolayı, 

örgütler bu tür davranışların yönetimi konusuna önem vermeye başlamışlardır (Appelbaum vd., 

2007:586). Örgütsel davranış alanında örgütsel sapma ile ilgili çok fazla araştırılma yapılmasına karşın 

bu kavramın güç mesafesi ile ilişkisinin incelenmediği anlaşılmıştır. Oysa ki, güç mesafesi düşük ve 

yüksek toplumlarda örgütsel sapma gösterme eğilimi birbirinden farklılık gösterecektir. Bu çalışmada, 

sapkınlık davranışının kültürden kültüre farklılık göstereceği göz önünde bulundurularak örgütsel 

sapma davranışının önemli bir kültürel boyut olan güç mesafesi ile olan ilişkisi etiketleme kuramı 

çerçevesinde ele alınarak yazına katkı yapılması amaçlanmıştır. 

 

Etiketleme Kuramı ve Sapma Davranışı 

Etiketleme kuramının kökleri Mead (1934)’ün benlik kavramı ve sembolik etkileşimciliğin gelişimi 

üzerine yaptığı çalışmaya dayanmaktadır (Kavish, Mullins ve Soto, 2016: 1314). Simgesel etkileşim 

kuramının temel varsayımı; sosyal yapının (toplumun) benliği şekillendirdiği ve benliğin de sosyal 

davranışı şekillendirdiği üzerinedir (Stryker ve Burke, 2000:285). Bu yaklaşım Mead(1934)’ün; 

benliği toplumla zihin arasına yerleştiren, birey-toplum arasındaki ilişkinin karşılıklı olduğunu ve 

benlik aracılığı ile devamlılığının sağladığı görüşü üzerinedir. Mead (1934)’e göre, bireyler (insan 

zihni ve toplum) ve toplum sosyal süreçler tarafından yaratılmaktadır, herbiri diğerini oluşturur ve 

hiçbirinin diğeri üzerinde ontolojik bir önceliği bulunmamaktadır (Stryker, 2008:17). Toplum 

etkileşim ile ortaya çıkar, benliği şekillendirir ancak benlik de etkileşimi şekillendirmekte ve toplum 

üzerinde önemli rol oynamaktadır; toplum sürekli olarak yeniden yaratılır ve bireyler kaçınılmaz 

olarak yeni sorunlarla karşılaştığında toplum yeniden yaratılır (Stryker, 2008:17). Bu yaklaşıma göre, 

sapma bir süreç olarak ele alınmalıdır. Diğer bir ifade ile sapma bir durum ile ilgili değildir, bir süreci 

ifade etmektedir. Bireylerin sapma davranışında bulunmalarının bir çok nedeni bulunmaktadır. 

Bireyler, sadece tek bir duruma ya da olaya gösterdiği tepkiye yönelik olarak sapma davranışında 

bulunmaktan ziyade sürekli olarak karşılaştığı olaylara ya da durumlara karşı bir tepki olarak sapma 

davranışında bulunabilmektedir. Başka bir ifadeyle, bireyin sapma davranışı anlık bir durumdan 

ziyade bir sürece dayanmaktadır.  

Sapma konusunun anlaşılmasında önemli bir bakış açısı sunan etiketleme kuramı; neden bazı 

davranışların ve bireylerin sapkın olarak etiketlendiğinin ve bireylerin bir kez sapkın olarak 

etiketlendikten sonra ne gibi sonuçların ortaya çıktığının anlaşılmasını sağlamaktadır (Rocheleau ve 

Chavez, 2015:167).  Bununla birlikte etiketleme kuramı, izleyicilerin (toplum, sosyal denetim araçları 

ve önemli kişiler) eylemlere verdiği tepkileri açıklamakta ve izleyicilerin eylemlere verdiği tepkinin 

eylemin kendisinden daha önemli olduğuna vurgu yapmaktadır (Kronick ve Thomas, 2008: 114). Bu 

kurama göre, etiketleme sosyal olarak yaratılmaktadır (Kronick ve Thomas, 2008: 116) ve toplum, 

anormalliğin üretilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Toplumlar, örgütler ve gruplar bireylerin 

nasıl davranması gerektiğini belirlemektedir ve dolayısıyla hangi davranışların sapkın olduğunu 

belirlenmesinde bu sosyal gruplar etkili rol oynamaktadır. Toplumun ya da sosyal grupların nasıl 

davranması gerektiği toplum içerisindeki etkili,egemen ve güçlü gruplar tarafından koyulan kurallar ve 

düzenlemeler ile belirlenmektedir. Diğer bir ifadeyle, toplumun tutum ve davranışları 

basmakalıplaştırılmaktadır.  

Becker (1963: 1-4):  

 "Bütün sosyal gruplar kurallar koymakta ve bu kuralları kabul ettirmeye çalışmaktadır. 

 Sosyal kurallar olayları ve uygun olan davranış biçimlerini tanımlar ve bazı eylemler  doğru 

olarak tanımlanırken, bazı eylemler yanlış olarak tanımlanmaktadır.   Kuralları ihlal eden kişiler 

dışarıdakiler (outsider) olarak tanımlanmaktadır.  Dışarıdakiler olarak etiketlenen kişilerin 
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olaylara karşı olan görüşleri farklıdır. Sosyal kuralları bozan kişi sapkın olarak nitelendirilmektedir. 

Farklı gruplar farklı şeyleri  sapkın olarak tanımlamaktadır(Becker, 1963). 

Toplum tarafından uygun görülen eylemlerin tekrarlanması için bireyler teşvik edilmektedir. 

İşlevselciler bu eylemi;uyum (conformity) olarak nitelendirmektedir yani  toplum içerisindeki 

bireylerin, toplumun  varlığını ve amaçlarını kabul ettiği bir durum (Kronick ve Thomas, 2008: 115) 

olarak açıklamaktadır. Öte yandan, bireyler toplumla uyumlu davranışlar göstermediklerinde sosyal 

denetim araçları devreye girmektedir (Kronick ve Thomas, 2008: 114).  Lemert (1951) tarafından 

ikincil sapma olarak nitelendirilen bu durum bireyin sürekli olarak normları ihlal etmesi ve toplumdaki 

bireylerin bu davranışı sapkın rol olarak nitelendirmesi ile ortaya çıkmaktadır (aktaran: Kronick ve 

Thomas, 2008: 115). Kişi bir kez etiketlendikten sonra  artık normal bir şekilde davranış göstermesi 

zorlaşmaktadır ve bu durum bireyin normal dışı davranışlar sergilediğini gösteren bir sürece işaret 

etmektedir (Kronick ve Thomas, 2008: 116).  Şöyle ki, kişi etiketlendikten sonra artık kendisine 

verilen role göre davranışlar göstermeye başlamaktadır. Kısacası, kişiye verilen etiket toplum,örgüt ya 

da grupdaki diğer kişiler tarafından kabul gördüğünde kişi bu etiketi içselleştiririr ve ve bu etiket bir 

süre sonra verilen  bireyin benliğinin bir parçası olur. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, etiketlemeyi 

yapan kişinin gücü ve etkisi önemlidir. Şöyle ki etiketleme, güç ve etki sahibi kişi(ler) tarafından 

yapıldığında etiketlemenin etkisi daha büyük olacaktır.  

 

Örgütsel Sapma Davranışı 

Bireysel düzeyde sapkın davranışlar kişisel özelliklerin ve işyerindeki olayların doğasının 

birleşiminden ortaya çıkmaktadır (Peterson,2002). Bireysel sapma davranışı; rasyonelleştirme, 

sosyalizasyon ve rutinleşme ve normalleşme süreçleri ile örgütsel sapma davranışına 

dönüşebilmektedir. Rasyonelleştirmede, örgüt içinde sapkın davranışlar gösteren bireyler örgütün 

norm ve değerlerinden farklı davrandıklarını ve sapkın etiketini kabul etmemektedirler. 

 Kızıldağ ve Özkara (2013b):  

 

" Sosyalizasyon, örgüte, örgütün norm ve değerlerine, işin ya da görevin gereklerine uyum sağlama 

sürecidir. Bu süreç, yeni iş görenlerin, öğrenmesi gereken bilgileri ve davranış 

modellerini sunmakla birlikte,bir çalışma grubuna dâhil olma sürecinde grup üyeleri sapma davranışı 

modellerinin de yayılmasına aracılık edebilir.Örgütler verimliliği arttırmak için iş bölümü ve 

uzmanlaşma yoluyla faaliyetlerini rutinleştirirler." 
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İşe zarar verici davranışlar örgütün işlevine, malına, etkililiğine(Fox ve diğerleri, 2001: 292) zarar 

vermekte ve bireylerin performansını üzerinde etkili olmaktadır (Lau vd., 2003). Bu nedenle, örgütsel 

sapma ya da işe zarar verici davranışlar örgütlerin üzerinde önemle durması gereken konular arasında 

yer almaktadır. Ancak, örgütsel sapmada davranışın nedeninden ya da sonucundan ziyade daha çok 

davranışın kendisine odaklanıldığını savunmaktadır (Gruys ve Sackett,2003: 30). Sözgelimi, örgüt 

içinde kişilerarası adaletsiz davranışların olması (Holtz ve Harold, 2010:341 ve Appelbaum 

vd.,2007:595) durumunda sapkın davranışların ortaya çıkma olasılığı artmaktadır.  

 İlgili yazına bakıldığında, örgütsel sapma ya da işe zarar verici davranışlarla ilgili farklı 

tanımlamaların olduğu görülmektedir. Örgüt içindeki bireylerin ve grupların bilinçli bir şekilde 

örgütün normlarına karşı çıkarak örgütün varlığına, yapısına ve ilişkilerine zarar vermesi ya da bunu 

yapabilecek güce sahip olması (Spector ve Fox, 2002:272);  çalışanların örgütün önemli olan 

normlarını bilinçli bir şekilde ihlal etmesi ve örgütün refahını tehdit etmeleri (Robinson ve Bennett, 

1995: 556);  örgüte, örgüt üyeleğine (Spector ve Fox, 2002:271), örgütsel amaca (Fox ve Spector, 

1999)  ya da örgütteki belirli kişilere (Yan vd., 2012:189)   zarar vermeye yönelik davranışlar  örgütsel 

sapma ya da işe zarar verici davranışlar olarak nitelendirilmektedir.  

Gruys(1999),  yazında bulunan 87 farklı işe zarar verici davranışın tanımını yapmıştır ve işe zarar 

verici davranışları 11 kategoride ele almıştır. Hırsızlık ve bununla ilgili davranışlar, eşyaları tahrip 

etme, bilginin yanlış kullanılması, zamanın ve kaynağın yanlış kullanılması, güvenli olmayan 

davranışlar (güvenlik yönergelerinin takip edilmemesi), yetersiz işe katılım, yetersiz iş niteliği, alkol 

kullanımı, uyuşturucu kullanımı, uygun olmayan sözel davranışlar ve uygun olmayan fiziksel eylemler 

(Sackett, 2002:5,6) işe zarar verici davranışları oluşturmaktadır. Öte yandan; işten kaçma, görevi 

doğru olarak yerine getirmeme, fiziksel saldırı, sabotaj (Spector ve Fox, 2002:271), emre itaatsizlik ve 

sözlü tacizler (Holtz ve Harold, 2010: 340) işe zarar verici davranışlar arasında yer almaktadır. Diğer 

çalışanlara yönelik işe zarar verici davranışlar arasında sözlü ve fiziksel saldırılar ve kişilerarası kötü 

davranışlar bulunmaktadır (Samnani ve diğerleri, 2014: 236).    

Wheeler (1976)  ise ciddi ve ciddi olmayan suçlar olmak üzere örgütsel kural çiğneme biçimlerini 

sınıflandırmıştır. Mangione ve Quinn (1974) az miktarda düşük kalitede çıktı üretmek ve kasıtlı bir 

şekilde işverenin malına zarar  vermek olmak üzere iki tür işe zarar verici davranış biçimini ele 

almaktadır. Hollinger ve Clark (1982) üretimde sapkınlık ve mülkte sapkınlık olmak üzere çalışanın 

davranışındaki sapmayı iki boyutta ele almaktadır. Bennett ve Robinson (2000)’a göre, bireye ve 

örgüte yönelik olmak üzere iki tür işe zarar verici davranış bulunmaktadır.  

Çalışan, işverenin mülküne zarar verdiğinde mülkte sapkınlık davranışında bulunurken, işin 

yürütülmesindeki kaliteyi ve miktarı ilgilendiren örgütsel normları ihlal ettiğinde üretimde sapkınlık 

davranışınında bulunmaktadır. 1995 yılına kadar işyerindeki olumsuz sapmalar üzerine yapılan 

çalışmalar belirli sorulara yanıt arayan izole çabalardı. Ancak; Robinson ve Bennett (1995) farklı 

sapkın davranışları tek bir çatı altında birleştirmişler ve işyerindeki sapkın davranışların tipolojisini 

oluşturmuşlardır. Buna göre iş yerindeki sapmalar; örgütsel-kişiler arası ve önemsiz-ciddi olmak üzere 

iki boyutta ele alınmıştır. Robinson ve Bennett(1995)  mülkte sapma, üretimde sapma, siyasi sapma ve 

kişisel saldırı olmak üzere iş yerindeki sapkın davranışları sınıflandırmıştır. Kadranda önemsiz- 

örgütsel boyut kısmında yer alan üretimde sapma davranışları : işten erken ayrılma, uzun molalar 

verme ve kaynakları israf etme; kadranda önemli-örgütsel boyut kısmında yer alan mülkte sapma 

davranışları: ekipmanların sabote edilmesi ve şirketten bir şeyler çalma; kadranda önemsiz- 

kişilerarası boyut kısmında yer alan siyasi sapma davranışları: adam kayırma, iş arkadaşları hakkında 

konuşma ve iş arkadaşlarını suçlama; kadranda ciddi ve kişilerarası boyutta yer alan kişisel saldırı 

davranışları: iş arkadaşlarından bir şeyler çalma, iş arkadaşlarını tehlikeye sokma, sözel taciz ve cinsel 

taciz (Robinson ve Bennett,1995) olarak belirtilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

713 

 

     Örgütsel 
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                                                                 Kişiler arası 

 

Buraya kadar olan örgütsel sapma ile ilgili yapılan tanımlamalara ve çalışmalara bakıldığında örgütsel 

sapmanın genel olarak olumsuz ya da zararlı bir durum olarak ele alındığı görülmektedir. Ancak 

örgütsel sapmanın yapıcı bir yönü de bulunmaktadır (Galperin,2012:2988). İş yerindeki yapıcı sapkın 

davranışların yeniliği arttırmasına ve örgütsel değişime katkıda bulunmasına rağmen alanda bu konu 

ile ilgili yeterince ampirik araştırma bulunmamaktadır (Galperin,2012:2989). Yapıcı sapkın 

davranışlar yenilikçi örgütsel yapıcı sapkınlık, meydan okuyucu örgütsel yapıcı sapkınlık ve kişiler 

arası yapıcı sapkınlık olmak üzere üç grupta ele alınmaktadır. Yenilikçi örgütsel yapıcı sapkınlık, 

yenilikçi davranışları ve alışılmadık yollarla örgüte yardım etmeyi; meydan okuyucu örgütsel yapıcı 

sapkınlık, örgütte var olan normlara meydan okumaya yönelik olan davranışları ve  örgüte yardım 

etmek için kuralların çiğnendiği davranışları içermektedir (Galperin ve Burke,2006:333). Sözgelimi 

örgüt içinde bir sorun yaşandığı zaman sorunun çözümü için örgütün yöntemlerinin dışına çıkılabilir. 

Kişiler arası yapıcı sapkınlık ise emirlere uymamayı ifade etmektedir ve ilk iki yapıcı sapkınlık örgüte 

yönelik iken,  üçüncü yapıcı sapkınlık bireye yöneliktir (Galperin ve Burke,2006:333). Diğer bir 

açıdan, örgütün ve üyelerinin refahını arttırmak amacı ile örgütün önemli normları ihlal 

edilebilmektedir. (Galperin ve Burke,2006). Şöyle ki örgüte yeniliklerin getirilebilmesi için bazen 

örgütsel sınırlılıkların ya da örgütsel normların dışına çıkılması gerekmektedir. Var olan yapıdan 

uzaklaşarak yenilikçi değişimler getirmek ve örgütün gücünü arttırmak adına yapıcı sapkın davranışlar 

sergileyen çalışanlar değişimlerin ve yeniliklerin öncüleridir (Galperin, 2012:2989). Ancak, yenilikçi 

değişimlerin örgütün yararına olması gerekmektedir.  

Örgütün normlarını ihlal eden kişilerin örgüte sağlayacağı katkının göz ardı edilerek sapkın olarak 

etiketlenmesi yeniliklerin ortaya çıkmasına engel olabilir. Bu yüzden, örgüt içindeki bireylerin 

örgütsel sapma davranışında bulunması durumunda davraşın kendisinden ziyade davranışın nedenine 

ve sonuçlarına bakılması gerekmektedir. Başka bir ifade ile, zarar verici ve yapıcı sapkın davranışların 

ayırımının yapılması gerekmektedir. Şunu da belirtmek gerekir ki,  örgütün normlarından ve 

değerlerinden saparak örgüte yenilik ve değişim getirmeyi amaçlayan bireylerin örgüt içinde 

meşruiyete ihtiyaçları vardır. Örgüt içinde bu meşruiyeti elde eden kişilerin yapıcı sapkın 

davranışlarının kabul edilme olasılığı yüksek olacaktır. Toparlamak gerekirse, davranışın nedenine ya 

da sonucuna bakılmaksızın örgütsel normları ihlal eden kişilerin sapkın olarak etiketlenmesi yenilikçi 

değişimlerin ortaya çıkmasına engel teşkil edecektir. Bu varsayımlardan hareketle, sapkın olarak 

etiketlenmekten çekinen kişilerin grup normlarına ve değerlerine bağlı kalmaya çalışacağı ve bu 

durumun yenilikçi değişimlerin ortaya çıkmasına engel olacağı öngörülmektedir.  

 

Önerme 1: Sapkın olarak etiketlenmekten çekinen kişilerin grup normlarına ve değerlerine bağlı 

kalmaya çalışması yenilikçi değişimlerin ortaya çıkmasına engel olacaktır.  

Örgütün normlarının dışına çıkılarak başarılı yeniliklerin getirilmesi örgütün gücünü arttırmaktadır 

(Galperin, 2012: 2989). Örgütün gücünün artmasını sağlayan ve örgüte yenilik ve değişim getiren 

kişilerin örgüt içerisinde itibarları artmaktadır. Örgüt içerisinde itibara sahip olan kişiler bireylerin 

sapkın davranışlarının kabul görme olasılığının yüksek olacağı varsayılmaktadır.   

 

Önerme 2: Örgüte yenilik ve değişim getiren kişilerin örgüt içinde itibarları artacaktır. 
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Önerme 3: Örgütte itibarı yüksek bireylerin sapkın davranışlarının kabul görülme olasılığı yüksek 

olacaktır.  

Örgüt içindeki itibarlı kişilerin sapkın davranışlarının kabul görülme olasılığı güç mesafesi ile 

ilintilidir. Çalışmanın bu kısmında güç mesafesi tartışılacak ve güç mesafesi yüksek toplumların 

örgütlerinde çalışan kişilerin örgütsel sapma davranışı irdelenecektir.  

 

Güç Mesafesi  

Hofstede(1980) bireyselcilik-toplulukçuluk, güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma ve erillik - dişilik 

olmak üzere kültürün dört boyutunu tanımlamıştır. Hofstede’nin tanımladığı boyutlar arasında 

bireyselcilik- toplulukçuluk boyutları üzerinde yoğun araştırmalar yapılmasına karşın bir diğer önemli 

boyut olan güç mesafesi ile ilgili yeterince araştırılma yapılmadığı görülmektedir (Khatri,2009: 2). 

Güç mesafesi; çalışanların davranışları ve örgütsel yapı ve süreçler üzerinde etkili olduğundan dolayı 

(Khatri,2009: 2) bu konu üzerinde daha fazla araştırma yapılması gerekli görülmektedir. Güç 

mesafesi; toplumun, insanlar arasındaki eşitsizliği nasıl gördüğü (Hofstede, 1983a:81); toplumdaki en 

güçsüz bireylerin toplum içindeki eşitsiz güç dağılımını ne ölçüde kabul ettiği (Chandler ve 

Graham,2010:260) ve toplumdaki kişilerin kurumlarda ve örgütlerde gücün eşitsiz olarak dağıtılmasını 

ne ölçüde kabul ettiği (Hofstede,1985) ile ilgilidir. Güç mesafesi üst yöneticiler - astlar arasındaki güç 

farkına benzer biçimde toplumun üyelerinin adaletsiz güç dağıtımını ne ölçüde onayladığı ile ilgilidir 

(Veigo ve diğerleri, 2001:147).  Her ülkenin kendine ait güç mesafesi seviyesi bulunmaktadır (Zhang 

ve Begley, 2011: 3601). Güç mesafesinin yüksek olduğu ülkeler arasında Hindistan, Fransa, Meksika 

gibi uluslar yer almaktadır ve güç mesafesinin düşük olduğu ülkelere göre daha  otokratik olan bu 

ülkelerde yaşayan bireyler güç ve zenginlik farkını kabul ederler (Rinne ve diğerleri ,2011:96).  

Hofstede(1983a:81) : 

'' İnsanların fiziksel ve bilişsel özellikleri birbirinden farklıdır. Bazı  toplumlar eşitsizliğin güç 

ve zenginlik eşitsizliğine kadar büyümesine müsaade ederler. Bu eşitsizlikler zaman içerisinde 

kalıtsal hale gelmektedir ve artık eşitsizlik ilk baştaki fiziksel ve bilişsel     özelliklerle ilgili 

değildir. Bazı toplumlar ise güç ve zenginlik eşitsizliğini  mümkün oldukça en aza indirgemeye 

çalışırlar. Toplum içinde var olan eşitsizliği devam ettirmeye çalışan  güçlerin olmasından 

 dolayı, hiçbir toplum tam olarak eşitliğe ulaşamamaktadır. Bütün  toplumlar da 

eşitsizlik vardır ancak bazı toplumlarda eşitsizlik diğerlerinden daha  fazladır.'' 

Her kültürün kendine özgü kültürü ve değer sistemi bulunmaktadır ve örgütün kurucusu içinde 

bulunduğu kültürün değerlerini örgüte yansıtmaktadır (Hofstede, 1985: 349). Başka bir ifadeyle, bir 

ülkede güç mesafesi yüksek ise o ülkenin içinde var olan kurumlarda ve örgütlerde de güç mesafesinin 

yüksek olması beklenmektedir. Örgütsel açıdan bakıldığında güç mesafesi, kurumlarda ve örgütlerde 

bireylerin gücün eşit bir şekilde dağılmamasını çalışanların ne ölçüde kabul ettiği ile ilgilidir 

(Clugston, Howell ve Dorfman ,2000:10). Örgütsel bağlamda güç mesafesi, astların üstlerin emirlerini 

yerine getirdiklerine vurgu yapmaktadır (Wang vd., 2012: 49). Güç mesafesi yüksek olduğunda; astlar 

ne yapacaklarının kendisine söylenmesini bekler, merkezileşme yaygındır, amir ve denetim sayısı 

fazladır, yöneticiler üstlerine ve biçimsel kurallara itaat ederler, güçlü olanın ayrıcalıkları vardır ve 

bilgi sınırlandırılmıştır (Tavanti, 2012: 291). Güç mesafesi yüksek olduğunda astlar girdi ile ilgili  

yeteri kadar bilgiye sahip değildirler ve güç mesafesinin yüksek olduğu örgütlerde iletişim ve bilgi 

paylaşımı az iken, kararların niteliği ve kalitesi düşüktür (Ghosh,2011:90).  Güç mesafesi düşük 

olduğu zaman, astlar kendilerine danışılmasını bekler, adem-i merkezileşme yaygındır, amir ve 

denetim sayısı azdır, yöneticiler astlarına ve kendi deneyimlerine güvenirler, herkes eşit hakka sahiptir 

ve bilgi paylaşılmaktadır (Tavanti, 2012: 291). Yöneticilerin verdikleri kararları alt kademe çalışanlara 

gerekçelendirmek zorunda olmaması, etik olmayan davranışların ortaya çıkmasına neden olmaktadır 

(Ghosh,2011:90).  

Khatri (2009) çalışmasında güç mesafesinin; çalışanın işe katılımı, iş tanımının doğası, örgütsel 

iletişim ve karar verme, disiplin ve denetim, kıdemli insanlara saygı ve örgütsel sapma ve örgütsel 

uyum üzerindeki etkisini araştırmıştır ve araştırma sonucunda sekiz bulguya ulaşmıştır.  

Khatri (2009:1):  

"Güç mesafesi yüksek olduğunda çalışanlar kararlara katılmak istememektedirler ve 

yöneticilerin verdikleri talimatları pasif olarak takip etmektedirler. İşler dar kapsamlıdır ve 

işler açıkça belirlenmektedir. İletişim dikey bir biçimde gerçekleşmektedir. Kıdemli örgüt 
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üyelerine, kıdemlerinden ve uzun yıllardır örgütte çalıştıklarından dolayı saygı duyulmaktadır. 

Güç mesafesinin yüksek olduğu toplumlarda kararlar bir kaç üst yönetici tarafından tepeden 

inme biçiminde üretilmektedir. Güç mesafesinin yüksek olduğu örgütler, ahlak dışı davranışlar 

göstermeye eğilimlidirler. Güç mesafesi yüksek olan örgütlerde yöneticiler çalışanları çok 

yakından kontrol ve idare ederler. Bu örgütlerde yöneticiler en ufak bir karar için bile 

üstlerine danışırlar." 

 

Ghost(2011)'a göre güç mesafesi mevkisel otoriteden değil de işlevsel otoriteden kaynaklanıyorsa, o 

zaman gücün kaynağı bireylerin yeteneklerinden ve başarılarından kaynaklanmaktadır.  Güç mesafesi; 

çalışanların davranışlarını, örgütsel yapıyı ve süreçleri etkilemektedir (Khatri, 2009:2). Yüksek güç 

mesafesinin her zaman işlevsel olmadığını kabul etmek doğru değildir (Ghosh,2011:93). Doğu 

kültürlerinde yüksek güç mesafesinin işlevsel bir rol oynadığı görülmektedir (Ghosh,2011:94). 

Güç mesafesinin yüksek olduğu toplumlarda bireylerin ve örgütlerin yüksek güç mesafesinin 

özelliklerini benimseyecekleri düşünülmektedir ancak bazı bireylerin ya da örgütlerin yüksek güç 

mesafesini içerdiği değerlere sahip olmadığı da görülmektedir (Khatri,2009:2). Bu sebeple, güç 

mesafesinin yüksek olduğu toplumlarda yaşayan bazı bireyler toplumdaki adaletsiz güç dağıtımını 

onaylamayabilirler. Toplumdaki adaletsiz güç dağıtımını onaylamayan kişilerin eşitsizliğe karşı 

olduğu, bunun için de örgütte yaşanan adaletsiz güç dağıtımını da onaylamayacakları ve bu kişilerin 

sapkın davranışlar göstereceği düşünülmektedir.  

 

Önerme 4: Toplum içindeki adaletsiz güç dağıtımını onaylamayan kişiler örgüt içinde de yaşanan 

adaletsiz güç dağıtımını onaylamayacaklardır.    

 

Önerme 5: Örgüt içindeki adaletsiz güç dağıtımını onaylamayan kişiler sapkın olarak etiketlenecektir.  

 

Örgüt içinde gücün nasıl dağıtılacağı problematik bir konudur (Hofstede,1985:352). Güç, insan 

ilişkilerinin temelinde bulunmaktadır (Turner, 2005: 1). Güç; farklı toplumları ya da insanları 

etkileyebilme yeteneği, diğerlerinin ihtiyacı olan ya da elde etmeyi amaçladıkları kaynakların 

denetimini sağlama ve diğerlerini kendine bağımlı hale getirmeye yarayan bir unsurdur (Turner, 2005: 

2). Gücün hem etkileyebilme hem de denetleme özelliği bulunmaktadır şöyle ki etkileme yolu ile 

gücün kullanımında belirli bir inanç, davranış ya da eylemin gerçekleştirilmesi için bireylerin ikna 

edilmeye çalışılmasıdır (Turner, 2005:6). Öte taraftan, güç sahibi kişiler belirli bir eylemin ya da 

inancın gerçekleştirilebilmesi için diğerleri üzerinde baskıcı bir yöntem uygulayarakya da sahip 

oldukları yetkilere dayanarak  diğerlerini denetlemeyi altına almaya çalışmaktadırlar (Turner, 2005:8). 

Örgütsel açıdan bakıldığında ise, amirler örgütsel hedeflerin yerine getirilmesi için çalışanlar üzerinde 

güç uygulayabilmektedir. Bazı amirler astları ikna yolu ile örgütsel hedeflerin gerçekleştirilmesini 

sağlamaktadır. Ancak bazı durumlarda yani çalışanların ikna edilemediği durumlarda amirler 

yetkilerine dayalı ya da baskı yolu ile güç kullanarak çalışanları yönlendirmekte ve 

denetlemektedirler. Diğer bir açıdan, güç mesafesi yöneticilere astlar üstünde limitsiz bir güç ve 

denetim hakkı vermektedir (Ghosh,2011:90 ve Khatri,2009: 7 ). Burada asıl üzerinde durulması 

gereken nokta “limitsiz güç” kavramıdır. Zira, yöneticilerin çalışanlar üzerinde güç uygulama durumu 

çalışanı istismar etme ya da çalışana kötü davranma boyutlarına kadar gidebilir. Bu durumda, 

yöneticinin istismar edici davranışlarına maruz kalan kişi yönetici- odaklı sapkın davranışlar 

sergileyecektir (Wang vd., 2012: 56). Bununla birlikte, çalışanlar beklenmedik bir cezalandırma ile 

karşılaştıklarında saldırgan tavırlar sergilemektedirler (Wang vd., 2012: 47). Başka bir ifade ile, güç 

mesafesi yüksek olduğunda çalışanlar üstlerine itaat ederler ancak üstlerin çalışanlara hak etmedikleri 

cezalar vermesi ya da diğer çalışanların yanında eleştirmesi, bağırması ya da düşmanca tavırlar 

göstermesi kısacası yöneticinin limitsiz güç uygulaması durumunda çalışanların sapkın davranışlar 

gösterme olasılığı artacaktır. 

Özetleyecek olursak, güç mesafesinin yüksek olduğu durumlarda astların kendilerini üstlerine eşit 

görmediği, eşitsizliği kabul ettiği ve üstlerine itaat ettikleri belirtilmektedir. Ancak; üstler astlarına 

yüksek güç mesafesi gösterdiklerinde, bazı astlar onlara bağımlılık gösterirken bazı astlar bağımlılık 

göstermemektedir (Hofstede, 1983b:51). Bu durumda, üstlerine bağımlılık göstermeyen ve itaatkar 

davranmayan astların, üstlerine bağımlılık gösteren ve itaat eden astlardan farklı davranışlar 

sergileyeceği ve bu kişilerin sapkın olarak etiketleneceği düşünülmektedir. Bu kavramsal gerekçeler 
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ışığında, üstlerin astlarına limitsiz güç uygulaması ya da yüksek güç mesafesi göstermesi durumunda 

bazı astların sapkın davranışlar göstereceği varsayılmaktadır.    

 

Önerme 6: Üstlerin limitsiz güç uygulaması ya da yüksek güç mesafesi göstermesi durumunda bazı 

astlar sapkın davranışlar gösterebilirler. 

SONUÇ 
Çalışanlar; işin gerektiği performanstan daha fazla performans göstermeyi seçebilirler ya da örgüte 

zarar verme yolunu izleyebilirler (Fox ve Spector,1999:913). Örgüte zarar verme yolunu izleyen 

kişiler fiziksel saldırı, sabotaj, hırsızlık, fiziksel saldırganlık, emre itaatsizlik, sözlü taciz, işe yetersiz 

katılım gibi sapkın davranışlar göstererek  örgütün yapısına, işlevine ve etkiliğine zarar  verebilirler. 

Sapkın davranışların genellikle zararlı olduğu düşünülmektedir. Ancak, örgüte yenilik ve değişim 

getiren ve örgütün yararına olan yapıcı sapkın davranışlar bulunmaktadır. İş yerindeki yapıcı sapkın 

davranışların yeniliği arttırmasına ve örgütsel değişime katkıda bulunmasına rağmen alanda bu konu 

ile ilgili yeterince ampirik araştırma bulunmamaktadır (Galperin,2012:2989). Güç mesafesi ile 

örgütsel sapma (sapkın davranışlar) arasındaki ilişkinin tartışıldığı bu çalışmanın sonucunda altı 

önermeye ulaşılmıştır. Buna göre; sapkın olarak etiketlenmekten çekinen kişilerin grup normlarına ve 

değerlerine bağlı kalmaya çalışacağına ve bu durumun yenilikçi değişimlerin ortaya çıkmasına engel 

olacağına; örgüte yenilik ve değişim getiren kişilerin örgüt içinde itibarlarının artacağına ve örgütte 

itibarı yüksek bireylerin sapkın davranışlarının kabul görülme olasılığının yüksek olacağına; 

yöneticilerin limitsiz güç uygulamasından rahatsız olan astların sapkın davranışlar göstereceğine ve 

son olarak da toplum içindeki adaletsiz güç dağıtımını onaylamayan kişilerin örgüt içinde de yaşanan 

adaletsiz güç dağıtımını onaylamayacağına  ve bu kişilerin sapkın davranışlar göstereceğine ilişkin 

önermeler geliştirilmiştir.  
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Örgütlerde Sosyal Kaytarma Davranışı ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki 

İlişkide Örgütsel Bağlılık Kavramının Rolü 
          

Olgun Irmak ÇETİN 
Yrd. Doç. Dr. Trakya Üniversitesi, 

 Türkiye 

 

                

Özet 

Bu çalışma, örgütlerde Sosyal Kaytarma Davranışı ve İşten Ayrılma Niyeti arasındaki ilişkide 

Örgütsel Bağlılık kavramının etkisini ampirik olarak test etmeyi amaçlamaktadır.  

Sosyal Kaytarma Davranışı, işgörenlerin grup olarak çalıştıklarında, bireysel çalışmalarına göre daha 

az çaba sarf etmeleri olarak tanımlanmaktadır. Birey, ekip çalışmalarında, aynı görevi yapan diğer 

işgörenlere oranla çabasını azaltma eğilimi içinde olmaktadır. İşgörenin, performansının ve beklenenin 

altında iş yapma isteği, bireysel motivasyonunda meydana gelen azalma veya koordinasyon kaybı 

sonucunda gelişen bir davranış olarak kabul edilmektedir. İşten ayrılma niyeti, bireyin çalıştığı 

örgütten ayrılma amacı ile bilinçli ve planlı olarak karar vermesi ve sürekli ayrılmaya odaklanması 

şeklinde aktarılmaktadır. İşgören, işten ayrılmayı düşünmeye ve alternatif işletmeleri araştırmaya 

başlar. Ayrılma davranışının bir önceki basamağı olan işten ayrılma niyeti, işveren açısından, 

işgörenin yetiştirilmesi, konusunda uzmanlaşması ve deneyim kazanması için harcanan tüm emek, 

zaman ve maliyetlerin boşa harcanması anlamına gelmektedir. Örgütsel bağlılık, işgörenin çalıştığı 

örgüte ait değerler ile kendi çıkarlarını eş güdümlediği zaman hissettiği psikolojik bağlılıktır. 

İşgörenin, örgüte hissettiği bağlılığın temelinde kişinin örgüt için çabalaması, harcadığı emek ve süre 

gibi duygusal unsurlar yer almaktadır. Bununla birlikte, elde ettiği statü ve unvan, rol çatışması, kişilik 

özellikleri ve güvensizlik etkili olabilmektedir. 

Araştırmanın ampirik bölümü anket kullanılarak gerçekleştirilmiş ve 143 katılımcının cevapları 

doğrultusunda çalışma analiz edilmiştir. Öncelikli olarak katılımcıların demografik özellikleri test 

edilmiştir. Ardından Açımlayıcı Faktör Analizi kullanılarak ifade sayısı indirgenmiş ve güvenilirlik 

analizi gerçekleştirilmiştir.  Araştırmanın değişkenleri arasındaki ilişki için Yapısal Eşitlik Modeli 

kullanılmıştır. Bu amaçla Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmış ve sonrasında yol analizleri, sonucu 

ortaya koymuştur. Analizler neticesinde, Örgütsel Bağlılık değişkeni, Sosyal Kaytarma Davranışı ve 

İşten Ayrılma Niyeti arasında düzenleyici etkiye sahip olduğu anlaşılmıştır. Buna göre, sosyal 

kaytarma davranışı gösteren örgütsel bağlılığı düşük bireylerde işten ayrılma niyeti yüksek; sosyal 

kaytarma davranışı göstermeyen örgütsel bağlılığı yüksek bireylerde işten ayrılma niyeti düşük 

olmaktadır. 
 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Kaytarma Davranışı, İşten ayrılma niyeti, Örgütsel bağlılık, Yapısal Eşitlik 

Modeli, Düzenleyici Etki 

 

The Role of Organizational Commitment on The Relationship Between Social 

Loafing and Intention to Leave in Organizations 

 

Abstract 

 

This study aims to examine the effect of Organizational Commitment on the relationship between 

Social Loafing and Intention to Leave in organizations.   

For the employees, Social Loafing Behavior is defined as less effort spent while working as a team 

compare to working by themselves. In team works, individuals tend to decrease their effort, compare 

to other employees. Employees will to work less than expected or their performance, is accepted as a 

behavior that reveals due to loss of coordination and self-motivation. 

The Intention to Leave has a meaning of making the conscious decision and constant focusing on 

leaving the job. Employee starts to think about leaving and search for new jobs. From the point of 

employer, previous step of leaving the job which is Intention to Leave means that the effort, money 

and time spent on educating and providing experiences to the employee, helping them to specialize on 

the area, are wasted.  
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Organizational Commitment is physiological commitment that felt by employees when organizational 

values are parallel to personal gains. The effort and time spent are the emotional elements in the base 

of employees' Organizational Commitment. Additionally, statute, title, role conflict, personality 

characteristics and insecurity can be effective.  

Empirical part of the study was analyzed through survey that has 143 participants. Firstly, 

demographic characteristics of the participants were examined. Then, statements partaking on 

variables were reduced through The Exploratory Factor Analysis, and reliability analysis was done. 

The relation between the variables was analyzed through The Structural Equation Model. For this aim 

The Exploratory Factor Analysis were done and then path analysis were presented the results.  

Analysis show that Organizational Commitment variable has a mediating effect between Social 

Loafing and Intention to Leave. After all, Employees who have social loafing behavior and lower 

organizational commitment, tend to have higher intention to leave. Employees who don’t have social 

loafing behavior and have higher organizational commitment, tend to have lower intention to leave. 
 

Keywords: Social Loafing, Intention to Leave, Organizational Commitment, The Structural Equation 

Model, Mediating Effect 

 

GİRİŞ 

 

 

Örgütler 21.yy’da yaşanan hızlı değişimlere ayak uydurabilmek, rekabetle baş edebilmek ve 

ayakta kalabilmek için sürekli bir gelişme içinde olma çabası göstermekte; bu durumda da çalışanların 

performanslarını arttırabilmek ve performans kayıplarını engelleyebilmek her zamankinden daha fazla 

önem kazanmaktadır (Ilgın, 2013).  

 

Örgütlerde Sosyal Kaytarma Davranışı 

Çalışanların bireysel olmayıp bir grup içinde görevlerini yerine getirmeleri durumunda, grubun 

gerçekleştirdiği performansta, grup üyelerinin bireysel katkılarının ne kadar olduğunun belirlenmesi 

zor olmaktadır. Wright ve Noe’den (1996) aktaran Doğan, Bozkurt, and Demir (2012) böyle bir 

zorluğun bulunduğu grup ortamında çalışanlardan bazılarının sosyal kaytarma (social loafing) 

davranışı gösterebildiğini ifade etmişlerdir. Sosyal kaytarma davranışı, “işgörenlerin bir grup 

içerisinde birlikte çalıştıkları diğer bireylerle karşılaştırıldığında işe yönelik süreçlerde motivasyon 

düzeylerinin ve çaba gösterme eğilimlerinin azalması durumu” olarak tanımlanmaktadır (Kanten, 

2016). Latané’nin Sosyal Etki Teorisi (social impact theory) ile Sosyal Kaytarma Davranışını 

açıklamaya çalışan Yıldız, İşçi, and Taşçı (2016); insanları birer sosyal etki kaynağı olarak 

değerlendirerek şu ifadelere yer vermişlerdir. İnsanlar, yarattıkları bu sosyal etkiye boyun eğmenin de 

grup içindeki diğer insanların gücüne, yakınlığına ve sayısına bağlı olduğunu öne sürmektedir. 

Schippers (2014), Sosyal Kaytarma Davranışının bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde vuku bulabileceğini 

belirtmiştir. Bunun yanı sıra, Sosyal Kaytarma Davranışı motivasyon kaybının veya yabancı bir ekip 

üyesi olmanın, görevin anlam ihtiva etmemesinin, kişisel katkının az olmasının, elde edilecek 

çıktıların net olarak belirlenmemiş olmasının sonucunda ortaya çıkmaktadır (Haugen et al., 2016). 

Sosyal Kaytarma Davranışı, sonuçları dikkate alındığında, örgütsel motivasyonun ve performansın 

düşmesine neden olması açısından önemlidir. Bununla birlikte Sosyal Kaytarma; grup düşüncesi, 

hedeflere aşırı itaatkarlık, lidere aşırı bağımlılık, sorumluluğun yayılması gibi başlangıçta soyut olan 

fakat zamanla tehlikeli boyutlara ulaşabilen görünmez tehlikeler ortaya çıkarabilmektedir (Özek, 

2014).  
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Örgütlerde İşten Ayrılma Niyeti 

İşten Ayrılma Niyeti, çalışanların geri çekilme tutumlarından birisi olarak öne çıkmakta ve 

“kişinin organizasyondan uzaklaşıp, yeni iş arayışlarında bulunması” olarak tanımlanmaktadır (Gurlaş, 

2016). İşgören, işten ayrılmayı düşünmeye ve alternatif işletmeleri araştırmaya başlar ki, bu durum 

gerçek işten ayrılma davranışının habercisi olabilmektedir (Karavardar, 2015).  İşgörenin, işe uygun 

yeteneklere sahip olmaması (Austen, Ong, Jefferson, Lewin, & Sharp, 2016), yönetici ve işgören 

arasında etkili iletişimin bulunmaması, iş yükünün aşırı düzeyde çok olması (Okan & Özbek, 2016) ve 

çalışma saatlerindeki düzensizlikler (Ahmad, Shaw, Bown, Gardiner, & Omar, 2016) işten ayrılmanın 

nedenleri olabilir (Goh & Lopez, 2016). İşgörenin işten ayrılması, işe alım ve eğitim maliyetlerinde bir 

artışa neden olmakta, örgüt içerisinde kalan diğer çalışanların moralini azaltmakta, iş tatminini 

olumsuz etkilemekte ve müşteri tarafından algılanan hizmetin kalitesini düşürebilmektedir 

(Büyükyılmaz & Çakmak, 2014).  

 

Örgütsel Bağlılık 

Greenberg (1990), Folger ve Konovsky’den (1989) aktaran Altaş and Çekmecelioğlu (2015), 

çalışanların örgütteki farklı uygulamaların, kendilerine karşı davranışların, kaynakların dağıtılmasının 

ve dağıtımı belirleyen süreçlerin adaletli olması konusunda daima yargılama süreci içine girdiklerini 

ve süreç neticesinde örgüte ve işe karşı tutum geliştirdiklerini ifade etmişlerdir. Örgütsel Bağlılık ile 

ilgili olarak yapılan çeşitli tanımlara göre, Örgütsel Bağlılık, “örgüte bireysel olarak bağlanılması ve 

psikolojik bir varlık olan işgörenin örgütte sürekli bir üye olma davranışını sergilemesi; işgörenlerin 

örgütün amaç ve değerlerine yüksek düzeyde inanması, kabul etmesi, örgüt üyeliliğinin devamlılığını 

sağlama yönünde çaba sarf etmesi; içselleştirilmiş çabaların toplamı ve örgüte olan bağlılık için 

gerekli davranışlarda bulunulması” olarak ifade edilmiştir (Yücel & Çetinkaya, 2015). İşletmeler, 

Örgütsel bağlılığın artmasını sağlayarak iş devir hızını düşürmeyi, kalifiyeli işgören sayısını artırmayı 

ve işletmenin stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlamayı hedeflerler (Çuhadar & Gencer, 2016). 

İşgören açısından ise Örgütsel Bağlılık, örgüt ve kendi hedefleri arasında paralellik sezen işgörenin 

kendini güvende hissetmesini sağlamakta ve işgörene karar alma aşamasında inisiyatif vermektedir 

(Yoeung, Li, & Wu Zheng, 2016).  

Allen ve Meyer’den (1991) aktaran Santosh and Muthiah (2016), Örgütsel Bağlılığın üç farklı 

boyutu olduğunu belirtmişlerdir. Bunlar; 

Duygusal Bağlılık: İşgörenin iş tecrübesi, algı biçimi ve bireysel özelliklerinin birleşmesi 

sonucunda organizasyona karşı gelişen olumlu davranışlardır (Gurlaş, 2016).  

Rasyonel Bağlılık: İşgören örgütte kalmak ister çünkü örgütten ayrılmanın getireceği maliyetler 

alternatifler planlardan daha fazladır (Posey, Roberts, & Lowry, 2015).  

 Normatif Bağlılık: İşgörenin ahlaki yönden organizasyonda kalıcı olmak adına zorunluluk 

hissetmesi ve organizasyonda kalması gerektiğini düşünmesidir (Gurlaş, 2016). 

 

ARAŞTIRMANIN AMACI, KAPSAMI VE SINIRLARI 

 

Bu araştırma, örgütlerde Sosyal Kaytarma Davranışı ve İşten Ayrılma Niyeti arasındaki ilişkide 

Örgütsel Bağlılık kavramının etkisini ampirik olarak test etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla İzmir’de 

bulunan Çiğli Organize Sanayi Bölgesi ve Ege Serbest Bölgede yerleşik 12 işletme ile görüşme 

yapılmıştır. Görüşmeler yüz yüze gerçekleşmiş, anket yöntemi kullanılmış ve tesadüfi örneklemeye 

baş vurulmuştur. İşletmelere 230 adet anket formu ile başvurulmuş, 158 anket formunun geri dönüşü 

gerçekleşmiştir. Bu durumda anket geri dönüş oranı %68 olmuştur. 15 adet anket eksik veya yanlış 
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doldurulduğu için değerlendirmeye alınmamıştır. Analizler 143 anket üzerinden yürütülmüştür. Anket 

soruları 4 bölümden oluşmaktadır. 1. bölümde katılımcıların demografik ve sosyo-ekonomik verilerine 

ilişkin özellikler öğrenilmeye çalışılmıştır. 2. bölümde Sosyal Kaytarma Davranışını ölçmeye yönelik  

Yıldız ve arkadaşlarının (2016) çalışmasından derlenen 15 ifade; 3. bölümde işgörenlerin İşten 

Ayrılma Niyetini değerlendirmek için Büyükyılmaz ve Çakmak’ın (2014) çalışmasından alıntılanan 3 

ifade ve 4. bölümde Örgütsel Bağlılık algısını anlama amacı ile Yücel ve arkadaşlarının (2015) 

çalışmasından elde edilen 18 ifade kullanılmıştır.  

 

VERİLERİN ANALİZİ 

 

Verilerin analizine ilişkin istatistiksel işlemler SPSS ve AMOS paket programı kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın değişkenlerine yönelik faktör analizleri yapılmış ve güvenilirlik 

değerleri hesaplanmıştır. Çalışmaya katılan işgörenlerin demografik ve sosyo-ekonomik özellikleri 

belirlenmiştir. Daha sonra Yapısal Eşitlik Modeli ile değişkenler arasındaki ilişkiler, önerilen model 

göz önüne alınarak belirlenmiş ve hipotezlerin doğruluğu sınanarak yorumlanmıştır. Örneklem 

büyüklüğünde alt sınırın belirlenmesinde kullanılan formülü Tabachnick and Fidell (2001) şu şekilde 

ifade etmiştir: N ≥ 50 + 8m, N = Örneklem hacmi, m = Bağımsız değişkenlerin sayısı. Bu çalışma için 

bağımsız değişkenler, Toplumsalcı Sosyal Kaytarma Davranışı, Kaçınmacı Sosyal Kaytarma 

Davranışı, Bireyselci Sosyal Kaytarma Davranışı, Duygusal Bağlılık, Rasyonel Bağlılık ve Normatif 

Bağlılık olmak üzere 6 adettir. Bu durumda veriler formülde yerine konulduğunda örneklem hacminin 

olması gereken minimum değeri 98 olarak bulunur. Çalışmanın değerlendirmeye alınan 143 anketi 

formüle göre, örneklem hacmi açısından yeterlidir. 

Ölçeklerin geçerliliğini tespit etmek için ifadelere faktör analizi uygulanmıştır. Çalışmanın 

ölçeklerine uygulanan faktör analizi Tablo 1’de verilmiştir.   

 

Tablo 1: Faktör ve Güvenilirlik Analizleri 

Faktör İfade Açıklanan  

Varyans (%) 

KMO 

Değeri 

Cronbach 

Alfa 

Toplumsalcı SKD  SKD1, SKD3, SKD6, SKD8, SKD10, SKD14 %31,12 

0,947 

0,854 

Kaçınmacı SKD  SKD2, SKD4, SKD5, SKD7, SKD9, SKD12 %23,24 0,885 

Bireyselci SKD  SKD11, SKD13, SKD15 %18,64 0,879 

İAN  İAN1, İAN2, İAN3 %69 0,971 0,887 

Duygusal Bağlılık ÖB1, ÖB3, ÖB5, ÖB7  %24,15 

0,955 

0,881 

Rasyonel Bağlılık ÖB2, ÖB4, ÖB6,ÖB8, ÖB9,ÖB10,ÖB11,ÖB12,ÖB13 %29,13 0,872 

Normatif Bağlılık ÖB14, ÖB15, ÖB16, ÖB17, ÖB18 %17,75 0,867 

 

Tablodan, KMO test sonuçlarına göre Sosyal Kaytarma Davranışı değişkeninin yeterlilik 

katsayısı 0,94, İşten Ayrılma Niyeti değişkeninin yeterlilik katsayısı 0,97 ve Örgütsel Bağlılık 

değişkeninin yeterlilik katsayısı 0,95 bulunmuştur. Değerler, faktör analizi için uygundur. Yapılan 

Faktör Analizleri sonucunda Sosyal Kaytarma Davranışı, üç alt boyutta toplanmış ve bu boyutlar 

Toplumsalcı Sosyal Kaytarma Davranışı, Kaçınmacı Sosyal Kaytarma Davranışı ve Bireyselci Sosyal 

Kaytarma Davranışı olarak adlandırılmıştır.  Buna göre, 1. Faktör Toplumsalcı SKD toplam varyansın 

%31,12’sini; 2. Faktör Kaçınmacı SKD %23,24’ünü ve 3. Faktör Bireyselci Sosyal Kaytarma 

Davranışı %18,64’ünü açıklamıştır. 3 faktörün kümülatif varyansı açıklama yüzdesi %63,81’dir. İşten 

Ayrılma Niyeti değişkeni 3 ifade ile ölçüldüğü için tek bir faktör oluşturmuştur. İAN faktörünün 

varyansı %69’dur. Örgütsel Bağlılık değişkeni, analiz neticesinde orijinalinde olduğu gibi (Yücel & 

Çetinkaya, 2015) 3 alt boyutta yoğunlaşmıştır. Bu boyutlar Duygusal Bağlılık, Rasyonel Bağlılık ve 
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Normatif Bağlılık olarak adlandırılmıştır. Duygusal Bağlılık toplam varyansın %24,15’ini; Rasyonel 

Bağlılık toplam varyansın %29,13’ünü ve Normatif Bağlılık toplam varyansın %17,75’ini 

açıklamıştır. Her 3 faktörün kümülatif varyansı açıklama yüzdesi %62,5’tir. Faktör analizlerinde, 

faktör yükü 0,5’in altında olan bir ifadeye rastlanmamıştır.  Güvenilirlik analizi testi için Cronbach 

Alpha katsayısı değerlendirilirken dikkate alınan uyum kriterleri şunlardır (Lorcu, 2015): 0≤ α < 0.40: 

Ölçek Güvenilir Değil, 0.40 ≤ α < 0.60: Ölçek Düşük Güvenilirlikte, 0.60 ≤ α < 0.80: Ölçek Oldukça 

Güvenilir, 0.80 ≤ α < 1.00: Ölçek Yüksek Derecede Güvenilir. Çalışmanın Güvenilirlik analizinde tüm 

ölçeklerin Cronbach Alfa katsayısı 0,800’ün üzerinde bulunmuştur. Ölçekler bu hali ile oldukça 

güvenilirdir.  

Araştırmanın hipotezleri literatür taraması sonucu edinilen teorik bilgiler çerçevesinde aşağıdaki 

gibi kurulmuştur.  

 F1: SKD ve İşten Ayrılma Niyeti arasındaki ilişkide Örgütsel Bağlılık düzenleyici etkiye sahiptir. 

o F1a: Toplumsalcı SKD ve İAN arasındaki ilişkide Duygusal Bağlılık düzenleyici etkiye sahiptir. 

o F1b: Toplumsalcı SKD ve İAN arasındaki ilişkide Rasyonel Bağlılık düzenleyici etkiye sahiptir. 

o F1c: Toplumsalcı SKD ve İAN arasındaki ilişkide Normatif Bağlılık düzenleyici etkiye sahiptir. 

o F1d: Kaçınmacı SKD ve İAN arasındaki ilişkide Duygusal Bağlılık düzenleyici etkiye sahiptir. 

o F1e: Kaçınmacı SKD ve İAN arasındaki ilişkide Rasyonel Bağlılık düzenleyici etkiye sahiptir. 

o F1f: Kaçınmacı SKD ve İAN arasındaki ilişkide Normatif Bağlılık düzenleyici etkiye sahiptir. 

o F1g: Bireyselci SKD ve İAN arasındaki ilişkide Duygusal Bağlılık düzenleyici etkiye sahiptir. 

o F1h: Bireyselci SKD ve İAN arasındaki ilişkide Rasyonel Bağlılık düzenleyici etkiye sahiptir. 

o F1i: Bireyselci SKD ve İAN arasındaki ilişkide Normatif Bağlılık düzenleyici etkiye sahiptir. 

 

BULGULAR 

 

Araştırmanın analiz kısmı Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) uygulanarak AMOS 18 paket 

programı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma modeli Şekil 1’de görüldüğü gibi kurulmuştur. Modele 

göre, her Sosyal Kaytarma Davranışı türü ile İşten Ayrılma Niyeti arasındaki incelenecek ve bu 

ilişkilere Örgütsel Bağlılık algısının etkisi ortaya konacaktır.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Araştırma Modeli 
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Ölçeklere İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Doğrulayıcı Faktör Analizinde modelin uyumunu test etmek üzere kullanılan değerler χ2/df, 

GFI, IFI, CFI ve RMSEA’dır ve belli aralıklarda model anlamlı olmaktadır (Meydan & Şeşen, 2011). 

Çalışmanın değişkenlerine ait uygunluk değerleri ve olması gereken aralıklar Tablo 2’de verilmiştir.  

 

Tablo 2: Doğrulayıcı Faktör Analizi Uyum Değerleri 

Değişken χ 2 /df GFI CFI NFI RMSEA 

 İyi 

Uyum 

Kabul 

Edilebilir 

İyi 

Uyum 

Kabul 

Edilebilir 

İyi 

Uyu

m 

Kabul 

Edilebil

ir 

İyi 

Uyu

m 

Kabul 

Edilebilir 

İyi 

Uyu

m 

Kabul 

Edilebil

ir 

≤ 3 ≤4-5 ≥0,90 0,89-0,85 ≥0,97 ≥0,95 ≥0,95 0,94-0,90 ≤0,05 0,06-

0,08 

T-SKD 3,452 0,985 0,996 0,962 0,049 

K-SKD 3,014 0,947 0,992 0,971 0,047 

B-SKD 2,987 0,963 0,989 0,980 0,051 

İAN 3,125 0,953 0,975 0,990 0,039 

R-ÖB 3,856 0,928 0,982 0,959 0,046 

N-ÖB 3,458 0,947 0,980 0,974 0,039 

D-ÖB 3,178 0,918 0,990 0,969 0,041 

 

Tabloda verilen değerler incelendiğinde, değişkenlerin genel olarak iyi uyum gösterdikleri 

anlaşılmaktadır. Çalışmaya uygulanan Doğrulayıcı Faktör Analizine göre, faktör yükleri 0,500’ün 

altında olduğu tespit edilen SDK2 ve SKD12 ifadeleri analizde çıkarılarak çalışmalar yürütülmüştür 

(Şekil 2). 

  

 

 

Şekil 2: Doğrulayıcı Faktör Analizi Yol Diyagramı 
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HİPOTEZLERİN TESTİ 

Çalışmanın hipotezi, Sosyal Kaytarma Davranışı ve İşten Ayrılma Niyeti arasındaki ilişkide 

Örgütsel Bağlılık düzenleyici etkiye sahip olduğu yönündeydi. Hipotezlerin sınanması için kurulan 

Yapısal Eşitlik Modeli Şekil 1’de verilmiştir. Düzenleyici etki analizi için öncelikli olarak düzenleyici 

etki analizine girecek tüm değişkenlerin merkezileştirilmesi gerekmektedir. Bunun sebebi bağımsız 

değişken ve düzenleyici değişken çarpımında yeni oluşan etkileşim teriminin çoklu bağıntı 

(multicollinearity) ihtimalini azaltmaktır (Afshartous & Preston, 2011). Her değişken, merkezileştirme 

işlemine tabi tutulduktan sonra bağımsız değişkenlerin tüm alt boyutları ile düzenleyici değişkenin 

tüm alt boyutları tek tek çarpılmalıdır (Saruhan & Özdemirci, 2013). Bu çarpma işleminde 15 ifadeden 

oluşan Sosyal Kaytarma Davranışı değişkeni ile 18 ifadeden oluşan Örgütsel Bağlılık değişkenleri 

çarpılmış ve 270 ifadelik yeni bir değişken elde edilmiştir (interaction term/etkileşim terimi). 

Etkileşim terimi, DFA uygulanarak 3 alt boyutlu Sosyal Kaytarma Davranışı değişkenine göre tekrar 

sınanmıştır. Etkileşim terimi elde etme aşamasında Sosyal Kaytarma Davranışı ve Örgütsel Bağlılık 

değişkenlerinin çarpımı sonucu 9 yeni değişken oluşmuştur (Tablo 3).  

 

Tablo 3: Etkileşim Terimi Değişkenleri 

Değişken Adı İfade Sayısı 

Duygusal Örgütsel Bağlılık Algısına Sahip Toplumsalcı Sosyal Kaytarma Davranışları 24 

Duygusal Örgütsel Bağlılık Algısına Sahip Kaçınmacı Sosyal Kaytarma Davranışları 24 

Duygusal Örgütsel Bağlılık Algısına Sahip Bireyselci Sosyal Kaytarma Davranışları 12 

Rasyonel Örgütsel Bağlılık Algısına Sahip Toplumsalcı Sosyal Kaytarma Davranışları 54 

Rasyonel Örgütsel Bağlılık Algısına Sahip Kaçınmacı Sosyal Kaytarma Davranışları 54 

Rasyonel Örgütsel Bağlılık Algısına Sahip Bireyselci Sosyal Kaytarma Davranışları 27 

Normatif Örgütsel Bağlılık Algısına Sahip Toplumsalcı Sosyal Kaytarma Davranışları 30 

Normatif Örgütsel Bağlılık Algısına Sahip Kaçınmacı Sosyal Kaytarma Davranışları 30 

Normatif Örgütsel Bağlılık Algısına Sahip Bireyselci Sosyal Kaytarma Davranışları 15 

 

 Tabloya göre, faktör yükü 0,500’ün altında olan ifade ve değişkenler çalışmadan çıkarılmıştır. 

Analizlere Duygusal Örgütsel Bağlılık Algısına Sahip Toplumsalcı Sosyal Kaytarma Davranışları, 

Rasyonel Örgütsel Bağlılık Algısına Sahip Kaçınmacı Sosyal Kaytarma Davranışları ve Normatif 

Örgütsel Bağlılık Algısına Sahip Bireyselci Sosyal Kaytarma Davranışları değişkenleri ile devam 

edilmiştir (Şekil 3). 

 
Şekil 3: Sosyal Kaytarma Davranışı- Örgütsel Bağlılık Etkileşim Terimi Yol Analizi 

 

Etkileşim terimi DFA analizinde hata terimleri arasında modifikasyon indeksleri uygulanmasına 

gerek kalmamıştır. Analizden elde edilen değerlerin faktör yüklenimlerini, standardize edilmiş 
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regresyon katsayılarını ve parametreler arasındaki ikili ilişkilerin istatistiksel anlamlılığını gösteren p 

değerleri Tablo 4’te yer almaktadır.  

 

Tablo 4: Etkileşim Terimi Regresyon Ağırlıkları 

Parametreler Standardize Edilmiş Regresyon Ağırlıkları P 

SKD1xÖB3 <--- Topl-Duyg ,846 *** 

SKD3XÖB5 <--- Topl-Duyg ,694 *** 

SKD8XÖB7 <--- Topl-Duyg ,792 *** 

SKD5XÖB4 <--- Kaçn-Rasy ,765 *** 

SKD4XÖB9 <--- Kaçn-Rasy ,697 *** 

SKD7XÖB12 <--- Kaçn-Rasy ,783 *** 

SKD11XÖB15 <--- Bry-Norm ,717 *** 

SKD13XÖB17 <--- Bry-Norm ,805 *** 

SKD15XÖB18 <--- Bry-Norm ,870 *** 

İkili ilişkilere ait P değerlerinin hepsinin 0,05’ten küçük olması, modelin istatistiksel olarak 

anlamlı olduğunu göstermektedir. Faktör yüklerine bakılacak olursa, Sosyal Kaytarma Davranışı gizil 

değişkenini yordayan maddeler için faktör yükleri “0,694-0,878” değerleri arasında değişmektedir. 

Modele ait uyum değerleri Tablo 5’te verilmiştir. 

 

      Tablo 5: Etkileşim Terimi DFA Uyum Değerleri 

Uyum Ölçüleri İyi Uyum Kabul Edilebilir 

Uyum 
Modele Ait 

Değerler 

χ 2 /df (CMIN/df) ≤ 3 ≤4-5 3,127 

GFI ≥0,90 0,89-0,85 0,981 

CFI ≥0,97 ≥0,95 0,985 

NFI  ≥0,95 0,94-0,90 0,976 

RMSEA  ≤0,05 0,06-0,08 0,048 

 

Uyum indeksleri incelendiğinde, sonuçların kriterleri sağladığı görülmektedir. Düzenleyici 

değişken analizi yapmak için modele tekrar Doğrulayıcı Faktör Analizi uygulanmamıştır. Modelin yol 

diyagramı çizilmiş ve analize tabi tutulmuştur (Şekil 4).  
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Şekil 4 Düzenleyici Değişkenlik Yol Diyagramı 

 

 Yapılan yol analizinden elde edilen değerlerin faktör yüklenimlerini, standardize edilmiş 

regresyon katsayılarını ve parametreler arasındaki ikili ilişkilerin istatistiksel anlamlılığını gösteren p 

değerleri Tablo 6’da yer almaktadır.  

 

Tablo 6: SKD-ÖB-İAN Regresyon Ağırlıkları 
Parametreler Standardize Edilmiş Regresyon Ağırlıkları P 

İAN  <--- Toplumsalcı SKD ,148 0,028 

İAN <--- Kaçınmacı SKD ,032 0,004 

İAN <--- Bireyselci SKD ,229 0,017 

İAN <--- Toplumsalcı SKD-Duyg Bağl ,543 0,032 

İAN <--- Kaçınmacı SKD-Rasy Bağl ,281 *** 

İAN <--- Bireyselci SKD-Norm Bağl ,287 0,024 

İAN <--- Rasyonel Bağımlılık ,504 0,006 

İAN <--- Normatif Bağımlılık ,005 0,033 

İAN <--- Duygusal Bağımlılık  ,166 0,003 

 

Faktör yüklerine bakılırsa, gizil değişkenlere ait maddeler için faktör yükleri “0,007-0,894” 

değerleri arasında değiştiği görülmektedir. Modelin uyum değerleri Tablo 7’de verilmiştir.  

 

Tablo 7: SKD-ÖB-İAN Uyum Değerleri 
Uyum Ölçüleri İyi Uyum Kabul Edilebilir Uyum Modele Ait Değerler 

χ 2 /df (CMIN/df) ≤ 3 ≤4-5 3,008 

GFI ≥0,90 0,89-0,85 0,912 

CFI ≥0,97 ≥0,95 0,967 

RMSEA  ≤0,05 0,06-0,08 0,041 

NFI  ≥0,95 0,94-0,90 0,957 

Uyum indeksleri incelendiğinde, sonuçların kriterleri sağladığı görülmektedir.   

Düzenleyici değişken analizinde öncelikli şart Bağımsız Değişken ve Bağımlı Değişkenler 

arasındaki ilişkinin anlamlı olmasıdır (Saruhan & Özdemirci, 2013). Buna göre, Toplumsalcı SKD, 
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Kaçınmacı SKD ve Bireyselci SKD değişkenleri ile İşten Ayrılma Niyeti değişkeni arasında anlamlı 

ve pozitif bir ilişkinin olduğu görülmektedir.  

Bu durumda çalışmanın hipotezlerine yönelik düzenleyici değişken analizi değerlerine 

bakılabilir.  

Tablo 6’ya göre, Duygusal Örgütsel Bağlılık Algısına Sahip Toplumsalcı Sosyal Kaytarma 

Davranışları, Rasyonel Örgütsel Bağlılık Algısına Sahip Kaçınmacı Sosyal Kaytarma Davranışları ve 

Normatif Örgütsel Bağlılık Algısına Sahip Bireyselci Sosyal Kaytarma Davranışları değişkenleri ile 

İşten Ayrılma Niyeti değişkeni arasında anlamlı ve pozitif ilişki olduğu ve bu değişkenlerin Sosyal 

Kaytarma Davranışı ile İşten Ayrılma Niyeti arasında düzenleyici etkisi olduğu görülmektedir. 

Buradan, çalışmanın F1 hipotezi kısmen ispatlanmış; F1a, F1e ve F1i hipotezleri tamamen ispatlanmış 

olmaktadır. Düzenleyicilik analizine ilişkin yorumlar, düzenleyici etki grafiği (moderation graph) 

çizilerek yapılabilmektedir (Saruhan & Özdemirci, 2013).  

Duygusal Bağlılık Algısına Sahip Toplumsalcı Sosyal Kaytarma Davranışları az ve Duygusal 

Bağlılığı düşük olan işgörenlerde İşten Ayrılma Niyeti yüksek olmaktadır. Bu işgörenlerin Duygusal 

Bağlılık Algısına Sahip Toplumsalcı Sosyal 

Kaytarma Davranışları arttıkça İşten Ayrılma 

Niyeti azalmaktadır (Şekil 5).  

Duygusal Bağlılık Algısına Sahip Toplumsalcı 

Sosyal Kaytarma Davranışları az ve Duygusal 

Bağlılığı yüksek olan işgörenlerde İşten 

Ayrılma Niyeti az olmaktadır. Bu işgörenlerin 

Duygusal Bağlılık Algısına Sahip Toplumsalcı 

Sosyal Kaytarma Davranışları arttıkça İşten 

Ayrılma Niyeti artmaktadır.  

Rasyonel Bağlılık Algısına Sahip 

Kaçınmacı Sosyal Kaytarma Davranışları az ve Rasyonel Bağlılığı düşük olan işgörenlerde İşten 

Ayrılma Niyeti düşük olmaktadır. Bu işgörenlerin Rasyonel Bağlılık Algısına Sahip Kaçınmacı Sosyal 

Kaytarma Davranışları arttıkça İşten Ayrılma 

Niyeti giderek azalmaktadır (Şekil 6).  

Rasyonel Bağlılık Algısına Sahip 

Kaçınmacı Sosyal Kaytarma Davranışları az ve 

Rasyonel Bağlılığı yüksek olan işgörenlerde 

İşten Ayrılma Niyeti yüksek olmaktadır. Bu 

işgörenlerin Rasyonel Bağlılık Algısına Sahip 

Kaçınmacı Sosyal Kaytarma Davranışları 

arttıkça İşten Ayrılma Niyeti giderek 

artmaktadır.  

 

Şekil 5: TSKD-DB-İAN Düzenleyici Etki Grafiği 

Şekil 6: KSKD-RB-İAN Düzenleyici Etki Grafiği 
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Normatif Bağlılık Algısına 

Sahip Bireyselci Sosyal Kaytarma 

Davranışları az ve Normatif 

Bağlılığı düşük olan işgörenlerde 

İşten Ayrılma Niyeti yüksek 

olmaktadır. Bu işgörenlerin 

Normatif Bağlılık Algısına Sahip 

Bireyselci Sosyal Kaytarma 

Davranışları arttıkça İşten Ayrılma 

Niyeti önemsiz oranda azalmaktadır 

(Şekil 7). Normatif Bağlılık Algısına 

Sahip Bireyselci Sosyal Kaytarma 

Davranışları az ve Normatif Bağlılığı yüksek olan işgörenlerde İşten Ayrılma Niyeti düşük olmaktadır. 

Bu işgörenlerin Normatif Bağlılık Algısına Sahip Bireyselci Sosyal Kaytarma Davranışları arttıkça 

İşten Ayrılma Niyeti giderek artmaktadır.  

SONUÇ 

Çalışma, örgütlerde Sosyal Kaytarma Davranışı ve İşten Ayrılma Niyeti arasındaki ilişkide 

Örgütsel Bağlılık kavramının etkisini ampirik olarak test etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla İzmir’de 

bulunan Çiğli Organize Sanayi Bölgesi ve Ege Serbest Bölgede yerleşik işletmeler ile anket 

yapılmıştır ve 143 anket ile analiz edilmiştir. Çalışmanın ampirik kısmı için öncelikle Faktör ve 

Güvenilirlik Analizi uygulanmıştır. Demografik ve sosyo-ekonomik veriler değerlendirildikten sonra 

Yapısal Eşitlik Modeli kullanılarak hipotez testi analizler gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda F1 

hipotezi kısmen doğrulanmıştır. Toplumsalcı SKD ve İAN arasındaki ilişkide Duygusal Bağlılığın 

(F1a), Kaçınmacı SKD ve İAN arasındaki ilişkide Rasyonel Bağlılığın (F1e) ve Bireyselci SKD ve 

İAN arasındaki ilişkide Normatif Bağlılığın (F1i) düzenleyici etkiye sahip olduğu yönündeki 

hipotezler ispatlanmıştır. Doğrulanan hipotezlere ilişkin düzenleyici etki grafiği çizilmiştir. Grafiklere 

göre, Duygusal Bağlılık Algısına Sahip Toplumsalcı Sosyal Kaytarma Davranışları az ve Duygusal 

Bağlılığı düşük olan işgörenlerde İşten Ayrılma Niyeti yüksek olmaktadır. Bu işgörenlerin Duygusal 

Bağlılık Algısına Sahip Toplumsalcı Sosyal Kaytarma Davranışları arttıkça İşten Ayrılma Niyeti 

azalmaktadır. Rasyonel Bağlılık Algısına Sahip Kaçınmacı Sosyal Kaytarma Davranışları az ve 

Rasyonel Bağlılığı düşük olan işgörenlerde İşten Ayrılma Niyeti düşük olmaktadır. Bu işgörenlerin 

Rasyonel Bağlılık Algısına Sahip Kaçınmacı Sosyal Kaytarma Davranışları arttıkça İşten Ayrılma 

Niyeti giderek azalmaktadır. Normatif Bağlılık Algısına Sahip Bireyselci Sosyal Kaytarma 

Davranışları az ve Normatif Bağlılığı düşük olan işgörenlerde İşten Ayrılma Niyeti yüksek olmaktadır. 

Bu işgörenlerin Normatif Bağlılık Algısına Sahip Bireyselci Sosyal Kaytarma Davranışları arttıkça 

İşten Ayrılma Niyeti önemsiz oranda azalmaktadır.  
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Abstract 

 
Instructions along with the development of technology, traditional costing methods have been 

inadequate and failed in cost measurements. For this reason, Activity based costing approach emerged. 

The last quarter of a century Activity-based calculation tools and derivatives are preferred because of 

their more efficient and cost-reducing features. However, in recent years, more simple methods have 

been proposed, claiming that Activity Based Costing is difficult and complicated. Establishment of the 

Activity Based Costing (ABC) system is basically based on the Activity Analysis and with the 

Resource Analysis. In this study, activity analysis which is one of the important processes of the 

activity based cost system has been examined in terms of its operation. It is aimed to design activity 

based costing system, discuss the the functioning of the system and the role of activity analysis in the 

process plant. It has been thought to contribute to the establishment of an activity analysis model in 

industrial applications.  

 

Keywords: Activity Analysis, Activity Based Costing, Activity Based Management, ABC, ABM 

 

1. INTRODUCTION  

The current increasingly competitive conditions have considerably influenced the 

production tools and management techniques of today’s business and contributed a lot to the 

ergonomic development of the concept of productivity. There are now on-going discussions 

regarding such factors as especially product design, its combination, scope of production 

process and quality of production. Today, due to these factors, technology use in production 

techniques has reached optimal levels. 

When the new production and stock techniques developed in line with consumers’ 

demands are examined it is seen that there are some prominent tendencies: better quality, 

lower level of stock, flexible production lines, automation and flexible use of 

information††††††††††††††††††††††††††††††.  

First of all, the price has always constituted the basis of competition, and initially, low-

priced products were not favored at all. The concept of “quality” occurred as a result of 

testing the desired degree of acceptability in line with the inconveniences due to low prices. 

The internal dynamics of quality has a standard structure and involves the understanding of 

production without avoiding any similar features. Technological developments experienced in 

the past 30-40 years have shortened the life of quality.  

 

2. THEORETICAL FRAMEWORK  

2.1. Activity-Based Costing  

In related discipline, the function of traditional management structures includes the 

methods of calculation which, in all phases of production, require following and gathering the 

resources consumed in the process of producing a good or service. Traditional management 

                                                      
†††††††††††††††††††††††††††††† R.A. Howell and S. R. Soucy, “Cost Accounting in the New Manufacturing 

Environment,” Management Accounting, August 1987, p.43.  
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structures can allow easy and accurate measurement if there are not a wide variety of goods 

and products.  

The 1980s and 1990s have witnessed such developments as just-in-time systems, total 

quality management, and the use of non-financial measures of performance. One of the 

innovations of recent years in the costing study is activity-based costing, 

ABC‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ called shortened, first developed and implemented in the 

USA.§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§  

ABC has received a great deal of attention as a cost management innovation. Numerous 

proponents of ABC argue that its methods are necessary to trace overhead costs to cost 

objects, and thus to properly account for batch and product-level costs. * 

 

Table 1-1 Traditional Cost Systems† 

Type of Production  Time of Management  Scope  

Order Costing Method  Actual  Full  

Phase Costing Method  Estimated Normal 

 Standard Flexible  

 

When the cost items of corporates are examined regardless of the category they are 

used for, it is seen that there are two types of costs: direct costs that influence the product 

activity and indirect costs that sustain the production activity.  

In traditional understanding of production, for structural reasons due to the limited 

variety of goods, costs are calculated mostly on the basis of volume, while with the 

development of automation and flexible production technologies, there have been 

considerable changes in the structure of total costs. In traditional production system, indirect 

resources had a lower share in production than direct resources since direct material and direct 

labor costs were higher. There used to be no serious differences observed in the calculation 

and add to the cost of Overhead. In line with the developing flexible production technologies 

as well as with their use in production, there has been an increase in the variety of goods and 

services. Use of indirect resources has increased when compared to the expenditures on direct 

materials and direct labor and brought about important consequences in cost structures.  

With the transition from manual production structures to automation-based production 

models, several difficulties have been experienced in associating Overhead with related goods 

and expense centers. As this association became more complex, important differences in 

calculation occurred due to the calculation methods and techniques. The main cause of these 

differences is actually related to the failure to determine correctly the expense items called 

‘overhead’ due to their simultaneous consumption and their use with more than one 

distribution key.  

Effects of computer-driven flexible production technologies on costs constituted the 

focus of a number of studies in 1980s. Important results regarding the inefficiencies of 

traditional management systems and incorrect managements in new production environments 

                                                      
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ In this paper, ABC is used to encompass both activity-based costing and activity-based 

cost management. 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ Cooper, R., ‘‘The Rise of Activity-Based Costing}Part Two: When Do I Need An 

Activity-Based Costing System?’’, Journal of Cost Management, 1988, pp. 41-48, and Cooper, R. & Kaplan, R. 

S., ‘‘Measure Costs Right: Make the Right Decisions’’, Harvard Business Review, 1988, pp. 96-103. 
* Cooper, R., 1990. “Cost classification in unit-based and activity-based manufacturing cost systems, Journal of 

Cost Management”, Fall, 4–14 
† Öker Figen, “Activity-Based Costing: Applications in Production and Service Corporates”, Literatür Yayınları, 

İstanbul, March 2003, p. 7. 
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were declared in a report titled “Cost Management for Today’s Advanced Manufacturing – 

The CMA-1 Conceptual Design” published in USA in 1988.‡ 

With the use of developing computer technologies in production, the costs of more complex 

and easy-to-confirm information processing decreased.  

There are two principles of ABC system:§  

 Activities consume resources,  

 Products consume activities.  

The two principles mentioned above demonstrate the functioning of the system. 

Consumption of corporate resources reveals the costs. Since consumers of resources are 

activities, the cause of costs is considered to be the activities.** 

For this reason, the ABC system is a product costing, and it provides not only a vast source of 

data in relation to the activities and but also important information about other functions of 

the corporate.†† 

The functioning of ABC, in fact, includes two-way planning. These are resource 

planning and activity planning. Resource planning includes programming the consumption of 

activities in line with the needs. Activity planning refers to programming the systematic 

functioning of activities regarding the successful production of goods or services, which are 

considered to be the basic outcomes of the system. 

Activity control is the whole of processes related to setting up the goals of activities, 

consumption of resources appropriate to the goals, determining the responsibilities regarding 

the activities, determining the areas for these responsibilities, protection of corporate 

resources and resources’ adding value to the corporate. 

ABC is a costing system which provides information about costing in making any strategic 

and agricultural decision related to activity control and groups of goods and which allocate 

the costs regarding these activities to goods and/or to groups of goods according to the 

activities they use.‡‡  

Anderson and Young (1999) found that there were significant differences in determinants 

of respondent’s evaluation depending upon the stage of ABC system implementation. 

Essentially, six stages of implementation can be identified, as follows:§§ 

 Initiation – feasibility analysis is done 

 Adoption – decision to invest some level of resources is made  

 Adaptation – analysis is made of firm’s activities and cost drivers, ABC information is 

available but not yet used by non-accounting staff for decision-making  

 Acceptance – occasionally used by upper management for decision-making, but still 

considered a project or model  

 Routinization – commonly used by upper management for decision-making and 

considered a normal part of the information system 

                                                      
‡ Berliner, C and Brimson, J.A., Cost Management for Today’s Advanced Manufacturing – The CMA-1 

Conceptual Design, Boston, Harvard Business School Press, 1988. 
§ Pazarçeviren, Selim and Balcı, Ali Rıza, “ABC sisteminin Genel Özellikleri” Kara Kuvvetleri Bildirileri, 

Ankara, October 1995, p. 508-520. 
** Ülker, Yakup, “Faaliyet Tabanlı Maliyetlemede Ön Maliyetleme Simulasyonu ve Plastik Gıda Kapları 

Ambalaj Sanayiinde Bir Uygulama” Institute of Scoieal Sciences, Sakarya University, Unpublished Doctorate 

Thesis, 2002, p.98. 
†† Cooper, Robin and Robert S. Kaplan, “Activity-Based Systems: Mesuring the Cost of Resource Usage” 

Accounting Horizons, v:VI, p:63, September 1992, p. 1-12 Ülker, Yakup, “Faaliyet Tabanlı Maliyetlemede Ön 

Maliyetleme Simulasyonu ve Plastik Gıda Kapları Ambalaj Sanayiinde Bir Uygulama” Institute of Social 

Sciences, Sakarya University, Unpublished Doctorate Thesis, 2002, p. 95. 
‡‡ Henke and Spoede, 1991:860. 
§§ Byrne,S., Stower, E.;“Activity Based Costing Implementation Success in Australia” p.5. 
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 Infusion/integration – used extensively and fully integrated within the primary 

financial system. 

 

 

2.2. Basic Concepts  
Activity: It is all the measurable processes conducted to carry out a function in an 

organization. Activities constitute the basis of the costing procedure.   

Since the basic function of activities is to transform incomes into outcomes, activities 

exist in all the steps of the chain of values in an organization. Each activity carried out 

helps accomplish the goals.*** 

At the same time, activities are principle parameters with a functional depth to achieve the 

goal-resource balance considered to be among the basic indicators of achievement for an 

organization. The basis of systematic transformation of the structure of costing includes 

activities.  

Procedure: This could be defined as studies conducted independently for details without 

any consensus on a common goal. It is likely that procedures might be uneconomic.  

Activity Hierarchy: It includes phases in which activities are ranked by providing these 

activities with sub-identity and upper identity.  

 Finished Good Unit Level Activities: This refers to activities that can be repeated 

on the basis of unit for one unit of production of a finished good. There is a 

situation connected with the volume of production. Polishing, waxing and 

grinding. 

 Finished Good Party Level Activities: This refers to activities that can be repeated 

on the basis of party production for one unit production of a finished good. It 

shows that production is at the party level. Since these costs are independent of the 

amount of production, they are shared by all units.  

 Finished Good level activities: These are activities exclusive to one unit 

production of a finished good: styling, design, development of goods. 

 Establishment level activities: These are activities based on the establishment for 

one-unit production a good.  

Activity Center: This is a group of interrelated activities. Activity center is a part of the 

production process in which the management expects the costs of related activities to be 

reported separately.††† 

Resources: These are economic factors managed for the activities.  

 Direct labor and direct raw materials and supplies  

 Indirect costs related to production  

Resource Factors: These are used to add the costs of resources to the activities. Resource 

factors act as bridges between resources and activities. This phase is the 1st Phase of 

allocation. These factors determine how the activity center consumes the resources.‡‡‡ 

                                                      
*** Ülker, Yakup, “Faaliyet Tabanlı Maliyetlemede Ön Maliyetleme Simulasyonu ve Plastik Gıda Kapları 

Ambalaj Sanayiinde Bir Uygulama” Institute of Social Sciences, Sakarya University, Unpublished Doctorate 

Thesis, 2002. 
††† Erdoğan, Nurten, (1995), Faaliyete Dayalı Maliyetleme Eskişehir: An.Ün.Yay. p. 69. 
‡‡‡ Compton, Ted R., “Implementing Activity-Based C osting”, Certied Public Accountant (CPA) Journal, v:66 

n:3, March, 1996, p. 26-28’dan Ülker, Yakup, “Faaliyet Tabanlı Maliyetlemede Ön Maliyetleme Simulasyonu ve 

Plastik Gıda Kapları Ambalaj Sanayiinde Bir Uygulama” Institute of Social Sciences, Sakarya University, 

Yayınlanmamış Doctorate Thesis, 2002, p.120-121. 
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Cost Drivers: “After the cost of resources consumed by the activities in each activity 

center is assigned to the activity cost pools, the second phase cost factors can be 

selected.§§§ 

Cost drivers are activity criteria which vary depending on activity use and which reflect 

specific characteristics of activities. Cost drivers have an important role in determining 

activity costs.  

Cost Pool: The procedure of determining the total cost of resources consumed by 

activities on the basis of activities is called forming the “cost pool”. The basic requirement 

for forming the cost pool appropriately is to determine the corporate activities well and the 

resources consumed by these activities.**** 

Cost Object (Goal): This is the ultimate point added to costs. Cost object is another labor 

unit that should measure any cost or organization unit separately. The cost followed for 

each good or for customer reflects the costs of activities used by the cost subject.†††† 

Function: This could be defined as the whole of activities associated with common goals. 

The whole expansion of the activities found in a function has a larger structure than the 

organization unit that has the main responsibility. For instance, the quality department is 

the one that is responsible for the quality activities in a corporate.‡‡‡‡ 

2.3. Activity Analysis and Purpose  

Activity analyses constitute the basic sub-structure of Activity-Based Management. 

The systematic fiction of the management structure is put forward and disciplined in this 

process. Capacity plannings of activities contribute to the development of the budgeting 

process as a result of the activity analysis process. Activity analysis covers a process from 

defining the activities during the production of a good, the related sub-activities and the 

duties included in these sub-activities to establishing the activity centers on the basis of 

cost drivers by associating the activities with resources as well as to budgeting the 

capacity of activity centers for activity centers and factors. 

2.4. Areas of Use of Activity Analysis  

Activity analysis serves the purpose of putting forward a clear, appropriate and concise 

criterion for determining important activities of a corporate and for determining the cost and 

performances of these activities. In this respect, activity analysis focuses more on the 

following issues: 

 Providing the criterion for understanding important activities and current expenses in a 

corporate and for determining the activities with high level of success yet with low 

cost, 

 Constituting the basis of technical developments which will increase the productivity 

of current activities, 

 Determining the unnecessary or secondary activities and unimportant and important 

activities, 

 Identifying the negative situations and problems within the corporate. 

Activity analysis is actually a checking activity. It does not address past or future activities. 

Objectivity is essential in making use of current quantitative or qualitative. Activity analysis 

provides important clues regarding the productivity of the corporate. It not only seeks answers 

                                                      
§§§ Cooper, Robin, “Five Steps to ABC System Design”, Accountancy, 1990, p. 78. 
**** Arzova, S.B., “Faaliyet Tabanlı Maliyet Yönetimi”, Türkmen Yayınevi, İstanbul, p. 26. 
†††† Arzova, S.B., “Faaliyet Tabanlı Maliyet Yönetimi”, Türkmen Yayınevi, İstanbul, p. 28. 
‡‡‡‡ Brimson James A., “Activity Accounting: An Activity-Based Costing Approach”, John Wiley and Sons, Inc. 

New York, 1991, Ülker, Yakup, “Faaliyet Tabanlı Maliyetlemede Ön Maliyetleme Simulasyonu ve Plastik Gıda 

Kapları Ambalaj Sanayiinde Bir Uygulama” Institute of Social Sciences, Sakarya University, Unpublished 

Doctorate Thesis, 2002, p.78. 
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to the question of “What are we doing to make the organization public?” but also helps make 

management decisions to contribute to an organized planning of operations.  

 

 

3. ACTIVITY ANALYSIS AND APPLICATON  

In the application of an ABC system, there could a number of activities. Excessive amounts of 

data might lead to serious loss of time and activity while discriminating between useful and 

useless data. Practitioners of an ABC system should be prepared for data including too many 

details; otherwise, more complex and unbearable might occur as a result of ‘data poisoning” 

due to too many unnecessary or irrelevant details. ABC users are expected to take action in a 

way to increase the effectiveness of the system to avoid such problems. 

3.1. Activity Analysis Process  

Analysis covers all the efforts to find out the resource consumptions by activities, the activity 

costs and the cost factors. In the first phase, it is necessary to put forward a model for testing 

the corporate and designing the system. The first phase includes the education process and 

planning, which should be conducted by taking the situations into consideration which differ 

from one corporate to another and from one sector to another. The following phase is the 

determining and defining phase, which is associated with the success performance of the 

application. The next phase is the technical aspect of analysis. In the phase of making 

associations, the activities are finalized, and the components of the system are combined.  

3.1.1. Planning 

The first phase includes degrading the activities to an appropriate level and conducting the 

planning process for structuring. For the system to be executed successfully, determining the 

main business subjects constitutes the main agenda of the planning phase. It is functionally 

important to revise all the costs and processes. Overcoming the obstacles in front of the 

functioning of ABS system, determining the responsibility boundaries, and testing the 

appropriateness of the database are also among other important issues.  

3.1.2. Training 

Since activity analysis will act as a guide for the management I the establishment phase of 

ABC, it is open to suggestions in relation to both the structuring of the training process and 

the improvement of the business processes. The training process has two dimensions. When 

viewed from the perspective of practitioners, there will be a formal communication regarding 

the corporate. In this way, the job satisfaction level of the key personnel in relation to ABC 

increases. This will also develop the staff’s attachment to the ABC system.  

“If users fail to understand the new information provided by ABC, the system will not be 

effective. Thanks to ABC, certain principles of managers will change.” (Institute of Man. 

Accounting 1993:8) 

In the training process, the performance criteria for important activities will determined, and 

preliminary evaluations regarding resource consumption will be made. As a result, the 

preparations for the following process will be defined. 

3.1.3. Determining the Analysis Area 

With the applicability analyses, the limitations and goals of the project will be determined. In 

this phase, it is important to raise awareness and agreement regarding the functioning and 

non-functioning aspects of the corporate information system. At the same time, ABC system 

is an information system.  
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In activity analysis, first of all, the corporate’s decision or the specific problem to be analyzed 

should be defined. A clear definition will provide the potential development of analysis, and 

the activities will be restricted in activity analysis to obtain information productively.§§§§  

 

3.1.4. Definition 

In this phase, a general inventory of all the activities is taken. There is a need for information 

about the activities. Also, there are two basic criteria that should be taken into account in 

relation to the data collection techniques to be applied: Degree of accuracy of the 

measurement and the costs to be faced for the measurement.***** 

3.1.5. Association 

 The phase following the definition of activities is association of activities with 

resources. The reason is that Activity-Based Management can be explained with the basic 

understanding of “Activities consume resources, and finished goods consume activities”. 

The concept of General Production Expenses, found among cost factors, has now been 

replaced by Activity Centers.  

4. CONCLUSION 

Thanks to the current competitive environment, use of automation tools in production 

environments by today’s corporates has increased. Use of functional production equipment in 

production has diversified the goods. In recent years, production of more varied goods is 

preferred with less but functional equipment. Parallel to this, with the spread of use of robotic 

technologies, there is an ongoing change in the structure of production costs. For an accurate 

calculation production costs, measurement tools have become more sensitive.  

If a process that can not be controlled is not measured correctly, then you can not manage a 

process that you have failed to measure correctly. Today, while control activities are carried 

out to a great extent with automation and technological equipment, measurement processes 

are unfortunately ignored. Without conducting activity analyses, transition to Activity-Based 

Costing does not provide healthy results. Activity analyses play an important role both as a 

measurement tool and as a control tool.  

As a result of conducting activity analyses effectively, it will be easier to understand the 

activity-based costing system. In this way, the bias and the probable problems to be 

experienced by corporates in the process of transition to activity-based costing system will be 

eliminated. Activity analyses are also expected to production planning and support control 

activities in line with the job analysis and job definition attempts of Human Resources 

Departments of corporates. Furthermore, activity analyses are thought to contribute to the 

activity inspections executed by internal audit units of corporates.  

It would also be beneficial if budgeting activities are investigated parallel to activity analyses. 

The present study is thought to shed light on the development of dynamic budgeting 

techniques.  
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Özet 

 

Öğrencilerin derslerinde başarılı olmaları derslerini öğrenmeleri ve derste yaptıkları uygulamayı tekrar 

etmeleri ile mümkün olacaktır. Bunu sağlamak için etkili bir yol ödev vermektir. Öğrenciler; verilen 

ödevi yaparken konuyu tekrar edecekler ve derste yapılmış uygulamanın farklı bir versiyonu ile de  

konuyu pekiştireceklerdir. Aynı zamanda dersin ödevlerini yaparak ödev notu alabilecekler ve böylece 

o dersten daha başarılı olabileceklerdir. 

Öğrencilerin derslerini takip edememesi yada derste yeterince motivasyon sağlayamamaları 

sonucunda verilen ödevleri kaçırmasını engellemek amacıyla bir web sitesi tasarlanmıştır. 

Öğrencilerin neredeyse tamamının akıllı telefona sahip olmasından dolayı bu sitenin mobil uygulaması 

geliştirilmiştir. Sisteme bir duyuru eklenmesi durumunda bildirim akıllı telefona gelecek ve böylece 

anında eklenen duyurulardan haberdar olacaklardır. Böylece öğrencilerin ödevlerinden haberdar 

olmamasından kaynaklanan ödev notunu alamama durumu ortadan kalkacaktır. 

Bu çalışmada duyurcan.web.tr adlı geliştirilen internet sayfasının geliştirilen mobil uygulaması 

tanıtılacaktır. Çalışmanın ilk bölümünde genel bir literatür taraması verilmiştir. Sonraki bölümde bu 

mobil uygulamanın içeriği ve nasıl oluşturulduğu; sonuncu bölümde ise uygulamanın getirdiği 

sonuçlar tartışılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Öğrenci, Mobil Uygulama 

 

DEVELOPING A MOBILE APPLICATION FOR ANNOUNCENMENT AND HOMEWORK 

CHECKLIST 

 

Abstract 

 

Homework, which makes it possible for students to be successful at courses and to enable them to 

revisit what they have done in the lectures, is one of the basic learning processes. Students will repeat 

the subject while doing the homework and internalize the subject with its modified version. Also, they 

will gain homework scores out of the assignments, and thus they will demonstrate a better success. 

Because of the students not attending the classes regularly or the lack of self-sufficiency, students 

cannot do the homework properly, which affects the functioning of the following lesson negatively. 

Even though the homework and the announcements given in the course are entered to the OBS 

(Student Information System) by the instructor, students usually do not use this platform. Despite the 

fact that the instructors have internet pages provided by the university, that they do not use them 

actively, or they cannot upload whatever file they want freely. An internet page has been designed in 

order to prevent these situations, and students have been asked to follow their homework or 

announcements related to these courses through this website. Since nearly all of the students own a 

smart phone, an application for this website has been developed. If an announcement is added to the 

system, an alert will be sent to the smartphone, and thus students will be informed about the 



 

740 

 

announcement. As a result, the condition of losing homework scores arising from being uninformed 

about the assignment will be eliminated   

In this study, a mobil applicaton developed and called duyurcan.web.tr will be introduced. In the first 

part of the study, a general literature search has been given. In the next section, this application’s 

content and the way it is created will be presented, and in the last section the results of the application 

are discussed. 

 

Keywords: Education, Vocational students, Mobile APK 

 

GİRİŞ 

 

Teknolojik araçların eğitim ortamlarında kullanımı, o süreçte yaygın olarak kullanılan araçlarla 

ilişki içinde olmalıdır.  Günümüzde cep telefonu, cep bilgisayarı, akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar 

ve tablet bilgisayarlar gibi mobil cihazların kullanımı yaygın hale gelmiştir. IDC (International Data 

Corporation) tarafından yapılan araştırmaya göre göre, dünyada aktif 1,5 milyardan fazla akıllı telefon 

kullanıcısı vardır. Dijital pazarlama ajansı We Are Social, Hootsuite işbirliği ile hazırladığı “Digital in 

2017 Global Overview” raporuna göre; Türkiye’deki kullanıcıların %75′i akıllı telefon 

kullanmaktadır. Bu da Türkiye nüfusunun %53 ‘üne karşılık gelmektedir. Teknolojide yaşanan bu 

değişim,  bu eğitsel içeriklerin artık mobil aygıtlar aracılığıyla da aktarılmasını gerektirmiştir.( 

ÇAKIR, ARSLAN,2013:24-33).  

Herhangi bir yere bağlı olmadan eğitim içeriğine erişebilmeyi, dinamik olarak üretilen 

hizmetlerden faydalanmayı ve başkalarıyla iletişimde bulunmayı sağlayan, kullanıcının bireysel olarak 

gereksinimine anında cevap vererek üretkenliğini ve iş performans verimliliğini arttıran, mobil 

teknolojiler aracılığıyla gerçekleşen eğitime Mobil Öğrenme denilmektedir(Keskin,2010:491-495) 

Mobil öğrenme, mobil araçlar ve kablosuz iletişim teknolojileri ile birlikte düşünülen ve akıllı 

telefonlar ve kişisel sayısal yardımcıları içeren mobil araçların ve kablosuz internetin kullanımı ile 

herhangi zamanda herhangi bir yerde öğrenmenin gerçekleşmesi olarak tanımlanmaktadır (Wang 

vd,2009:92-118). Genç ve Bayburt’a göre ise mobil öğrenme ile öğrenenlerin sürekli olarak internete 

bağlı kalması; ve öğrenme materyallerine her an her yerde kolaylıkla ulaşabilmeleri, yanlarında 

taşıyabilmeleri, kendi ihtiyaçları ve ilgilerine göre öğrenme sürecini kişiselleştirip yönetebilmeleri 

sağlanmaktadır(Genç ve Bayburt). 

Mobil eğitimde; ödevlerin öğretimde “öğrenme” ve “öğretme” fonksiyonlarını tamamlama 

özelliği ile destekleyerek birleştirildiğimizde; mobil bir uygulamanın ödev verme amaçlı 

kullanılabileceği fark edilmiştir. Bu noktada “neden öğrencilerimize vereceğimiz ödevlerimizi ya da 

yapacağımız duyurularımızı bu yöntemle vermeyelim” düşüncesiyle yola çıkılmış ve bir internet 

sitesinin mobil uygulaması tasarlanıp geliştirilmiştir. 

 

Literatür Taraması 

Alan yazın incelendiğinde sadece duyuru amaçlı ya da ödev verme amaçlı bir mobil 

uygulamanın daha önce den yapılmadığı fark edilmiştir. Ancak mobil destekli öğretim materyalleri 

geliştirmeye yönelik web sayfası tasarımları mevcuttur. Genç ve Bayburt’un “Bilgisayar Ağları Dersi 

İçin Geliştirilen Mobil Öğrenme Sisteminin Kullanılabilirliği Hakkında Öğrenci Görüşleri” adlı 

çalışmasında FUMOO olarak adlandırılan bir web tabanlı mobil öğrenme sisteminden 

bahsedilmiştir(Genç ve Bayburt) 

Kahraman’ın (2015) çalışmasında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğretmenlerin ödev 

verebildiği, verdiği ödevin kontrollerini yapabildiği, ödev performansları ile ilgili raporlar alabildiği 

ve ödev takibinin öğrenciler ve veliler tarafından yapılabildiği bir web tabanlı ödev takip ve 

değerlendirme sistemi (E-ÖdevTakip) geliştirmesi ve iyileştirilmesinden bahsedilmektedir. Ancak 

bununla ilgili mevcut bir mobil uygulamadan söz edilmemektedir 

Knutson ve arkadaşları (2011:121-129) çalışmasında ikinci bir yabancı dil olan İsveççe deki 

ödevler için gençlere yönelik bir mobil uygulamanın geliştirilip tasarlanmasından bahsetmişlerdir. 

 

 

http://www.idc.com/
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Çalışmanın Amacı  

Kırklareli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda Bilgisayar Programcılığı 

programında okuyan ve Programlamaya Giriş dersini alan öğrencilerin ödevlerini ya da dersle ilgili 

duyuruları, materyalleri edinmekteki sıkıntılarını ortadan kaldırmak amacıyla ilk olarak bir web sitesi 

hazırlanmıştır. Oluşturduğumuz www.duyurcan.web.tr internet sitesi yardımıyla daha hızlı ve kolay 

şekilde tek bir platformdan öğrencilere ulaşılması hedeflenmiştir. Sonrasında öğrencilere Google 

Formlar aracılığıyla bir anket çalışması yapılmış ve bu siteyi değerlendirmeleri istenmiştir. Alınan geri 

dönütler ışığında bu web sayfasının mobil uygulamasının yapılmasına karar verilmiştir. Bu şekilde 

öğrenciler akıllı telefonları ile uygulamaya daha kolay ulaşabilecek ve o anda eklenen herhangi bir 

duyuru ya da ödev olması durumunda hemen bilgi sahibi olabileceklerdir. Web sayfası için cep 

telefonlarında bulunan internet tarayıcısını kullanmaları gerekirken bu mobil uygulama sayesinde 

internet sayfasının adını bile yazmaya gerek kalmadan tek tıklama ile sisteme erişebilecekledir. 

 

Çalışmanın Önemi  

Öğrencilerin dersleri daha kolay takip etmesini sağlamak amacıyla duyuruları, ders notlarını ve 

hatta ödevlerin eklenebileceği platformdan bağımsız bir mobil uygulama tasarlanmıştır. Bu çalışma; 

bilişim teknolojisi ile yetişecek olan nesillere yol göstermesi, öğrencileri bu teknolojiyi kullanmaya 

teşvik etmesi, yeni araştırmacılara eksiklikleri göstermesi ve bu eksiklikleri gidererek yeni fikirleri ve 

yaklaşımları geliştirmesine önderlik etmesi açısından önemlidir. 

 

YÖNTEM 

 

Kırklareli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 

bölümünde okuyan ve Programlamaya giriş dersini alan öğrencilere ödev ve duyuru takip amaçlı bir 

internet sitesi geliştirilmiştir. Öğrencilerin bu siteyi kullanımlarını, sitedeki eksiklikleri ya da olmasını 

istedikleri alanları ve uygulamaları analiz edebilmek için Google Formlar aracılığıyla bir anket 

tasarlanıp; dersi alan öğrencilerden duyurcan.web.tr adlı internet sitesini değerlendirmeleri ve eksik 

gördükleri alanları belirlemeleri talep edilmiştir. Alınan bu dönütler ışığında internet sitesinin mobil 

uygulamasının yapılmasına karar verilmiştir. 

Mobil uygulama hazırlanırken öğrencilerin web sitesinin ara yüzüne alışkanlıklarına istinaden 

aynı ara yüz tasarımı kullanılmıştır. Tasarımda web sitesinin statik hali kullanılmıştır. İlerleyen 

dönemlerde, ders sayısının artması, ödevlerin mobil uygulamalar aracılığıyla eklenebilmesi, 

öğrencilerin birbirleriyle paylaşım ve sohbette bulunabilmesi ihtimallerine bakış açılarını 

değerlendirmek için mobil uygulama kullanım anketi düzenlenecektir. Bu anketten elde edilen veriler 

ile de mobil uygulama son halini alacaktır. 

 

Mobil Uygulama Tasarımı 

Mobil Uygulama Xamarin Forms mobil uygulama geliştirme yazılımı kullanılarak kodlanmıştır. 

Xamarin C# dilini kullanarak Android, IOS ve Windows Phone uygulamaları geliştirebileceğiniz bir 

platformdur. Xamarin sayesinde her platform için ayrı dil kullanma ve her bir platform için farklı proje 

tipleri kullanma zorunluluğu ortadan kalktığından; ara yüz tasarımı tüm cep telefonları için aynı 

şekilde gelmektedir. 

Hazırlamış olduğumuz uygulamanın karşılama ekranı kullanıcı adı ve şifre gerektirmektedir. 

Sadece kayıtlı olan öğrenciler bu uygulamayı kullanabileceklerdir. Dersi alan öğrenciler Kırklareli 

Üniversitesi’nin Öğrenci Bilgi Sistemindeki (OBS ) ilgili dersinden çekilip veri tabanında 

tutulmaktadır. Varsayılan olarak Kullanıcı adı Öğrenci numarası, şifre ise TC Kimlik numarasıdır. 

Öğrenci sisteme girişini yaptıktan sonra şifresinin değiştirebilmektedir. Mobil uygulamanın ilk açılış 

ekranı şekil 1. de görüldüğü gibidir.   

http://www.duyurcan.web.tr/
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Şekil 1. DUYURCAN mobil uygulamasının karşılama ekranı 

 

Uygulamada kullanıcı adı ve şifre girişinden sonra web sitesiyle aynı ara yüz tasarımı 

gelmektedir. Bu kısım güncel duyuruları takip etmek için tasarlanmış olup, şekil 2. de görüldüğü 

gibidir.  

 

 
Şekil 2. DUYURCAN mobil uygulamasının ana sayfası 

 

Akıllı telefonundan dersle ilgili duyuruları ve ödevleri takip etmek isteyen kullanıcı her 

seferinde browser aracılığıyla giriş yapmak yerine mobil uygulama ile sisteme daha kolay giriş 

yapmaktadır. Bu mobil uygulama ile yeni eklenen ödev ya da herhangi bir not olduğunda cep 

telefonuna gelecek olan bildirimler aracılığıyla öğrencilerin daha kolay haberdar olması sağlanacaktır. 
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TARTIŞMA ve SONUÇLAR 

 

www.duyurcan.web.tr adlı internet sitesini aktif olarak 2016-2017 güz döneminde kullanmaya 

başladıktan sonra; Google formlar aracılığıyla yapmış olduğumuz kullanım anketi sonuçlarına 

dayanarak; öğrencilerimizin bu web sayfasından aktif olarak faydalandığını, bu web sitesinin mobil 

uygulamasının yapılmasını talep ettiğini gördük. Buna istinaden DUYURCAN adlı bir mobil 

uygulama geliştirdik. 

Bu uygulamayı; Bilgisayar Programcılığı programında okuyan tüm öğrencilerin özellikle de 

derse devam zorunluluğu olmayanların aktif şekilde kullanmaları ile; daha önceden kalmış oldukları 

derslerin öğretim elemanları değişmesi halinde, derslerle ilgili yapılan duyurulardan ya da ödevlerden 

haberdar olmalarını sağlanabilir. Böylece o ders için daha önceden OBS de tanımlanmış ödev puanı 

uygulamasını almaları da desteklenebilir. 

Bu mobil uygulamaya Bilgisayar Programcılığı programındaki diğer dersler de eklenebilirse, 

öğrencilerin daha önceki derslerde hangi uygulama yapıldı, haftaya hangi uygulamaya bakılmalı, ya da 

şu an hangi ödev mevcut, teslim tarihi ne zaman gibi soruların cevaplarını bu mobil uygulama 

aracılığıyla daha kolayca bulabileceği düşüncesindeyiz. 
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Özet 

 

Değişen turizm eğilimleri ve turist profili ile birlikte farklı turistik ürün çeşitleri talep edilmeye 

başlanmıştır. Bu doğrultuda insanlar tatile çıktıkları dönemlerde klasik eğlence ve dinlence tatili 

anlayışının yanı sıra bilgi, görgü, kültür ve deneyimlerini arttırabilecekleri faaliyetlere de katılmak 

istemektedirler. Miras turizmi bu anlamda turist beklentisine en çok hizmet eden turistik ürün 

çeşitlerinden birisidir. Miras turizmi faaliyetleri içinde yer alan hüzün turizmi; kişilerin içsel acı 

duygusunu yaşaması ve gerçekleşen olaylardan deneyim kazanması temeline dayanır. Turistler 

tatillerini geçirdikleri bölgelerde geçmiş zamanlarda çeşitli kederli, hüzünlü olayların yaşanmış olduğu 

yerleri de ziyaret edebilmektedir. Ancak bu tür yerlerin turist tarafından tercih edilmesinin altında 

yatan nedenleri tam olarak tespit edebilmek ve açıklayabilmek oldukça zordur. Bir bölgede hüzün 

turizmi kapsamında değerlendirilen bir yapının, alanın, kalıntının olması söz konusu yere olan talebi 

arttıracağı gibi çeşitli turistik faaliyetlerin gelişmesini, dolayısı ile yöre ekonomisinin canlanmasını 

sağlar. Hüzün turizmi faaliyetleri içerisinde ziyaret edilen yerler arasında; savaş alanları, hapishaneler, 

doğal felaket alanları, yoksulluğun yaşandığı bölgeler sayılabilir. Türkiye’de müze olarak ziyarete açık 

olan önemli hapishanelerden biri de Sinop Kalesi içindeki Sinop Tarihi Cezaevi’dir. Bu çalışmanın 

amacı hüzün turizmi kapsamında seyahate çıkan turistlerin Sinop Cezaevi’ni ziyaret etme nedenlerini 

incelemek ve elde edilen sonuçlara dayanarak şehre daha fazla turist çekilebilmesi için önerilerde 

bulunmaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği ile cezaevini ziyaret eden 

turistlerden veri toplanmıştır. Sinop tarihi cezaevini ziyaret eden turistlerin büyük çoğunluğu gezi 

amaçlı Sinop’da bulunmaktadır. Cezaevini ise izledikleri film ve dizilerden tanımaktadırlar. En büyük 

motivasyonları ise burada mapus yatan kişilerin yaşadığı acıyı hissetmektir. Hüzün turizmi 

kapsamında ise öncelikli olarak Anıtkabir’i ziyaret etmişlerdir. 

 

Anahtar Kelimeler: Hüzün Turizmi, Sinop Tarihi Cezaevi, Miras Turizmi, Turist 

 

Tourist’s Motives To Prefer Grief Tourism: Case Of Sinop Historical Prison 

 
Abstract  

 

Various touristic product ranges have begun to be demanded with changed tourism tendencies and 

tourist profile. Within this direction, people want to participate to activities in which they can increase 

their information, good manners, culture and experiences along understanding of classic entertainment 

and recreation during their period of holiday. In this sense heritage tourism is the type of touristic 

product that mostly serves to expectations of tourist. Grief tourism within the context of activities of 

heritage tourism is based upon the fact in which people have emotion of internal pain and gain 

experience from the events realized. Tourists can also visit the places in which sad and mournful 

events are experienced in the past in regions they spend their holidays. However it is so hard to 

determine and explain the underlying reasons why tourists prefer such places completely. The 

existence of a structure, area or remains in a place can increase the demand to that place and also it 

develops various touristic activities and revives the local economy. Places in which activities of grief 

tourism are done involve battlefields, prisons, natural disaster areas and regions that experienced 

poverty. One of the important prisons that are open to visit as a museum in Turkey is Sinop Historical 

Prison in Sinop Castle. The objective of this study is to examine the reasons why tourists visit Sinop 

Prison, who make journey within context of grief tourism and to make suggestions to attract more 

tourists based on the results gathered. The majority of tourists visiting Sinop historic penitentiary are 

in Sinop for sightseeing. They know the prison from the movies and the sequences they watch. The 
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biggest motivation is to feel the pain that mapus lived in. In the scope of grief tourism, they visited 

Anıtkabir primarily. 

 

Keywords: Dark Tourism, Sinop Prison, Heritage Tourism, Tourist. 

 

GİRİŞ 

 

Niş turizmi olarak ele alınan miras turizmi yeni bir olgu olmamasına rağmen son yıllarda büyük ilgi 

görmeye başlamıştır. Küreselleşmeyle birlikte bilgiye daha kısa sürede ulaşılmaya başlanmış ve bu 

durum turist motivasyonlarında da çeşitlilik bağlamında değişime neden olmuştur. Turizm dünyada en 

hızlı büyüyen ekonomik sektörlerden biridir ve bu durum turizmde çeşitlenmeyi derinleştirmektedir. 

Dolayısıyla tüketici odaklı pazarlama anlayışı dahilinde günümüzde miras turizmi kapsamında ele 

alınan hüzün turizmi hem akademisyenler hem de turistler için büyük ilgi görmeye başlamıştır.  

İnsanlar günümüzde olduğu gibi geçmişte de ölüm, acı, şiddet ve facialar ile ilişkili olayların yaşandığı 

yerleri farklı nedenlerle ziyaret etmişlerdir. Bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetler yazında farklı 

kavramlarla tanımlansa da bu çalışmada hüzün turizmi şeklinde ele alınmıştır. Ölüm, savaş, terör 

olaylarının geçtiği destinasyonlar ile anıt, müze ve hapishanelere yapılan ziyaretler hüzün turizmi 

kapsamında ele alınmaktadır. Sinop Tarihi Cezaevi de bu kapsamda değerlendirilen kültürel bir 

değerdir.  

Sinop Tarihi Cezaevi Türkiye’deki en eski hapishanelerden birisidir. Sinop Kalesi’nin tarihi surları 

içindeki konumundan dolayı kaçma olasılığının son derece sınırlı olduğu yüksek güvenlikli bir cezaevi 

olarak düşünülmüştür.  Cezaevi 1887’den 1997’ye kadar asıl amacında kullanılmış, 1997 sonrasında 

ise mahkûmlar yeni yapılan modern bir binaya nakledilmiştir. Cezaevi kapandıktan sonra kompleks 

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmiş ve 2001 yılında misafirlerin ziyaretine açılmıştır.   

Bu çalışmada Sinop Tarihi Cezaevini ziyaret eden turistlerin Sinop’da bulunma sebepleri ile Sinop 

Tarihi Cezaevini ziyaret etme motivasyonlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

Hüzün turizmi niş pazara hitap eden özel ilgi turizmidir ve standart turizm ürünleri, sabit fiyatlı kitle 

turizminin aksine ortaya çıkmaktadır. Sektörde rekabet etmek için daha kalabalık bir hedef kitleye 

hitap etmek yerine daha farklı motivasyonlarla seyahat eden turistlere yönelik turizm ürünlerinin 

sunulmasıyla turizm ürünlerinde çeşitlenmeye gidilmektedir (Taş ve Koç 2016:184). Ulusların 

geçmişlerinde yaşanan acıların kalıntılarının görmek istenmesi hüzün turizmini ortaya çıkarmıştır 

(Park, 2010:133). Antik romanın ölüm arenası olarak bilinen Collesium’da düzenlenen gladyatör 

oyunlarını izlemek için farklı coğrafyalardan birçok insanın Roma’ya gelmesi, buranın ilk hüzün 

turizm çekim yerlerinden birisi olarak değerlendirilmesini sağlamıştır (M.Ö. 264). Bu bağlamda 

gerçekleşen turizm faaliyetleri yabancı yazında grief tourism, dark tourism, thanatourism ve heritage 

tourism olarak ele alınırken, yerli yazında hüzün turizmi, karanlık turizm, ölüm turizmi ve miras 

turizmi olarak yerini almaktadır (Tinson vd., 2015:857).  

Hüzün turizmi dünya turizm sektörünün önemli bir bileşenidir. Turist çekmek için tarihi ve 

sosyokültürel varlıkların ticarileştirilmesine dayanan bir turizm biçimi olarak tanımlanmaktadır 

(Besculides, 2002:305). Çetinsöz ve Temiz (2016) Türkiye’nin tarihi turizm potansiyelini belirlemek 

amacıyla bir çalışma gerçekleştirmişler ve Anadolu’da oldukça zengin bir hüzün turizmi potansiyeli 

olduğunu, savaş alanlarının, cezaevlerinin, Osmanlı dönemi türbelerinin bu anlamda 

değerlendirildiğini belirtmişlerdir. Mustafa Kemal Atatürk’ün mezarının bulunduğu Anıtkabir, 

Gelibolu Anzak Koyu, Başkomutan Milli Tarih Parkı, Bursa Muradiye Kulliyesi, İzmir’in Şirince 

Köyü, Dolmabahçe Sarayı, Ankara Ulucanlar Cezaevi ve Sinop Tarihi Cezaevi hüzün turizmi 

kapsamında öncelikli olarak değerlendirilen yerler arasındadır (Taş ve Koç, 2016:191). Yazın 

incelendiğinde ise Topsakal ve Ekici’nin (2014) Dolmabahçe Sarayı, Kurnaz ve arkadaşlarının (2013) 

Gelibolu, Özer ve Arkadaşlarının (2012) Çanakkale, Kılıç ve Akyurt’un (2011) Başkomutan Tarihi 

Milli Parkı üzerine yoğunlaşarak yazına katkı sağladıkları görülmüştür. Ayrıca Aslan’ın (2015) Tarihi 

Sinop Cezaevi üzerine bir çalışma gerçekleştirerek turizm potansiyelini vurgulamaya çalışmıştır. 

Sinop Tarihi Cezaevi de şiddete ve acıya ev sahipliği yapan yerler arasında ele alınmaktadır. II. 

Abdulhamit döneminde yapılan bina Türkiye’deki en eski hapishanelerden birisidir. Sinop Kalesi’nin 
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tarihi surları içindeki konumundan dolayı kaçma olasılığının son derece sınırlı olduğu yüksek 

güvenlikli bir cezaevi olarak düşünülmüştür. Refii Cevat Ulunay, Refik Halid Karay, Osman Cemal 

Kaygılı, Hüseyin Hilmi, Mustafa Suphi, Burhan Felek, Ahmet Bedevi Kuran gibi ünlü Türk yazarların 

edebi ya da siyasal kişilikleri sebebiyle burada hapis yatmaları Sinop Cezaevini Türk kültür yaşamında 

önemli bir yere taşımıştır. Sinop Cezaevi ile en çok özdeşleştiği söylenebilecek “mahkum”, 1932-1933 

yıllarında Sinop Cezaevi‟nde yatan Sabahattin Ali‟dir. Sabahattin Ali, bir kısmını cezaevinde yazdığı 

eserleriyle Sinop Cezaevi‟nin kamuoyuna duyurulmasında en büyük rol oynayan sanatçılardandır. 

Sinop‟ta 1899 yılında mutasarrıf vekilliği yapan Mehmet Ali Ayni Sinop cezaevinden şöyle bahseder:  

 “O zamana kadar Sinop’u hiç görmemiştim. Yalnız burada birçok menfi ve kalebentlerin 

bulunduğunu biliyordum. Mutasarrıf vekili olduktan sonra meşhur Sinop kale ve zindanını 

gidip gezdim. Tahammül olunamayacak kadar pis bir koku insanın genzini tıkıyordu……” 

(Tırıl, 2010: 252-255). 

2001 yılında ziyaretçilere açılan Sinop Tarihi Cezaevi günümüze kadar Eşkiya Dünyaya Hükümdar 

Olmaz, Pardon gibi filmler ve Köpek, Parmaklıklar Ardında, Esir Şehrin Gözyaşları ile Tatar Ramazan 

gibi dizilerin çekiminde ev sahipliği yapmıştır. Bu durum tarihi cezaevinin hüzün turizmi kapsamında 

insanlar üzerinde merak unsuru yaratmasında ve destinasyonun tanıtımının yapılmasında önemli yere 

sahiptir (Şahbaz ve Kılıçlar, 2009: 33). Buradan hareketle bu çalışmada Sinop Tarihi Cezaevini 

ziyarete gelen turistlerin ne amaçla Sinop’da bulunduğu ve cezaevini ziyaret etme motivasyonlarının 

ne olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

YÖNTEM 

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği ile cezaevini ziyaret eden turistlerden veri 

toplanmıştır. Görüşmelere 01.01.2017 tarihinde başlayarak 28.02.2017 tarihinde son verilmiştir. 

Görüşmeler ziyaretçilerin Cezaevini ziyaretleri öncesinde gerçekleştirilmiştir ve toplamda 21 kişi ile 

yüz yüze görüşülerek veriler toplanmıştır. Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi 

kullanılmıştır. Bu yöntemde önceden hazırlanan soru formatından hareketle sorular yönlendirilerek 

daha sistematik bilgi toplayabilme hususunda araştırmacıya kolaylık sağlanmaktadır (Türnüklü, 2000: 

547).  

BULGULAR 

Bu çalışmada çalışmanın amacına uygun olarak önceden hazırlanan dört soru yöneltilmiş, görüşmenin 

akışına bağlı olarak da alt sorulara yer verilmiştir. Söz konusu araştırma soruları ve bulguları aşağıda 

yer almaktadır. 

 Cezaevini ziyaret etme nedenlerinizi açıklar mısınız? 

 Daha önce hüzün turizmi kapsamında nereleri ziyaret ettiniz ve neden?  

 Hangi amaçla Sinop’ta bulunuyorsunuz? 

 İçeride ne görmeyi umuyorsunuz/beklentiniz ne?  

 

Tablo 1. Sinop’da Bulunma Sebebi 

Şehirde Bulunma Amacı Kullanılan İfadeler n 

  

1.Gezi   7 

2. Tatil 5 

3. İş   3 

4. Tur programının parçası  2 

5. Akraba ziyareti  2 

6. İkamet  1 

 

Tablo 1’den de görüldüğü üzere görüşmelere katılan turistlerin Sinop’ta bulunma amaçları 

değerlendirildiğinde gezi, tatil, iş gibi insanları seyahate yönelten motivasyonların ilk sıralarda yer 

aldığı görülmektedir ve cezaevini ziyaret etmelerini burada bulunmalarının bir parçası olarak ifade 

etmektedirler. Çıktıkları Karadeniz tur programında Sinop ilinin yer alması turistleri cezaevini ziyarete 

yönlendiren bir başka unsurdur. Şehir dışından çeşitli amaçlarla Sinop’a gelen turistlerin dışında 

şehirde yaşayan ve tarihi mekanı ziyaret eden katılımcılar da bulunmaktadır. 
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Tablo 2. Sinop Tarihi Cezaevi’ni Ziyaret Nedeni 

Cezaevi Ziyaret Nedeni  Kullanılan İfadeler n 

  

1.Film ve diziler  7 

2. Tarihe ilgi 4 

3. Tur programına dahil olması  3 

4. Merak  3 

5. Okul gezisi  2 

6. Tavsiye  2 

7. Seyahatname  1 

8.Sabahattin Ali 1 

 

Sinop tarihi cezaevini ziyaret eden turistlerin ziyaret etme nedenleri incelendiğinde en çok burada 

çekilmiş olan film ve dizilerin kişilerin merak duygularını tetikleyerek ziyarete yönlendirdiği 

belirlenmiştir. Tarihe ilgi duyan turistlerin ziyaretleri de katılımcıları seyahate yönelten nedenler 

arasında %23’lük payla ikinci sırada yer almaktadır. Cezaevinin planlı tur programında yer alması ve 

okul gezisi kapsamında ziyaretlerin gerçekleştirilmesi de tarihi mekanın kitle turizminde hizmet 

ettiğinin göstergesidir. Ayrıca Evliya Çelebi’nin Seyahatname’ de cezaevinin ürkütücü yapısından 

bahsetmesi eğitim düzeyi yüksek kültür turistlerini buraya çekmektedir. Sabahattin Ali gibi ünlü 

düşünür, yazar ve şairlerin hayatlarının belli bir dönemini burada geçirmiş olmaları katılımcıları 

cezaevini ziyarete yönelten başka bir nedendir (Tablo 2). 

 

Tablo 3. Hüzün Turizmi Kapsamında Ziyaret Edilen Yerler 

Önceki Ziyaret Kullanılan İfadeler n 

  

1.Anıtkabir  10 

2. Ziyaretim yok 7 

3. Dolmabahçe 6 

4. Gelibolu Yarımadası  3 

5. Ulucanlar  2 

6. Samsun Bandırma Müzesi  2 

7. Madımak Oteli  1 

 

Katılımcılara hüzün turizmi kapsamında daha önce nereleri ziyaret ettikleri sorulduğunda %47 gibi 

yüksek bir oranla en yüksek payı Anıtkabir almıştır. Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’nün 

mezarlarının bulunduğu bu mekan katılımcılar tarafından hüzün turizmi kapsamında 

değerlendirilmektedir. Dolmabahçe de yine hüzün turizmine yönelten motivasyonlarla katılımcıların 

ziyaret ettikleri yerler arasındadır. Kurtuluş Savaşı’nın izlerini barındıran Gelibolu Yarımadası 

görüşmelere katılan turistlerin daha önce ziyaret ettikleri bölgelerdendir. Sinop Cezaevi gibi müzeye 

dönüştürülmüş olan Ulucanlar Cezaevi, Samsun Bandırma Müzesi, Sivas’taki Madımak Oteli hüzün 

turizmi kapsamında katılımcıların ziyaret ettikleri tarihi mekanlardır (tablo 3). 
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Tablo 4. Cezaevi Turu Esnasındaki Beklenti 

Beklenti Kullanılan İfadeler n 

  

1.Mahkumların yaşanmışlıklarını hissedebilme  9 

2. Tarihi koku 4 

3. Beklentim yok  4 

4. Dizilerin çekildiği yerleri görme  3 

5. Zindanları görme  2 

6. Cezaevi havasını yaşama  2 

7. Bakımsız halinin değişmiş olması  1 

 

Katılımcılara Sinop tarihi cezaevini ziyaretlerinden beklentileri sorulduğunda %42’si cezaevinde 

hayatlarının bir bölümünü geçirmiş olan mahkumların yaşanmışlıklarını hissedebilme olarak 

yanıtlamışlardır. Mekanın tarihi kokusunu duyabilme ve hissedebilme katılımcıların beklentilerini 

oluşturan bir diğer önemli unsurdur. Ayrıca televizyon kanallarında yayımlanmış olan diziler de çekim 

yerlerinin görülebilmesi adına ziyaretçiler de beklenti oluşturmuştur. Cezaevindeki zindanları görme 

ve cezaevi havasını teneffüs etme isteği de turist beklentisi oluşturan motivasyonlardır. Daha önce 

cezaevini ziyaret etmiş olan bir ziyaretçinin beklentisi ise bakımsız durumdaki cezaevinin gerekli 

çalışmalarla bakımlı hale getirilmiş olmasıdır (tablo 4). 

   

SONUÇ 

 

Bu çalışmada Sinop Tarihi Cezaevini ziyaret eden turistlerin en büyük motivasyonlarının izledikleri 

film ve dizilerden etkilenmeleri olduğunu söyleyebiliriz. Katılımcıların büyük çoğunluğunun yakın il 

ve ilçelerden olmaması eserlerde anlatılmaya çalışılan tarih kalıntılarının görselle birleştiğinde 

destinasyon için çekim unsuru haline gelebildiğinin kanıtı niteliğindedir.. 

Sinop her ne kadar yol güzergahı üzerinde bulunmasa da son beş yılda ziyaretçi sayısı 400.000’in 

altına düşmemiştir. Bu çalışmaya katılanların büyük çoğunluğunun da gezi amaçlı burada bulunmaları 

bu bilgiyi destekler niteliktedir.  

Hüzün turizminin temelinde ister bireysel ister toplu halde yaşanan dramlar yer almaktadır. 

Katılımcıların %47’si öncelikli olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün mezarının yer aldığı Anıtkabir’i 

ziyaret ettiklerini belirtmiştir. Geçmiş yaşanmışlıkların yeni nesillere aktarımı geleceğin inşaasıdır…. 

Tıpkı bu çalışmada olduğu gibi cezaevini ziyaret edenler öncelikli olarak buradaki yaşanmışlıklardan 

kaynaklı acıyı hissetmek istemektedirler. Tıpkı Kastamonu Valisi Abdurrahman Paşanın yardımcısı 

Tepeyran’ın cezaevini ziyareti esnasında zindanı tasvir ettiği, gibi: 

 

“Anahtarı taşıyan gardiyan, elleri titreyerek kapıyı açtı. Cidden tahammül edilmez bir kokuyla 

karşılaştık. Pencereyi açtırdım. Güneş ışığı duvar dibinde inleyen hükümlüyü gösterdi. Zavallı 

rutubetten çürümüş bir hasıra yan yatmış, zayıf sesiyle durmadan “vardır efendim var” diye 

mırıldanarak boynundaki ve topuklarındaki zincirleri şıkırdatmaya çalışıyordu. Sağ bacağını 

ise hiç kımıldatamıyordu…..” (Tırıl, 2010: 255). 

 



 

749 

 

KAYNAKÇA 

 

Aslan, S. (2015). ‚Prison Tourism as a Form of Dark Tourism, The Journal of International Social 

Research, 8 (40), 600- 608.  

Besculides, A., Lee, M. E., & McCormick, P. J. (2002). Resident's perceptions of the cultural benefits 

of tourism. Annals of Tourism Research, 29 (2), 303-319.  

Çetinsöz, B. C. ve Temiz, G. (2016). Alternatif Bir Turizm Türü Olarak Türkiye‘nin Karanlık (Dark) 

Turizm Potansiyeli, Conferans Paper, Temmuz, 2016. 

Kılıç, B. & Akyurt H. (2011). Destinasyon İmajı Oluşturmada Hüzün Turizmi: Afyonkarahisar ve 

Başkomutan Tarihi Milli Parkı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 209- 

232. 

Kurnaz, A. H., Çeken, H. & Kılıç B. (2013). Hüzün Turizmi Katılımcılarının Seyahat 

Motivasyonlarının Belirlenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 57-73. 

Özer, S. U., Ersoy, G. K.& Tüzünkan, D. (2012). Dark Tourısm in Gallipoli: Forecast Analysis to 

Determine Potential of AustralianVisitors, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 41, 

386-393. 

Park, H. Y. (2010). Heritage tourism: Emotional journeys into nationhood. Annals of Tourism 

Research, 37 (1), 116–135.  

Şahbaz, R. P. ve Kılıçlar, A. (2009). Filmlerin ve Televizyon Dizilerinin Destinasyon İmajina Etkileri, 

İşletme Araştırmaları Dergisi 1/1: 31-52. 

Taş, İ. ve Koç, E. (2016). Thanatourism profile of Turkey, International Journal of Social Science.  

Number: 48 , p. 183-198. 

Tırıl, A. (2010) Cumhuriyet Döneminde Sinop (1923-1950). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.  

Tinson, J. S., Saren, M. A. ve J. Roth B. E. Exploring the role of dark tourism in the creation of 

national identity of young Americans, Journal of Marketing Management, 2015 Vol. 31, Nos. 

7–8, 856–880. 

Topsakal, Y.& Ekici, R. (2014). Dark Tourism as a Type of Special Interest Tourism: Dark Tourism 

Potential of Turkey, Akademik Turizm ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 325-330. 

Türnüklü, A. (2000). Eğitim Bilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma 

Tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi,sSayı: 24, sy. 543-559. 

 

 

 



 

750 

 

İnternet Ekonomisi G 20 Ve Türkiye Karşılaştırması 
 

M.Büşra Engin Öztürk 

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO 

 

Özet 

Ekonomi için büyük bir itici güç olan, büyüme ve kalkınmanın anahtar rolünü üstlenen internet 

ekonomisi, dijital teknolojiler üzerine kurulu ekonomi anlamına gelmektedir. Bir ülkenin internet 

ekonomisinin büyüklüğü, e-ticaret, sosyal ağ, devlet, yatırım, tüketim harcamaları, GDP’ ye katkı, 

online satış, e-ödemeler, online reklamcılık, mobil kullanım ve tüketici faydasına bakılarak 

ölçülmektedir. Bu çalışmada “direkt etki” adı verilen bu ölçümleme metodu dünyanın en büyük yirmi 

ülkesini oluşturan G20 ve bu grup içerisinde yer alan Türkiye için araştırılmıştır. Yapılan 

karşılaştırmalarda Türkiye’nin online reklamcılık, sosyal ağ, mobil kullanımda G20 ülkeleri arasında 

iyi performans sergilediği, GDP’ ye katkı, e-ticaret, online perakende ve ödemeler konusunda da 

ilerleme kaydetmesi gerektiği ortaya konmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: İnternet ekonomisi, G20, e-ticaret, online perakende, Türkiye 

 

 

INTERNET ECONOMY THE COMPARISON OF G20 AND TURKEY 

 

Abstract 

 
The internet economy which is an impulsive force for an economy and a key for growth and 

development, is the economy based on the digital technologies. The volume of the internet economy 

can be measured by e-commerce, social networking, government, investment and consumption 

expenditures, contribution to GDP, online retail, e-payments, online advertisements, mobile 

connectivity and consumer surplus. In this paper, this measurement method is analysied forG20 which 

is the developest countries of the world and Turkey which is the part of this group.In the comparisons 

we found that Turkey has a good performance at online adverstisement, social networking and mobile 

connecivity and has not good performance at contribution to GDP, e-commerce, online retail and e-

payments among other G20 countries. 

 

Keywords:Internet economy, G20, e-commerce, online retail, Turkey 

 

 

1.Giriş 
 

Piyasaların küreselleşmesini sağlaması, sınır ötesi bilgi akışını meydana getirmesi, yeni yatırımları 

teşvik etmesi, maliyetleri düşürmesi,  firma ve tüketicilere yeni fırsatları sunması, inovasyon ve 

verimlilik artışını sağlaması ve bireylere yeni beceriler katması interneti, ülke ekonomilerinin 

gelişiminde oldukça önemli bir noktaya getirmektedir. E-ekonomi de denen internet ekonomisi bugün 

yalnızca elektronik ticaretten oluşmamaktadır, nitekim internet ekonomisi yalnızca tüketim 

harcamalarını değil, yatırım ve devlet harcamalarını da içermektedir. 
 

Bu çalışmanın amacı, günümüzde büyük öneme sahip olan internet ekonomisinin dünyanın en 

gelişmiş 20 ekonomisindeki seyrini incelemek ve bu ülkeler arasında yer alan Türkiye’ nin durumunu 

karşılaştırmalı olarak gözler önüne sermektir. Bu amaca yönelik olarak internet ekonomisi OECD ‘ nin 

belirlediği kriterlere göre ölçülecek ve internet ekonomisinin payı ve etkileri incelenecektir. Bu 

kapsamda GDP içinde internet ekonomisinin payı, ekonomik etkiler, verimlilik etkisi ve sosyal etki 

G20 ülkeleri bazında ele alınacak, daha sonra Türkiye’ deki durum karşılaştırmalı olarak 

incelenecektir.  
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2. İnternet Ekonomisi 
İnternet ekonomisi OECD’ nin tanımına göre internet ve ilgili bilgi ve iletişim teknolojileri tarafından 

desteklenen tüm ekonomik, sosyal ve kültürel aktivitelerden oluşur. (OECD, 2013: 6) Genel anlamda 

tüketim, yatırım, devlet harcamaları, ihracat ve ithalat toplamından oluşmaktadır. 
 

Dünya Bankası raporuna göre internete erişim, deniz aşırı piyasalara ulaşım ve yeni müşteri bulma 

maliyetlerini %65 oranında azalttığı için gelişmekte olan ülkelerin büyük ihracat piyasalarından 

coğrafi izolasyonunu azaltmaktadır. İnternet pek çok iş kaybına yol açsa da yeni iş yaratma sayısına 

bakıldığında sayının çok daha fazla olduğu görülmektedir.  Yapılan araştırmalara göre internet 

sonucunda her bir iş kaybı 2,6 yeni iş yaratılmasıyla telafi edilmektedir. (Lazovic, Durickovic, 2014: 

1799) İnternetin böylesine önemli olduğu bir dünyada internet ekonomisinin gelişimi ülke ekonomileri 

üzerinde büyük etkiler doğurmaktadır.  
 

İnternet ekonomisinin gelişimini özellikle iki faktör tetiklemektedir: Yeni kullanıcılar ve daha hızlı 

internet erişimi.  (a.y). Daha hızlı internet erişimi yeni teknolojiler sayesinde oldukça iyi durumdadır. 

Yeni kullanıcılar demek internet kullanıcı sayısının artması anlamına gelmektedir. 1991 ‘ de dünya 

üzerindeki internet kullanıcıları 3 milyondan az olup elektronik ticaret uygulaması henüz mevcut 

değildir .(World Trade Organization, 2013: 3) Digital 2017 Raporuna göre 7,4 milyarlık dünya 

nüfusunun 3,7 milyarı internet kullanmaktadır. 2016 yılında internet kullanıcı sayısı 2015 yılına göre 

%10 artmıştır. 2020’ de internet kullanıcı sayısının 5 milyar olacağı tahmin edilmektedir. (Afra, 2014: 

25, Meltzer, 2015: 90).  Kullanıcı sayısı en çok Asya kıtasındadır, ancak bu durum nüfus ile ilgili 

olduğundan asıl bakılması gereken kavram internet penetrasyonudur. İnternet kullanımının nüfusa 

oranı anlamına gelen internet penetrasyonu, Kuzey Amerika’ da %79, Avrupa’ da %63, Asya-Pasifik’ 

te %28, Latin Amerika’ da %43, Afrika ve Ortadoğu’ da %20 dir. (Afra, 2014: s.26) Gelişmekte olan 

ülkelerde cep telefonu kullanımı yaygınlaştıkça internet penetrasyonu da artmaktadır. Bugün dünyada 

internet üzerinden alışveriş yapan kullanıcı sayısı en fazla Çin’ de, e-ticaret hacmi ise en çok ABD’ 

dedir. (www.pazarlamasyon.com/201302/e-ticaret/) 
 

3. İnternet Ekonomisinin Ölçülmesi 
İnternet ekonomisinin nasıl ölçüleceği tartışmalı bir konu olsa da üç metotla ölçülebilmektedir ki 

bunlar; direkt etki, dinamik etki ve dolaylı etkidir. (OECD, 2013: 7). Direkt etki resmi datalara bağlı 

yapılır ve internet ekonomisinin büyüklüğü milli gelirin (GDP) bir parçası olarak ölçülür. Dinamik 

etki, internetin firmaların verimliliğine ve karlılığına etkisini ölçer. Dolaylı etki ise, internet 

aktivitelerinin tüketici fazlası ve refah artışı üzerindeki artışını inceler. Bu çalışmada uluslararası 

ekonomik alanda inceleme yapılması nedeniyle daha makro bir yaklaşım olan direkt etkiye göre ölçüm 

yapılacaktır.  
 

Direkt etki alanında yapılan ölçümlemeler önceleri (2009) sadece GDP deki internetin payını 

internetle alakalı iş sayısına bakılarak yapılmıştır. Ancak 2010 yılında Boston Consulting Group, 

internetin ekonomiye direkt etkisini 4 ana başlık altında ele almıştır. (OECD, 2013: 8)  
 

1. İnternete ayrılan GDP payı (tüketim, yatırım, kamu harcamaları ve net ihracat dahil) 

2. Tüketici ve firmaların GDP’ ye bağlı olmayan ekonomik etkisi (elektronik ticaret, online 

reklamcılık, tüketici faydaları dahil) 

3. Üretimdeki tedarikten elde edilen kazançlar ve toptan satış ve perakende ticaret yoluyla elde 

edilen kazançlar dahil verimlilik etkisi. 

4. Kullanıcı memnuniyeti, sosyal bağlantı, sahtekarlık ve korsanlık dahil geniş kapsamlı sosyal 

etkiler.  
 

Dünyanın en iyi 10 ekonomisinde internetin son 5 yıldaki GDP büyümesine katkısı %10 dan 

fazladır.(Meltzer, 2015: 91). Ticaret, turizm ve coğrafi konum gereği dış dünyayla daha çok bağlantı 

halinde olan ülkeler diğer ülkelere göre internet ekonomisinden daha çok faydalanmaktadır. (Terzi, 

2011: 749) Aşağıda G 20 ülkelerindeki internet ekonomisi incelenmektedir. 
 

4. G-20 ve İnternet Ekonomisi  
G 20 (Gelişmiş ve Gelişmekte Olan 20 Ülke) küresel ekonomi ve mali sistemin daha fazla 

geliştirilmesini sağlamak ve küresel krizlere karşı önlem almak amacıyla 1999 yılında kurulmuştur. G-

20 üyeleri; Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, 

http://dx.doi.org.)/
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Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye 

ve Avrupa Birliği Komisyonundan oluşmaktadır. G20 ülkelerinin toplam ekonomisi küresel 

ekonominin %90 ını, küresel ticaretin %80 ini, ve dünya nüfusunun %66 sını oluşturmaktadır 

(http://www.oecd.org/g20/22/09/2015) 2016 yılında G-20 ülkelerindeki internet ekonomisi 4 trilyon 

doların üzerinde  gerçekleştirilmiştir.   
 

G -20 ülkeleri içerisinde internet ekonomisinin en büyük olduğu ilk 5 ülke Amerika Birleşik 

Devletleri, Çin, Japonya, Hindistan ve Almanya’ dır. (Dean, vd., 2012: 8). İnternet ekonomisinin genel 

ekonomi içindeki payına bakılacak olursa internet ekonomisinin en büyük olduğu ilk üç ülke, sırasıyla 

İngiltere, Güney Kore ve Çin’ dir. Türkiye ise yüzdesel anlamda ondokuzuncu sırada yer almaktadır.  
 

ABD dünya internet gelirinin %30 undan fazlasını elde etmektedir. (Meltzer, 2015: 91). İnternet 

ekonomisinin G-20 nin gelişmiş ülkelerinde son 5 yıldaki yıllık artış %8 in üzerindedir. Çin, Kore, 

Hindistan ve Endonezya G-20 nin en hızlı büyüyen ekonomileri iken, Kanada, İngiltere, Brezilya, 

Arjantin, ABD, Suudi Arabistan, Avustralya ve Türkiye orta hızla büyüyen ülkelerdir ve İtalya, 

Almanya, Fransa, Japonya, G.Afrika ile Meksika yavaş büyüyen ülkelerdir. (Singh, 2014: 247). 
 

4.1.G 20 Ülkelerinde İnternet Ekonomisinin Ölçülmesi 
Daha önce uluslararası ekonomik alanda inceleme yapacağımızdan ötürü direkt etki yaklaşımını ele 

alacağımızı ifade etmiştik. Direkt etki hatırlanacağı gibi 4 ana başlık altında incelenmektedir. Aşağıda 

bu dört etki G 20 ülkeleri için incelenmektedir. 
 

4.1.1.GDP İçinde İnternet Ekonomisinin Payı 
En gelişmiş ülke ekonomisinde internet ekonomisinin milli gelir içindeki payı 2010 yılında ortalama 

olarak %4,1 olarak kaydedilmiştir ki bu da 2300 milyar dolara tekabül etmektedir. G-20 deki internet 

ekonomisi 2010 dan 2016 ya kadar yaklaşık iki katına çıkmıştır.  
 

Direkt etkiyi ölçmek için GDP içindeki devlet harcamaları, yatırım ve tüketim harcamaları ile net 

ihracata bakıldığından daha önce bahsedilmişti. Tablo 3 te bu veriler yer almaktadır. Aşağıdaki 

grafikte ise G 20 ülkelerinin milli geliri içerisinde internet ekonomisinin payı yer almaktadır. Buna 

göre internet ekonomisinin en büyük olduğu G 20 ülkeleri arasında İngiltere açık ara önde yer 

almaktadır.  
 

Grafik 1 : G-20 2010-2016 GDP sinde İnternet Ekonomisin Payı 

 

              Kaynak: (Dean, vd., 2012: 19-51) verilerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. 
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İnternet Ekonomisini Etkileyen Faktörler:  
 

Dünya çapında yatırım şartları internet ekonomisini etkileyen faktörlerden biridir. Bir diğer faktör 

internet çevresidir. Bir başka deyişle ülkenin internet alt yapı kalitesi, vatandaşların internet kullanım 

oranları internet ekonomisinin gelişimini etkiler.  
 

Ülkenin diğer ülkelerle fiziksel olarak bağlantı halinde olmasını sağlayacak hava yoları, demir yolları 

da önem taşıdığı gibi asıl olarak ülkenin uluslararası ticaret çevresi de internet ekonomisini etkiler. 

Eğer tarife ve benzeri kısıtlamaların olduğu bir ülke söz konusuysa bu internet ekonomisi için bir 

dezavantajdır. 2008 yılında yaşanan krizden bu yana dünyada 5,784 tedbir devreye girmiştir ve bunun 

2.598 i G20 ülkelerine aittir. Türkiye’ nin tedbir sayısı 100 dür ancak dış ticarete en büyük zararı 

veren ülkeler 350 adet tedbirle Hindistan ve 283 adet tedbirle Rusya olmuştur.  
 

Aynı zamanda yasal düzenlemeler de internet ekonomisini etkiler. Çünkü elverişli bir yasal zemin 

gerek güveni, gerek rekabeti ve gerekse risk minimizasyonunu güçlendirecektir. 1992-2012 yılları 

arasındaki 20 yıllık süreçte yüksek teknolojili yapıya geçişte G-20 ülkeleri arasındaki en büyük 

sıçramayı Çin, Güney Kore ve Fransa yapmıştır. Çin ve Hindistan son yıllarda en fazla yeni AR-GE 

yatırımı çeken ülke olmuştur ve onları ABD ve Kanada takip etmiştir. G-20 ülkelerinin yaptığı 

doğrudan yabancı yatırımlardaki AR-GE projeleri dünyadaki toplamın %82 si gibi büyük bir 

bölümünü oluşturmaktadır. (Arslanhan, Memiş, 2015: s.4) Ülkeler arasında en büyük farkla en fazla 

AR-GE yatırımı yapan ve kişi başına düşen AR-GE harcaması en yüksek ülke ABD’ dir. AR-GE 

yatırımındaki en büyük artış ise Çin’ dedir. Yine G-20 ülkeleri arasında GSYİH içinden AR-GE ye en 

fazla pay ayıran ülke Güney Kore’ dir ve onu Japonya ve Almanya izlemektedir. Güney Kore aynı 

zamanda AR-GE harcamalarında özel sektörün payının en yüksek olduğu ülkedir. Bu beş kategorinin 

G 20 ülkelerinde en başarılı şekilde gerçekleştiği ülke Avustralya’ dır.  
 

Yatırım şartlarına bakıldığında ABD, Çin ve Avustralya’ nın ilk üçte olduğu, Türkiye’nin ise İtalya ve 

Arjantin’in önünde sondan üçüncü olduğu dikkate çekmektedir.  
 

İnternet çevresine bakıldığında mobil ve sınır ötesi iletişimde Güney Kore, Avustralya ve Almanya’ 

nın ilk üçte olduğu, Türkiye’ nin sondan dördüncü olduğu görülmektedir. Tüm bunların yanında 

elektronik ödeme sistemlerinin payı da oldukça büyüktür.  (The Economist, 2014: 10) Sadece bankalar 

vasıtasıyla değil, aynı zamanda elektronik ticaret tabletler ve cep telefonları aracılığıyla da 

yapılabildiği için internet ekonomisinin daha kolay ve daha ucuz yapılabilirliği daha da artmıştır.  
 

Uluslararası ticaret çevresinde ilk sırayı yine Güney Kore başta olmak üzere İngiltere ve Japonya ilk 

üçtedir. Türkiye dış ticaret bakımından 14. ülkedir. Yasal düzenlemelere bakıldığında da Türkiye’nin 

14. Sırada yer aldığı listede ilk üçü Almanya, İngiltere ve Kanada oluşturmaktadır.  
 

Tablo 3: GDP İçindeki Devlet, Yatırım, Tüketim Harcamaları 

G-20 Ülkesi Devlet H. (mr dolar) Yatırım H. (mr dolar) Tüketim H. (mr dolar) Net İhracat (mr dolar) 

Arjantin 1,5 8 18 -3 

Avustralya 14 17 50 -19 

Brezilya 8 21 76 -16 

Kanada 13 29 51 -20 

Çin 27 92 321 412 

Fransa 16 33 67 -12 

Almanya 15 39 95 8 

Hindistan 11 32 108 31 

Endonezya 2 10 13 -2 

İtalya 7 14 70 -9 

Japonya 36 88 271 -23 

Meksika 2 18 24 18 

Rusya 3 21 63 -12 

S.Arabistan 4 7 21 -4 

G.Kore 9 16 58 31 

Türkiye 2 10 23 -4 

İngiltere 26 47 257 18 

ABD 129 289 596 -15 

AB-27 121 223 810 -22 

Kaynak: (Dean, vd., 2012: 19-51) verilerinden elde edilerek hazırlanmıştır.  
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Yukarıdaki tabloda G-20 ülkeleri için harcamalarla ilgili gösterilmektedir. Buna göre devlet ve yatırım 

harcamaları en çok ABD’ de, tüketim harcamaları AB’ de fazladır. Yatırım, tüketim ve devlet 

harcamalarında ABD ve AB’ yi Çin ve Japonya izlemektedir.  
 

4.1.2.Ekonomik Etkiler:  
 

Ekonomik etkiler daha önce internet ekonomisinin ölçülmesi başlığı altında ifade edildiği gibi bir 

takım alt başlıklara ayrılmaktadır. Aşağıda G-20 ülkelerinin bu kategorilere göre performansı yer 

almaktadır.  

 

4.1.2.1.  Elektronik Ticaret 
 

İnternetin gelişimi ve yaygınlaşması elektronik ticareti ve bunun neticesinde internet ekonomisini 

büyütmektedir. İnternet ekonomisinin büyük bir parçası olan elektronik ticaret bugün dünya çapında 1 

trilyon doların üzerinde bir hacme sahiptir ve elektronik ticaret yapanların sayısı 1,61 milyardır.  Eğer 

ülke elektronik ticarette yeni fırsatlara açıksa ve gelenekselci bir takım engelleri bertaraf edebiliyorsa 

internet ekonomisi de daha çok gelişecektir. Çünkü elektronik ticaret maliyetleri düşürür, verimliliği 

artırır, yeni pazarlara erişim sağlar. (Savrul, Kılıç, 2011: 253-254)  Elektronik ticaretin en büyük 

olduğu ülke aynı zamanda bir G-20 üyesi olan ABD dir. E-ticaret hacmi bakımından dünyadaki en 

hızlı gelişen 3 ülke G-20 üyesi olan Çin, Hindistan ve Endonezya’ dır. 

(www.pazarlamasyon.com/201302/e-ticaret/11.09.2015 tarihinde erişildi.)  Elverişlilikte ise bağlantı 

başarısı, e-ödemenin yaygın olması ve yasal düzenlemelerin etkisiyle Avustralya ilk sırada yer 

almaktadır.  

 

Grafik 2: Elektronik Ticarete Elverişlilik 

Kaynak: The Economist, 2014: 5 

 
The Economist dergisine göre G 20 ülkelerinin elektronik ticarete elverişliliği  yukarıdaki şekilde 

gösterilmektedir. Buna göre Avustralya ve ABD e-ticarete en elverişli ülkeler iken, Endonezya ve 

Arjantin en düşük elverişliliğe sahip G-20 ülkeleridir.  
 

4.1.2.2. Online Reklamcılık:  
 

Bir başka önemli kavram online reklamcılıktır. Reklam, uluslararası ticarete neden olan online 

işlemler için çok gerekli bir enstrümandır. 2010 yılında G-20 ülkelerinde 65 milyar dolar olan online 

reklamcılık 2016 yılında 125 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. (Dean, vd., 2012: 11) Online 

reklamcılık özellikle gelişmiş ülkelerde daha çok artmaktadır.  
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Grafik 3: Online Reklam Harcamalarının Toplam Harcamalar İçindeki % Payı 

 

Kaynak: (Dean, vd., 2012: 19-51) verilerinden elde edilerek hazırlanılmıştır.  

 
Online reklam harcamalarının toplam reklam harcamalarının içindeki yüzde payları yukarıdaki tabloda 

gösterilmektedir. Buna göre online reklam harcamaların payı en çok İngiltere’ de yapılmaktadır.  

 

4.1.2.3. Tüketici Faydası: 

 

G20 ülkelerinde internet kullanıcılarına baktığımız zaman 2005 yılında 283 milyonu gelişmekte olan, 

508 milyonu gelişmiş ülke bazında toplam 746 milyon kişi olduğunu görmekteyiz. 2015 yılında ise 

1390 ı gelişmekte olan, 672 milyonu gelişmiş ülke bazında toplam 2062 milyon kişinin olduğunu 

görmekteyiz. Tüketici faydası tüketicilerin cihazlar, uygulamalar, hizmetler ve bağlantı ile ilgili 

ödedikleri değerin üzerinde bir değer elde etmelerine inanmasıdır. Bu değer ülkeden ülkeye farklılık 

göstermektedir. 13 G-20 ülkesinin toplam tüketici rantı 1,9 trilyon dolardır ki bu GDP lerinin %4,4 

üne tekabül etmektedir. (Dean, vd., 2012: 12) 

 

Mobil alışveriş, tüketiciler için ürünleri araştırma, onları karşılaştırma ve istedikleri an satın alma 

konularında kolaylık sağlar. 2005 yılında mobil kullanım olmadığından 167 milyon sabit bağlantı 

yapılmış, 2015 yılında ise 543 milyon sabit, 2.134 milyon mobil kullanım gerçekleşmiştir. Gelişmekte 

olan G-20 ülkelerinde internet kullanıcıları gelişmiş ülkelerin toplamından daha fazla olan 800 

milyona ulaşmıştır.  

 

Taşınabilir aygıtlar üzerinden yüksek hızlı internet erişimi anlamına gelen mobil genişbanda bağlantı 

G-20 ülkeleri için aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Buna göre G.Kore, tüketicilerin ve firmaların 

internet kullanmalarını en çok teşvik eden ülkedir.  
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Grafik 4: Mobil Genişbant Bağlantısı 

 

                 Kaynak: The Economist, 2014: 12. 

 

4.1.3. Verimlilik Etkisi 

 

4.1.3.1.Toptan Satış ve Perakende Yoluyla Elde Edilen Kazançlar: 

 

On bir G-20 ülkesi arasında yapılan araştırmalar yüksek web teknolojisi kullanan KOBİ lerin 

kullanmayanlara göre %22 ye kadar daha çok gelir elde ettiğini ve daha çok istihdam yarattığını ortaya 

koymaktadır. (Dean, vd., 2012: 14) Örneğin Çin, Brezilya, Hindistan gibi ülkelerdeki yüksek web 

kullanan KOBİ ler son  yılda satışlarını sırasıyla %25, 20,19 oranında artırırken aynı ülkelerdeki düşük 

web kullanan KOBİ ler sırasıyla %9,12,13 oranında artırmışlardır. ABD, G.Kore gibi ülkelerde ise 

yüksek web kullanan KOBİ ler %10 ve %6 oranında artış gösterirken düşük web kullanan KOBİ ler 

%5 oranında satış kaybetmiştir. (a.y.,: 15) 

 

Elektronik ticaret yapan Kobiler in oranı Brezilya’ da %66, Çin’ de %57 ve İngiltere’ de %49 dur.  

İnternet ekonomisinin içeriğinde online perakendecilik önemli bir yer tutmaktadır.  

 

Online perakendenin payı açık ara farkla İngiltere’ de yüksektir.  Meksika, G.Afrika, Trükiye, 

Endonezya’ da ise bu pay %1 ler dolayındadır.  

 

Grafik 5: 2016 Toplam Perakendenin İçinde Online Perakendenin Yeri 

            Kaynak: (Dean, vd., 2012: 19-51) verilerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. 
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4.1.3.2.  Elektronik Ödemeler 
 

Online ticaretin en büyük göstergesi olan elektronik ödemeler tüketimde kredi kartının payını, mal ve 

hizmet alımında elektronik ödeme ve akıllı telefon kullanımını ölçmektedir ve bu ölçüme online 

reklamcılığın etkisini gösteren sosyal medya kullanımı dahildir. (The Economist, 2014: 18)  
 

Aşağıda G-20 ülkeleri için elektronik ödeme tablosu yer almaktadır. Kanada,    elektronik ödeme 

kullanımında ikinci, sosyal medya kullanımında birinci durumdadır. Ayrıca kendi tüketici 

ödemelerinin %90 ını oluşturan nakit olmayan ödemeler konusunda da dünyaya öncülük etmektedir. 

(a.y) İngiltere hariç Almanya, Fransa, İtalya gibi AB ülkeleri ise kredi kartı ve sosyal medya 

kullanımında daha geri sıralarda yer almaktadır. 

 

Grafik 6: G-20 Ülkelerinde Elektronik Ödeme ve Pazarlama 

 

           Kaynak: The Economist, 2014: 18. 

 

Elektronik ödeme sistemlerinin gelişmişliği konusunda Türkiye sondan 4. olup, ilk üçü sırasıyla 

Kanada, Avustralya ve İngiltere oluşturmaktadır. 
 

Kanada,    elektronik ödeme kullanımında ikinci, sosyal medya kullanımında birinci durumdadır. 

Ayrıca kendi tüketici ödemelerinin %90 ını oluşturan nakit olmayan ödemeler konusunda da dünyaya 

öncülük etmektedir. (a.y) İngiltere hariç Almanya, Fransa, İtalya gibi AB ülkeleri ise kredi kartı ve 

sosyal medya kullanımında daha geri sıralarda yer almaktadır. 

 

4.1.3. Sosyal Etkiler:  
 

Online perakendecilikten daha çok önem arz eden bir kavram da tüketicilerin online araştırıp, offline 

olarak satın almalarıdır. Ropo (research online purchase offline) adı verilen bu olgu, elektronik 

ticaretin kredi kartı, güvenlik, teslimat, siparişin yerine getirilmesi ile ilgili bazı sorunlarından dolayı 

daha çok tercih edilmektedir. Nitekim 2010 yılında ABD’ de toplam online perakendecilik satışları 

252 milyar dolar olarak gerçekleşmişken, ropo 482 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Sosyal medya 

kullanımı dünya genelinde 32,56 miyar kadardır.  
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Kaynak: Dgital 2017 raporundan elde edilen verilere göre düzenlenmiştir.  

 

 

5.Türkiye ve İnternet Ekonomisi 
 

Türkiye’ de internet ekonomisi giderek gelişmek göstermektedir. 2014 Tuik verilerine göre bilgisayar 

ve internet kullanım oranları 16-74 yaş grubundaki bireylerde %53,8 olmuştur ki bu oran 2004 yılında 

%18,8 dir. Bu oranlar erkeklerde %63,5 iken, kadınlarda %44,1’dir. 

(http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16198) 
 

Bilgisayar ve İnternet kullanım oranlarının en yüksek olduğu yaş grubu 16-24’tür. Bilgisayar ve 

İnternet kullanımı tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksektir. 2014 yılı Nisan ayında Türkiye 

genelinde internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı %60,2 oldu. Bu oran 2013 yılının aynı ayında 

%49,1’di. (a.y)  Türkiye’ de de internet ekonomisini ölçümünü G-20 ülkelerinde yaptığımız gibi 4 ana 

başlık altında inceleyeceğiz.  

 

5.1.GDP İçinde İnternet Ekonomisinin Payı 
 

2011 yılındaki rakamlara göre GSYİH ya internetin katkısı %1,7 ile 22 milyar TL olarak 

gerçekleşmiştir. 2017 yılındaki beklenti ise GSYİH ya %2,6 katkı ile 64,3 milyar TL ye ulaşmasıdır. 

Grafik 1 e bakıldığı zaman gerek 2010, gerekse 2016 da GDP içinde internet ekonomisi payına 

bakıldığı zaman Türkiye’ nin G20 ülkelerinden sadece Endonezya’ nın önünde olduğu görülmektedir.  
 

Türkiye’ de internet ekonomisinin en büyük ayağını %70 lik bir oranla tüketim harcamaları oluşturur. 

Tüketim harcamaları ise iki kısımdan oluşmaktadır. İlki perakende , e-ticaretteki 4,5 milyar TL’ lik 

tüketici harcamalarıdır. Seyahat ve tüketici elektroniği bu kategorideki en yüksek harcamaları 

oluşturmaktadır. İkinci kısım 11,4 milyar TL tutarındaki internet servis sağlayıcıları ve internet erişim 

cihazları için yapılan harcamalardan oluşmaktadır. İlk kısım olan elektronik ticaret ikinci kısım olan 

erişim harcamalarına göre oldukça düşüktür. Gelişmiş ülkelerde ilk kısım harcamalar ikinci kısım 

harcamaların beş ila dokuz kat arasında daha fazladır. İnternet ekonomisi, daha önce de belirtildiği 

gibi e-ticaret ile sınırlı değildir. E-ticaret internet ekonomisinin sadece tüketim harcamaları kısmının 

bir öğesidir. Tüketim harcamaları dışında özel sektör yatırımları internet ekonomisine (GSYİH) 7 

milyar TL’ lik katkı sağlamaktadır.  (Dean, v.d.2013: 10) 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16198
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Özel sektör yatırımları internet GSYİH na yaptığı 7 milyar TL lik katkıyla Türk internet 

ekonomisindeki ikinci büyük ayağı temsil etmektedir. (a.e:  13) Bu katkı özel sektörün altyapıları 

geliştirmesiyle ve yeni teknolojilere yatırım yapmasıyla gelmektedir.  

Türkiye’ de internete yapılan devlet harcamaları 1,6 milyar TL’ dir ve paya bakıldığında bu oran 

gelişmiş Avrupa ülkelerinin gerisindedir (a.y.) Tükiye’ de devletin internete katılımı tüketici ve 

işletmelerden düşüktür ve AB27 ve OECD değerlerinden daha geridedir. Türkiye AR-GE 

harcamalarında G-20 ülkelerinin sonlarında yer almaktadır.  

 

5.2. Ekonomik Etkiler: 
 

5.2.1. Elektronik Ticaret 
 

Genç nüfusa sahip Türkiye’ de internet kullanıcı sayısının fazlalığı elektronik ticaret açısından bir 

avantaj yaratsa da özellikle Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında Türkiye e-ticarette geri sıralarda yer 

almaktadır. (Yumuşak, 2001: 12) E-ticaret kullanıcısının 12 Milyona ve e-ticaret hacminin de 20 

Milyar TL’ye yaklaştığı ülkemizde, 22 bine yakın aktif e-ticaret sitesi bulunmaktadır. 

(http://eticaretmag.com). 2013 yılında internet üzerinden alışveriş yapanların oranı %24,1 olarak 

gerçekleşmiştir. (Özçelik,  2013:4) Grafik 2 den de görülebileceği gibi G-20 ülkelerinin içinde 

elektronik ticarete everişlilikte 15.sırada yer alan  

Türkiye, %38,6 lık bir orana sahiptir. Global Web Indeks raporuna göre Dünyadaki internet 

kullanıcılarının %66′sı her ay online alışveriş yapmaktadır. Dünyadaki aktif internet kullanıcılarının 

geçtiğimiz ay içinde gerçekleştirdikleri online satın alımlar ülke bazlı incelendiğinde Türkiye’nin GWI 

tarafından raporlanan 32 ülke arasında %63′lük oran ile ilk on ülke arasında yer aldığı görülmektedir. 
 

5.2.2. Online Reklamcılık:  
 

Online reklam gelirleri nihai satış olmadığı için GSYİH’ ya dahil edilemez. Ancak şunu belirtmek 

gerekir ki, Türk reklam pazarının %13,8 i online yapılmaktadır ve 830 milyon TL’ lik bir ciroya 

sahiptir. (Dean, v.d.2013: .14) Ayıca toplam reklam harcamalarının %17,8 ini online reklam 

harcamaları oluşturmaktadır ve bu 0,9 milyar dolar kadardır. (a.e.: 45) Türkiye online reklam 

ölçeğinde OECD ve AB-27 ortalamalarının yaklaşık %80 ine denk gelen bir puanla iyi bir performans 

sergilemektedir. Nitekim Grafik 3 te de görüldüğü gibi G20 ülkeleri arasında gerilerde olmayan 

Türkiye’ nin en yakın rakibi Çin ve Rusya’ dır.  
 

5.2.3. Tüketici Faydası:  
 

Daha önce tüketici faydasının ülkeden ülkeye değiştiğinden bahsetmiştik. Güney Afrika’ da 1,215 

dolar, Brezilya’ da 1,287 dolar olan tüketici faydası Türkiye’ de kişi başına 323 dolardır ve bu rakam 

4,453 dolar olan Fransa’ daki ile karşılaştırıldığında oldukça düşük kalmaktadır. (a.e.: 12)  
 

Almanya, Fransa gibi internet ekonomileri GDP lerinin içinde nispeten küçük yer tutan ülkelerde 

tüketicinin internetten algıladığı değer daha büyük olmaktadır. (a.y) . 

Mobil internet kullanımı Türkiye’ de oldukça yaygındır. Türkiye’ nin diğer ülkelerle 

karşılaştırıldığında göreceli olarak en güçlü performansı mobil geniş bant penetrasyonuda 

görülmektedir. Türkiye’ nin puanı OECD ortalamasının %65i, AB 27 ortalamasının %69 u kadardır.  

(Dean, v.d.2013: 19) Ayrıca Grafik ten de görüleceği gibi Türkiye mobil genişbant bağlantısında 

%28,1 lik bir orana sahiptir. 

 

5.3. Verimlilik Etkisi 
 

5.3.1. Toptan Satış ve Perakende Yoluyla Elde Edilen Kazançlar 
 

Toplam perakende pazarında online işlem yapanların payına bakıldığında gelişmiş ülkeler 

ortalamasının %5,5 gelişmiş ülkeler ortalamasının da %3,5 olduğu, Türkiye’ de ise bu oranın %1 ler 

civarında olduğunu görmekteyiz. Bu da G20 sıralamasında Türkiye’ nin sonlarda yer alması anlamına 

gelmektedir. Türkiye online perakendeciler Hepsiburada, Gittigidiyor, Markafoni, Trendyol gibi pek 

çok yerel büyük internet şirketine ev sahipliği yapmaktadır.  
 

Türkiye’ de nüfusun yarısından fazlası internet kullanmasına rağmen perakende satışların %1 den azı 

internet üzerinden gerçekleşmektedir. (a.e.: 8) Bu konuda yapılan çalışmalar Türk kullanıcıların 

http://eticaretmag.com/
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güvenlik sebebiyle online alışverişten çekindiklerinin ortaya koymaktadır. Bu güvensizlik online 

işlemlerin çağrı merkezi yoluyla sonuçlanmasına neden olmaktadır. Nitekim 2012 yılı itibari ile Tatil 

Sepeti seyahat sitesinde başlayan işlemlerin %80 i çağrı merkezi yoluyla sonuçlanmıştır. (a.e.: 13)  
 

Boston Consulting Group ‘ un Türkiye’ de 500 KOBİ ile yaptığı bir araştırma, interneti daha aktif 

olarak kullanan işletmelerin son üç yılda daha yüksek cirolar elde ettiğini ve satışlarında daha da fazla 

artış beklediğini göstermiştir. (a.e.14) 
 

5.3.2. Elektronik Ödemeler:  
 

Grafik 6 ya bakıldığında Türkiye’de elektronik ödemeler ve sosyal medya kullanımının %34,7 oluğu 

görülmektedir. Bu oran G-20 ülkelerine göre geride olsa da Türkiye, Rusya, Hindistan ve Endonezya’ 

nın ilerisindedir. Türkiye’de nüfus yaklaşık 74 milyon iken kart sayısı 53 milyonun üzerindedir. 

İnternet üzerinden gerçekleştirilen kartlı ödemelere bakıldığında Türkiye’deki artış % 50’dir. Bu 

durum Türkiye’de kart sayısının fazlalığının yanında kartların online olarak da daha fazla 

kullanıldığını göstermektedir. (Duramaz, Dündar, 2014: 35) 
 

5.4.Sosyal Etkiler: 
 

Türkiye’ de Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal paylaşım sitelerinin de oldukça sık kullanılması 

ve internetten oyun oynamanın yaygın olması da internet ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Örneğin 

Türkiye’deki online oyun oynayanların sayısı dünya genelinde 4.sıradadır. (global online oyun 

raporu2012, www.ystats.com)  
 

5.4.1. Sosyal Ağ: 
 

Buna göre Türkiye’de 35 milyonun üzerinde internet kullanıcısı, 36 milyon sahte hesaplar dahil aktif 

Facebook hesabı vardır. Günde ortalama 4.9 saat kişisel bilgisayarlar üzerinden, 1.9 saat mobil 

cihazlar aracılığıyla internette harcanmaktadır.  Günde ortalama 2 saat 32 dakika sosyal medyada 

geçirilmektedir. Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformu olan Facebook’u (%93), sırayla 

Twitter (%72), Google (%70) ve LinkedIn (%33) takip 

etmektedir.(http://www.dijitalajanslar.com/internet-ve-sosyal-medya-kullanici-istatistikleri-2014) 
 

5.4.2. Web Sitesi:  
 

Global Web Index verilerine göre Türkiye’ de İnternet kullanım amaçları dikkate alındığında, 2014 

yılının ilk üç ayında internet kullanan bireylerin %78,8’i sosyal paylaşım sitelerine katılım sağlarken, 

bunu %74,2 ile online haber, gazete ya da dergi okuma, %67,2 ile mal ve hizmetler hakkında bilgi 

arama, %58,7 ile oyun, müzik, film, görüntü indirme veya oynatma, %53,9 ile e-posta gönderme-alma 

takip etmiştir. Türkiye’ de en çok ziyaret edilen site Google, ikinci olarak da Facebook’ tur. (Dean, 

v.d., 2013: 8) Comscore a göre Türk internet kullanıcıları haftada ortalama 38 saat online olmaktadır. 

Rusya, Hindistan, Çin gibi ülkelerde bu rakamlar aşağı yukarı aynı olmakla birlikte Birleşik Krallık 

(26 saat), Fransa (24 saat) , Almanya (20 saat) gibi gelişmiş ülkelere göre oldukça fazladır. (a.y.) 
 

5.4.3.Blog: 
 

Türkiye’deki her 4 aktif internet kullanıcısından 1′i kişisel blog yazmaktadır. Global Web Index 

Araştırması’na göre, Türkiye’de her gün en az 1 saat internete bağlanan kullanıcıların %24′ü kişisel 

blog yazdıklarını belirtmektedir. Bu oran Avrupa ortalamasının üzerinde yer almaktadır. Kişisel blog 

yazmada en aktif ülkeler ise sırasıyla; Çin, Endonezya ve Güney Kore’dir. 
 

6 .Sonuç 
 

İnternet ekonomisi internet ve ilgili bilgi ve iletişim teknolojileri tarafından desteklenen tüm 

ekonomik, sosyal ve kültürel aktivitelerden oluşmaktadır. Dünya ekonomisinde giderek ivme kazanan 

internet ekonomisinin gelişimini internetin kullanımından devlet, yatırım, tüketim harcamalarına, yasal 

çerçeveden kısıtlamalara pek çok faktör etkilemektedir.  
 

İnternet ekonomisinin ölçülmesi çalışmamızda direkt etki ile ölçülmüştür. İnternet ekonomisinin GDP 

içindeki payı elektronik ticaret, online reklamcılık, toptan satış perakende, elektronik ödemeler ve 

sosyal etkiler GDP ülkeleri açısından ele alınmış, ABD, AB, İngiltere, Avustralya, Japonya, Çin gibi 

ülkelerin internet ekonomisinde G20 ülkelerinin öncüleri olduğu ortaya konmuştur. Daha sonra 

çalışmamızda Türkiye’ nin internet ekonomisi incelenmiş ve G20 ülkeleri genelinde incelenen 

http://www.ystats.com/
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faktörler Türkiye bazında ele alınmıştır ve Türkiye’ nin online reklamcılık, sosyal ağ ve mobil internet 

kullanımı bakımından G20 içinde iyi bir performans sergilediği, GDP içindeki pay, online perakende 

ve satış, elektronik ödemeler ve elektronik ticarete elverişlilik bakımından da iyi bir performans 

sergilemediği ortaya konmuştur.  
 

Türkiye’ nin internet ekonomisini büyütmek için mobil kullanım ve aktif kullanıcı sayısı fazlasını 

avantaja çevirmesi gerekmektedir. Yasal sınırlamaların kaldırılıp, AR-GE harcamalarına ve devlet 

harcamalarına öncelik verilmesi gerekmektedir. KOBİ lerde online satışların teşvik edilmesi ve 

elektronik ticaretteki güven problemini aşması gerekmektedir. Nitekim Türkiye’ de online araştırma 

ve online zaman harcama fazla olmasına rağmen online olarak satın alım düşüktür. Tüm bu önlemler 

alındığında Türkiye G20 ekonomileri içinde ön sıralarda yer alacaktır.  
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Abstract 

 

When a firm applies a flexible return policy, consumers’ anticipated regret decreases and because of 

this reason they would prefer to purchase from this firm. Sales increases and consumer’s regret 

decreases. The purpose of this paper is to show how flexible return policies increase firms` sales and 

profit while reducing consumers` regret and making them satisfied. Our test results show that under 

the flexible return policy, consumers tend to buy more not to return behavior. On behalf of return 

behavior, they tend to use this product or give it as a gift. Thus, we recommend the firms, especially in 

the textile sector, to apply flexible return policies.  
 

Key Words: Consumer’s regret, return policy, flexible return, firm’s profit 

 

 

1. INTRODUCTION 

In mainstream economic theory, people are assumed as rationale and their preferences rationalize their 

choices and maximize their utilities. However behavioral economics has showed many of evidence 

about it’s lackness. It says that people may choose emotionally and feel regret. To eliminate consumer 

regret, firms can apply flexible return policies. The purpose of this paper is to show return policies 

increase firms` credibility and profit while reducing consumers` regret and making them satisfied. 

 

2. DECISION MAKING AND CONSUMER SATISFACTION 

Under the condition of uncertainty, consumers have to choose a product in various alternatives when 

they decide to buy something. Consumers do not fully know their preferences for the products until 

after they gain some experience with them. In economic theory, decision making has five stages. At 

the first stage, consumers need something. At the second one, they search for alternatives. At the third 

one, they evaluate these alternatives. In the fourth one, they make a decision: to buy or not to buy. If 

they decide to buy, there is fifth stage and at this stage can conclude in two ways: satisfaction and 

dissatisfaction. 
 

Under the expectancy-disconfirmation model of satisfaction (Oliver: 1977, 1980) the consumer has 

some standard of comparison in mind before the consumption. After consumption the perceived 

performance is compared to the expectations. If performance exceeds the expectations, satisfaction 

occurs, if falls behind expectations then dissatisfaction occurs. (Taylor, 1997, 229)  

 

3. WHAT IS REGRET?  

Zeelenberg defines the regret as “a negative cognitively determined emotion that we experience when 

realizing or imagining that our present situation would have been better, had we acted differently.” 

(Zeelenberg, e.t.: 1996, 148)  Thus, we cant say that regret is the same emotion with the 

dissatisfaction. There are three components of regret: responsibility, self-blame and counterfactual 

thinking. (Lee, 2009: 456)  If the consumers have responsibility over the decision, they feel more 

regret. When consumers have more control and they blame themselves for this reason, regret tends to 

be greater. Counterfactual thinking is the process of comparing reality with alternative possibilities by 

constructing hypothetical scenarios. (Lee, 2009:456) If the consumers thinks that they should have 

decided differently, they tend to feel more regret.  
 

Consumers may feel regret through both action and inaction. Consumer psychology often shows that 

people only take action when a prior experience was negative. (Zeelenberg, et, 2002: 314) Because 
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they evaluate it as normal. Some studies showed that people may regret actions more than inactions 

for the long run. (Conolly, Zeelenberg, 2002: 213)  
 

Regret is related to choice whereas dissatisfaction is related to outcomes. Regret is also different from 

disappointment. Disappointment is felt when actual service delivery violates prior held expectations, 

whereas regret is typically felt following a bad choice of service provider. Also, consumers complain 

when they feel disappointment but not when they feel regret. And consumer dissatisfaction is a 

function of both regret and disappointment and dissatisfaction influences the behavioral responses. 

Regret is also related to satisfaction. Oliver (1997) views regret as an antecedent of satisfaction. But 

regret is specifically related to choice, whereas satisfaction is related to outcomes. Both satisfaction 

and regret are likely to directly influence repurchase intentions. (Tsiros, 2000) 

 

3.1. Factors Affecting Regret 

Consumers deal with uncertainty in most purchasing situations and uncertainty may affect regret.  
 

Emotions experienced while shopping has been shown to affect a variety of responses such as 

approach behavior, spending levels, retail preferences and choice, willingness to buy and shopping 

satisfaction. (Machleit, 1999)`When a shopping trip results in a succesful planned purchase, the 

emotions elicited by that shopping trip should be higher levels of pride and gratitude and lower levels 

of guilt, regret and anger. (Machleit, 1999) 
 

Purchase time can effect the regret. Pre-purchase time consumers want to get some information about 

products and evaluate the alternatives. In the post purchase time they try to analyze whether the  

choice is right or not and some researches show that pre and post purchase evaluations may increase 

the regret.  
 

Higher information search and alternative evaluation lead to more buyer regret, and regret 

consequences include reduce intentions to repurchase either the brand or from the dealership. Buyer 

who switch brand experience more regret than buyers who did not switch brands. (Keaveney, 2007, 

2008) 
 

Impulsive (Unplanned) Buying:  It covers many forms of non-rationale purchase behavior. Consumers 

buy products for all kinds reason other than because these are strictly necessary, such as to relieve a 

depressed mode, to express an identity, or simply for fun. (Verplanken,Herabadi, 2001, s.72) Brighter 

colors, point of purchase displays, placing products with companion can boost buying levels. That’s 

why firms’ marketing strategies can effect buying strongly. Impulsive purchasing can lead to 

associations of guilt, regret or other negative feeling in the post dissonance stage. (King, Dennis, 

Wright, 2010,187)  
 

Status quo effect is another factor affecting regret and it means consumer’s tendency to feel more 

regret following a decision to switch than following a decision to repeat a past decision. (Inman, 

Zeelenberg, 2002, 116) Faced with new options, decision makers often stick with the status quo 

alternative. This affects means that having made a decision, people tend to repeat it. In Kahneman and 

Miller’s  study (1982) they argue that switching produces more regret because maintaining the status 

quo is considered to be more normal. (Inmann, Zeelenberg, 2002, 117)  
 

3.2.Behavioral Consequences of Regret 

Regret cause dissatisfaction, but they are not the same. Because of regret contains responsibility, self 

blame and counterfactual thinking, complaining and negative word of mouth cannot be behavioral 

consequences of regret. The consequences of the regret are below. 
 

3.2.1. Inaction Inertia 

People are often influenced by earlier actions when contemplating current decisions. Inaction inertia 

occurs when bypassing an initial opportunity decreases the likelihood that a subsequent similar action 

will be taken. (Arkes, Kung, Hutzel 2002, 372.) It reflects decreased willingness to perform a later 

behavior after having failed to perform a related earlier behavior. Consumers who anticipated regret in 

the future may not want to buy the product. The main reason of this inaction inertia is regret would be 

caused by the prior wasted opportunity, rather than paying more than one could have paid earlier. 

(Arkes, Kung, Hutzel 2002, 383.) 
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3.2.2. Switching brand/product 

If the foregone alternative outperforms the choosen alternative, the consumers may very well intend to 

switch to the foregone alternative at the next purchase occasion, even if they are highly satisfied with 

the chosen alternative and that’s why, both satisfaction and regret are likely to directly influence 

repurchase intentions. (Tsiros, Mittal, 2000, 405).  
   

3.3.3. Giving or selling product 

Consumers may think they never use the product when they feel regret. They may not want to use the 

product because they think that it doesn’t fit with their expectations, style, needs or budget. As a 

result, they may give it as a gift or sell it.  
 

3.3.4.  Returning and Return Policy 

Regretful consumers can demand returning the product which they bought. Return policies allow 

customers essentially to defer their purchasing decisions until after gaining some experience with the 

products. A consumer who has learned that he doesn’t like a product can nullify his purchase by 

simply returning it. (Che, 1996) Return policies insures consumers against ex post loss, allowing the 

seller to charge a higher price than otherwise. On the other hand, the seller can never induce 

consumers to buy a price above their ex post valuations, which she could do, for some consumers with 

a no return policy. In Che’ s study it is shown that the return policy is optimal if the consumers are 

sufficiently risk averse or retail costs are high. The probability of return increases when the price 

increases and the level of hassle decreases.  
  

Consumers may believe that better return policies are indicative of high quality catalogers because 

these firms are standing behind their products. In addition they may have a naive understanding that 

return policies are expensive to maintain and may deduce that a retailer would not offer a lenient 

return policy if a high percentage of products were expected to be returned. (wood)  
 

Return policy is different from guarantiee. Return policy can occurs even the consumers are staisfied 

with the product. However, consumers may abuse the return policy and that why return policy must be 

designed to mitigate moral hazard problem. (Che, Customer Return Policies for Experience Goods) 

There can be strict return policy and flexible return policies. In flexible return policy no question 

asked. In strict return policy firms apply some hassles on the policy. Hassle is negative correlated with 

price. If firms want to apply high hassle, the price level should be lower. A retailer is more like to 

offer a low hassle return policy when its products benefits can not be consumed in a short period of 

time. Its product line offers opportunities for crosselling and it can obtain a high salvage value for 

returned merchandise. (Davis, Return Policies and the Optimal Level of Hassle”.  
 

When consumers knows that they can return the merchandise that they bought, they tend to buy more. 

Also, when return policy is more flexible it is expected to reduce anticipated regret.  
 

A lanient return policy reduces the cost of reversing a bad decision and thus enables consumers to 

make decisions while maintaining flexibility. Under conditions of reduced flexibility, consumers 

should engage in greater deliberation, delay the decision, or avoid the decision alltogether if hightened 

conflict leads to negative emotion. (Wood)  
 

Lanient policies should increase sales but will increase profits only if return rates do not rise 

significantly. (Wood) But it may reduce the total amount of decision conflict because consumers fail 

to compansate for shallow processing  Return policy leniency will decrease deliberation time for the 

initial decision to order but will not lead a subsequent increase in the deliberation time for the 

secondary decision to keep or return. Thus, lenient return policies may not result in significantly 

higher return rates.  
 

The more consumers believe that it is diffucult to request the refund, the less they should believe that 

they will be likely to receive it. Because retailers that make it diffucult for consumers to request the 

refund will be perceived as less willing to issue refunds. In literature it is called “Process effect” 

However high service quality perceptions about the retailer should help ease consumers’ doubts about 

receiving the refund. The more diffucult consumers perceive that it is to claim the refund would 

provide may not be worth the effort and hassle cost associated with requesting the refund.Conversly, 

the higher the perceived likelihood of receiving the refund, the higher their willingness to claim the 

refund will be wieved as higheri making up for the incurred hassle cost of claiming the 
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refund.(Kinney, Grewal, Consumer Willingness to Claim a Price matching refund: a look into the 

process)Even if the hassle is law and the return policy ia flexible consumers may not to effort to 

refund. 
 

Even the return policy is most flexible people must come to store, show the receipt and proove that 

they didnt use the product. This reason has a big impact on reducing willingness the return. Because 

most people may loose the receipt, and over time. They may not have enough time to come to store. 

Üşengeçlik edebilirler. The other reason is they can be encoureged by their enviorenment for not to 

return. The retailer can profit from such a policy if it has advantage over consumers in salvaging a 

returned product, or if it can sell other merchandise when consumers return unsatisfactory products.  
 

Accordingly, firms' flexible restitution policy applications affect purchases 73.4% if effective and 

absolutely effective results are taken into account. 4% of respondents do not support the view that 

flexible return policies will increase their tendency to purchase by giving the answer "absolutely 

ineffective" to be affected by the flexible return policy. 

This result supports the aim of our study. For this reason, under flexible return policy, consumers tend 

to buy more not to return behavior. On behalf of return behaviour, they tend to use this product or give 

it as a gift.  
 

4. AIM AND METHODOLOGY 

The face-to-face questionnaire was conducted by an individual researcher to 650 consumers. The 

application of  the questionnaire to shopping centers was thought to be more satisfactory. The reason 

is that both the demographics of the shopping mail are diversed and these centers collect leading 

brands of the textile industry. As a sample, shopping centers in Istanbul were chosen. Data were 

assessed by Stata 14.0 MP package programme. 
 

 4.1. Logit Regression 

Within the scope of the study, the questionnaire was divided into two groups. The first group was the 

group that was satisfied other group was the group including consumers who are rgeret. In this way, 

when a binary data set is concerned, the logistic regression analysis can be used easily. Dummy 

variables that take two or more values, can be includedin the regression model as dependent variables 

(Güriş and Çağlayan; 2000:653). In such models, the dependent variable takes two values such as yes 

or no.Therefore, dependent variable has two-stateprobability and these models are called as binary 

selection models.   
 

4.2. Estimated Model 

Consumer’s Regret = f (Age, Sex, Education, Marital Status,Flexible Return Policy) 
 

4.2.1. Hosmer-Lemeshow Test 

A foreward stepwise model was chosen in this study. The appropriate model was identified in step 8. 

The model coefficiets were generally found to be significant at all steps. The goodness of fit model 

test is shown as the Hosmer-Lemeshow test. If the test statistic calculated for the eight stepsis greater 

than the significance value, there is no rejection of null hypothesis. As the results, our model is 

appropriate for the analysis.   
 

Step Chi-Square Degrees of Freedom Sig 

8 7,189 8 0,516 

 

Flexible Return Policy-Consumer Regret 

Observed Estimated 

 No Yes % 

1st Step (Yes) %2,3 %85,6 %79,8 

Second Step (No) %4,5 %82,6 %75,3 

.        (Other Steps)    

Step Eight %5,2 %88,9 %81,6 
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4.3. Logit Model Estimated Results 

 Parameter S.E. Wald Sd Sig Exp (B) 

Step 8   Sex 

              (Woman) 

              (Man) 

1,403 

0,709 

0,138 

0,159 

125,960 

103,882 

19,937 

2 

1 

1 

0,000 

0,000 

0,000 

4,068 

2,032 

1,806 

               Education 

               (Primary) 

               (Secondary) 

               (Graduate) 

               (Upper-graduate) 

0,591 

0,459 

0,332 

0,123 

0,120 

0,145 

0,118 

0,133 

24,254 

2,469 

15,139 

0,538 

1 

1 

1 

1 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

1,256 

1,582 

1,107 

1,350 

                Marital Status 

                (Married) 

                (Other) 

0,346 

0,546 

0,112 

0,155 

9,568 

12,388 

1 

1 

0,000 

0,000 

1,413 

1,727 

                Return Policy 

                (Yes) 

                (No) 

0,102 

0,525 

0,022 

0,315 

8,569 

12,365 

1 

1 

0,000 

0,000 

1,680 

1,269 

 
5. RESULTS 

Accordingly, firms' flexible return policy applications affect purchases 73.4% if effective and 

absolutely effective results are taken into account. 4% of respondents do not support the view that 

flexible return policies will increase their tendency to purchase by giving the answer "absolutely 

ineffective" to be affected by the flexible return policy. This result supports the aim of our study. For 

this reason, under flexible return policy, consumers tend to buy more not to return behavior. On behalf 

of return behaviour, they tend to use this product or give it as a gift.  

 

6. CONCLUSION 

Under the conditions of flexible return policy consumers feel symphaty against the firm and they 

purchase more. Thus, the sales of the firm increase. They return the product not as much as firms’ 

expectations. Recently retailers have begun to scale back generous return policies in favor of more 

restrictive ones. A return policy with hassle is likely to be profitable under these conditions. 
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Tıbbi Müdahaleye Küçüklerin Rızası 
 

 

Ebuzer Zengin 

Medeniyet Üniversitesi Araştırma Görevlisi 

 

     

 

ÖZET 

 

Tıbbi müdahalelerde rızanın alınması kişinin kendi kaderini belirme hakkı kapsamında 

değerlendirilmelidir. Buna ‘‘kendi geleceğini belirleme hakkı’’ veya ‘‘bireysel self-

determinasyon ilkesi’’ adı da verilebilir. Kendi kaderini belirleme hakkı ise kişilik hakkının 

ifadesidir ve Anayasal bir değer olarak karşımıza çıkar. Tıbbi müdahaleler, vücut bütünlüğü 

hakkını ihlal ettiği için bu müdahaleleri hukuka uygun hale getiren rızanın verilmesi ise kişiye 

sıkı sıkıya bağlı bir haktır. Bu durumda küçüğün rızasının alınması tıbbi müdahalelerde ayrı 

bir öneme sahip olmaktadır. Türk Hukukunda, tıbbi müdahalelerde rızanın veli veya vasi 

tarafından verilmesi kabul edilmekte, bazı özel düzenlemelerde ise küçük ile birlikte veli veya 

vasisinin rızasının birlikte alınması gerektiği belirtilmektedir. Türk hukuk mevzuatında 

küçüğün tıbbi müdahaleye rızasının hangi yaş itibari ile değerlendirmeye alınabileceği 

konusunda ise bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu bildirinin amacı, Türk Hukuku ile AB 

ülkeleri ve ABD’nin mevzuat ve uygulamasının karşılaştırmalı olarak ele alınarak, 

uluslararası belgelerdeki düzenlemelerle birlikte tıbbi müdahalelerde küçüğün rızasının 

alınması konusunda bir çözüm önerisi sunmaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Rıza, Tıbbi Müdahale, Küçükler  

 

Consent of Minors in Medical Treatment 

 

ABSTRACT 

 

In medical treatment, the consent of an incident must be considered within the scope 

of the person's right to appear on his own future. This may be called the ‘‘right to determine 

its own future’’ or ‘‘individual self-determination principle’’. Since medical treatment violate 

the right to body integrity, the provision of an injunction that makes these interventions lawful 

is a strictly tied right to the person. In this case, the consent of the minors consent has a 

particular importance in the medical interventions. In Turkish law, it is stated that the consent 

will be provided by the parent or guardian in the case of medical interventions and in some 

special regulations, it is stated that the minor should be accompanied by the parent or 

guardian. There is no rule in the Turkish legal regulations as to the age at which the consent 

of the medical intervention can be assessed. The purpose of this declaration is to present a 

proposal for a solution of the consent of minorities in medical treatment together with the 

arrangements in international documents, taking into account comparative legislation and 

practice of Turkish law and EU countries and the United States. 

 

Keywords: Consent, Medical Treatment, Minors 
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TIBBİ MÜDAHALEYE KÜÇÜKLERİN RIZASI 
 

1. Tıbbi Müdahalelerde Rıza 
Bir tanıma göre tıbbi müdahale; kişilerin bedensel, fiziksel yahut psikolojik bir 

hastalığını yahut noksanlığını teşhis ve tedavi etmek ve bunların olanaksız olduğu durumlarda 

hastalığı hafifletmek, acılarını dindirmek ya da onları böyle bir rahatsızlıktan korumak için, 

tıp mesleğini icraya yetkili kimseler tarafından, tıp bilimince genel kabul görmüş kural ve 

esaslara uygun olarak gerçekleştirilen her çeşit faaliyettir1. Daha öz bir tanım yapmak icap 

ederse ‘’insan üzerinde tıp biliminin uygulanması ile bağlantılı olarak yapılan her türlü 

müdahale’’ tıbbi müdahaledir2. 

Tıbbi müdahale doğası gereği kişinin yaşam, sağlık ve vücut bütünlüğü üzerindeki 

haklarını ihlal eden fiillerdir ve bu haklar mutlak haklar olarak nitelendirilmekte ve kişinin 

yararına dahi olsa bu haklara yapılacak müdahale hukuka aykırı sayılmaktadır3. Ceza hukuku 

bakımından ise genel görüşe göre, tıbbi müdahale yaralama suçunun tipiklik unsurunu 

sağlamaktadır ve bu sebeple ilk bakışta bir suç olarak kabul edilebilecek bir niteliğe sahiptir. 

Ancak hukuka uygunluk sebeplerinin varlığı nedeniyle tıbbi müdahale suç teşkil 

etmemektedir4. 

Tıbbi müdahalenin hukuka uygun olması için tıbbi müdahalenin sağlık personeli 

tarafından yapılması ve aydınlatılan hastanın rızasının alınması gereklidir ve bu müdahale  tıp 

biliminin verilerine göre gerekli ve bu verilere uygun olarak yapılmalıdır5. 

Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu açısından konumuza esas teşkil eden husus 

hastanın aydınlatılmış rızasının alınmasıdır. Aynı zamanda tıbbi müdahalede hastanın 

rızasının alınması hukuka uygunluk açısından en önemli etken olarak değerlendirilmektedir6. 

Anayasa m.17 hükmüne göre “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve 

geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut 

bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.” 

1219 sayılı kanunun 70. maddesine göre, “Tabipler, diş tabipleri ve dişçiler 

yapacakları her nevi ameliye için hastanın, hasta küçük veya tahtı hacirde ise veli veya 

vasisinin evvelemirde muvafakatını alırlar. Büyük ameliyei cerrahiyeler için bu muvafakatin 

tahriri olması lazımdır. (Veli veya vasisi olmadığı veya bulunmadığı veya üzerinde ameliye 

yapılacak şahıs ifadeye muktedir olmadığı takdirde muvafakat şart değildir.)” 

Hasta Hakları Yönetmeliği 5. maddesinin d fıkrası da “Tıbbi zorunluluklar ve 

kanunlarda yazılı haller dışında, rızası olmaksızın kişinin vücut bütünlüğüne ve diğer kişilik 

haklarına dokunulamaz.” diyerek Anayasa’nın 17. maddesine paralel bir düzenleme 

getirmekte, 22. maddesi ise “Kanunda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, kimse, rızası 

olmaksızın ve verdiği rızaya uygun olmayan bir şekilde tıbbi ameliyeye tabi tutulamaz.” 

                                                      
1 YENERER ÇAKMUT, Özlem, Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi, 1. 

Baskı, Legal Yayınevi, İstanbul, 2003, s.24. 
2 HAKERİ, Hakan, Tıp Hukuku, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2012, s.39. 
3 DURAL, Mustafa, ÖĞÜZ, Tufan, Türk Özel Hukuku Cilt  II Kişiler Hukuku, 11. Baskı, Filiz 

Kitabevi, 2011, s.98. 
4 YENERER ÇAKMUT, s.113-121. 
5 HAKERİ, s.256; KOCA, Mahmut, Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Hekimler Hakkında Uygulanacak 

Yaptırımlar, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:3, S:2, 2006, s.162. Koca, tıbbi 

müdahalenin hukuka uygunluğunun sağlanmasında sağlık personeli tarafından yapılma şartını 

saymamaktadır. 
6 ÜNVER, Yener, Türk Tıp Hukukunda Rıza, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel 

Sayı: Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, C.3, S.2, 2006, ss. 227-269, s.238; AYAN, Mehmet, 

Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukukî Sorumluluk, Kazancı Hukuk Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 1991, 

s.11. 
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diyerek tıbbi müdahalenin kişinin rızası olduğu müddetçe ve bu rızası doğrultusunda 

yapılması gerektiğini vurgulamaktadır. 

2. Kişinin Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı 
Hastanın kendi geleceğini belirleme hakkı, kendi kararlarını verebilecek durumda olan 

hastaların kendi yaşamlarına dair seçimlerini özgür iradeleriyle, her türlü müdahaleden uzak 

biçimde gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla hukuk düzeni tarafından kabul edilen bir hasta 

hakkıdır ve hasta haklarının bir çoğu temelde esasen bu hakka hizmet eder ve bu minvalde 

kişinin kendi geleceğini belirleme hakkının hasta haklarının ana çatısında yer aldığını 

söyleyebiliriz7. 

Bu hak biyo-tıp etiğinde özerkliğe saygı ilkesinin bir sonucudur. Özerklik, ‘‘kişinin 

kendi başına düşünme, değerlendirme, özgür biçimde kendi hakkında karar verme ve eylemde 

bulunabilme yetkinliğidir.’’8 Özerkliğe saygı ilkesi tıp uygulamasına aydınlatılmış onam 

(rıza) ile girer9. 

Tıbbi müdahaleler açısından rızanın alınması ise özerkliğe saygı ilkesi ve kişinin 

kendi geleceğini belirleme hakkının doğal ve en önemli sonucudur. 

3. Çocuk Kavramı ve Yaş Grupları 
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin (UNCRC) 1. maddesi, ‘‘Bu 

Sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma 

durumu hariç, onsekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.’’10 

Türk Ceza Kanunu’nun 6. Maddesi ise ‘‘Çocuk deyiminden; henüz onsekiz yaşını 

doldurmamış kişi’’ anlaşılır demektedir. 

Çocuk Koruma Kanunu’nun 3. Maddesi ise ‘‘Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, 

onsekiz yaşını doldurmamış kişidir.’’ 

Gerek Türkiye Cumhuriyeti’nin 1995 yılında imzaladığı Birleşmiş Milletler Çocuk 

Hakları Sözleşmesi gerekse Türk hukuk mevzatındaki bahse konu düzenlemeler çocuklar 

açısından genel bir tanımlama yapmaktadır. Ancak tıp tıp bilimi ve dolayısıyla tıp hukuku 

açısından çocuk kavramı genel düzenlemelerden farklılık arz eden bir takım hususlar 

taşımaktadır. Bu sebeple çocuk kavramı ve çocuğun yararını da göz önünde bulundurarak 

hangi yaş grubunun çocuk kavramı içerisine dahil olduğu tıp biliminin verilerine uygun olarak 

ve tıbbi müdahaleler ve diğer uygulamalar açısından meselenin doğasına uygun olarak 

tanımlanmalı ve belirlenmelidir11. 

Tıbbi açıdan coğrafi ve iklimsel özelliklere göre değişim göstermekle birlikte 

çocukluk evrelerini, 0-2 ay yenidoğan, 15 ay-4 yaş erken çocukluk,  5-10 yaş orta çocukluk, 

11-21 yaş ergenlik dönemi olarak kategorilendirilen çalışmalar bulunmaktadır12. 

Yine tıbbi müdahaleler açısından önemli bir kavram olarak yetişkin çocuk (mature 

minors) kavramına değinilmelidir. Yetişkin çocuk, 18 yaş ve altında olup (özellikle 15 yaş ve 

üzeri olmak üzere), ailesine bağımlı olarak yaşayan ve makul kararlar verebilen kişidir13.  

                                                      
7 TACİR, Hamide, Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı, 1. Baskı, XII Levha Yayınları, 

İstanbul, 2011, s.118. 
8 METİN, Sevtap, Biyo-tıp Etiği ve Hukuk, 1. Baskı, XII Levha Yayınları, İstanbul, 2010, s.115. 
9 METİN, s.126. 
10 ‘‘For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of 

eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.’’ Sözleşmenin 

orjinal metni için bkz. https://www.unicef.org/turkey/crc/cr23c.html#art1 
11 HAKERİ, s.127. 
12 ÜSTÜN, Çağatay DEMİRCİ, Nuran, Tıpta Çocuk ve Etik, Türk Pediatri Arşivi, S.48, Y. 2013, s.2; 

Bu hususta ayrıntılı bilgi için bkz. GEMİCİ, Hatice Betül; GÖKSOY, Özlem Evrim; DOĞAN, 

Ahmet; vd., Çocuklarda Aydınlatılmış Onamda Güncel Yaklaşımlar, Journal of Clinical and 

Experimental Investigations, C.5, S.3, Y.2014, s.499-500. 
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Çocuk kavramı ve yaş grupları açısından kategorilendirilmesi hakkında mukayeseli 

hukuktan örnekler verilecek olursa; 

Alman Ceza Kanunu ve Gençlik Mahkemesi Kanunu, 0-14 yaş grubunu ‘‘çocuk’’, 14-

18 yaş grubu için ‘‘genç’’, 18-21 yaş grubu için ‘‘erişkin’’ tanımlamasında bulunmaktadır ve 

0-14 yaş arası çocukların kusur yeteneğinin olmadığı kabul edilmiştir. 14-18 yaş arası 

çocukların ise işledikleri fiilin  hukuka ve ahlaka aykırılığını kavrayabilecek kabiliyet ve 

olgunlukta olup olmamalarına göre ceza sorumluluğu değişmektedir14. 0-14 yaş grubu ve 14-

18 yaş grubu arasındakilerin cezai sorumluluğu hakkında söylediklerimiz İtalya’da paralel bir 

şekilde düzenlenmiştir15. 

 Birleşik Krallıkta ise, İngiliz mahkemeleri 18 yaşından küçük olanları ‘‘Küçükler’’ 

olarak nitelendirmekte ve 16 yaşından küçük olanları ‘‘çocuklar’’ ve 16 ile 17 yaşındakileri 

ise ‘‘Gençler’’ olarak nitelendirmektedir16. 

4. Türk Hukuku Açısından Küçüklerin Tıbbi Müdahaleye Rızası 
Öğretide hakim olan görüşe göre özel hukuk açısından hekim ile hasta arasındaki 

sözleşme bir vekalet sözleşmesidir17. Bu sebeple meselenin özel hukuka bakan bir yönü 

bulunduğu gibi gerçekleştirilen fiiller neticesinde ceza hukuku da gündeme gelmektedir. Biz 

de çalışmamızda tıbbi müdahaleye küçüklerin rızası iki vechiyle ele almaya çalışacağız.  

Türk Medeni Kanun’unun 9. maddesine göre, ‘‘Kişinin kendi fiiliyle hak sahibi 

olabilmesi ve borç altında girebilmesine fiil ehliyeti denir.’’ Fiil ehliyetine sahip olmanın 

şartlarından biri de erginliktir ve yine TMK m.14’e göre, ‘‘Ayırt etme gücü bulunmayanların, 

küçüklerin ve kısıtlıların fiil ehliyeti yoktur.’’ 

Bu bakımdan ayırt etme gücüne sahip küçükler, fiil ehliyeti yönünden sınırlı 

ehliyetsizler kategorisine dahil edilirler.18 Bu bakımdan sınırlı ehliyetsizler geçerli bir işlem 

yapabilmek için, bu işleme yasal temsilcinin katılması gerekir.19 MK 16/I, c.1’e göre, ‘‘Ayırt 

etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça, kendi 

işlemleriyle borç altına giremezler.’’ 

Tıbbi müdahaleler açısından küçüğün rıza vermesi fiil ehliyeti bağlamında 

değerlendirildiğinde ise doktrinde bu hususta üç görüşün olduğu görülmektedir.  

İlk görüş sahipleri, bıbbi müdahaleler açısından küçüğün değil yasal temsilcisinin 

rızasının alınması gerektiğini ve bunun yeterli olduğunu savunmaktadırlar. Bu görüş sahipleri 

1219 sayılı Tabebet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu’nun 70. maddesinin 

1. Fıkrasındaki, “Tabipler, diş tabipleri ve dişçiler yapacakları her nevi ameliye için 

hastanın, hasta küçük veya tahtı hacirde ise veli veya vasisinin evvelemirde muvafakatını 

alırlar.” ve Hasta Hakları Yönetmeliği 24. Maddesindeki “Tıbbi müdahalelerde hastanın 

rızası gerekir. Hasta küçük veya mahcur ise velisinden veya vasisinden izin alınır. Hastanın, 

                                                                                                                                                                      
13 AYDIN, Erdem, Çocuklarda Aydınlatılmış Onam Sorunu, Çocuk Saðlýðý ve Hastalıkları Dergisi 

C.46, S.2, Y.2003, s.150. 

 
14 ÖZAYDIN, Özdem ‘‘Türk-Alman Ceza Hukuk Sisteminde Kusur Yeteneğini Etkileyen Hal Olarak 

Yaş Küçüklüğü’’, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, Y:2, S:5, Ankara 2010, s.47-52 
15 GÜLŞEN, Recep, ‘‘İtalya’da Çocuk Yargılamasına İlişkin Düzenlemeler’’, Karşılaştırmalı Güncel 

Ceza Hukuku Serisi, Çocuklar ve Suç Ceza, Ankara, 2005, s.441 vd. 
16 GRİFFİTH, Richard, ‘‘What is Gillick competence’’, Hum Vaccin Immunother. Published online 

2015 Nov 30. doi:  10.1080/21645515.2015.1091548 
17 AYAN, Mehmet Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumluluk, Ankara, 1991, s.53 vd.; 

ŞENOCAK, Zarife, Küçüğün Tıbbi Müdahaleye Rızası, C.50, S.4, Y.2001, s.69. 
18 DURAL; ÖĞÜZ, s.80. 
19 DURAL; ÖĞÜZ, s.80. 

https://dx.doi.org/10.1080%252F21645515.2015.1091548
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velisinin veya vasisinin olmadığı veya hazır bulunamadığı veya hastanın ifade gücünün 

olmadığı hallerde, bu şart aranmaz.” hükmünden yola çıkmaktadırlar20. 

İkinci görüş sahipleri küçüğün tıbbi müdahalesine rızanın yasal temsilci tarafından 

verilmesi gerektiğini söylerken küçüğün görüşünün de alınması gerektiğini söylemektedir. 

Küçüğün korunmasından yola çıkan bu görüş sahipleri ilk görüş sahiplerinin dayandığı 

düzenlemelerin yanında Hasta Hakları Yönetmeliğinin 26. maddesine de atıfta 

bulunmaktadırlar21. Buna göre, “Kanuni temsilcinin muvafakatinin gerektiği ve yeterli olduğu 

hallerde dahi mümkün olduğu ölçüde küçük veya mahcur olan hastanın dinlenmesi suretiyle 

tıbbi müdahaleye iştirakı sağlanır.” Bu konuda ayrıca Medeni Kanunun 339 maddesinin 3. 

Fıkrasını zikretmekte fayda vardır: “ana ve baba, olgunluğu ölçüsünde çocuğa hayatını 

düzenleme olanağı tanırlar; önemli konularda olabildiğince onun düşüncesini göz önünde 

bulundururlar.” 

Üçüncü görüş sahiplerine göre ise bu görüşler Medeni Kanun’un 16. maddesindeki 

hükme aykırılık teşkil etmektedir. Medeni Kanun’un “Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve 

kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça, kendi işlemleriyle borç altına giremezler. 

Karşılıksız kazanmada ve kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları kullanmada bu rıza gerekli değildir.” 

şeklindeki hükmünün bir sonucu olarak tıbbi müdahaleye rıza da kişilik değeri olan vücut ve 

ruh bütünlüğü üzerinde tasarruf anlamına geldiğinden, ayırt etme gücüne sahip küçüğün bu 

hakkını tek başına kullanması gerektiğini söylemektedirler22. Türk doktrininde aynı 

doğrultuda rıza açıklamasının sınırlı ehliyetsizin şahsı tarafından yapılması gerektiğini 

söylemekte ise de konunun ehemmiyeti itibari ile bu rıza açıklamasına kanuni temsilcinin de 

katılmasını gerektiği de ifade edilmiştir23. Yine aynı doğrultuda, şahsa bağlı bir hakkın 

kullanılması sebebiyle tıbbi müdahaleye sınırlı ehliyetsizlerin rıza göstermesi gerektiğini 

ancak önemli müdahalelerde kanuni temsilcinin bu rızaya katılması gerektiği de 

söylenmektedir24.  

5. Mukayeseli Hukuk ve Etikte Küçüklerin Tıbbi Müdahaleye Rızası 
Gillick v West Norfolk and Wisbech AHA [1986]’da Lordlar Kamarası tarafından, 

doğum kontrolü hususunda 16 yaşından küçük kızların ailenin rızası olmaksızın tek başına 

doktora tedavi olabileceğine karar verilmiştir. Verilen kararda, 16 yaşından küçük çocukların 

da, tıbbi müdahalenin doğasını ve sonuçlarını algılayabilecek olgunluk ve anlayışa sahiplerse, 

tıbbi muayane ve müdahaleye rıza verme hususunda yeterli oldukları vurgulanmıştır25. Bu 

karara atıfla, Birleşik Krallıkta 16 yaşından küçüklerin tıbbi müdahaleye rızası konusu 

‘‘Gillick competence’’ olarak anılmaktadır26. 

Her ne kadar 16 yaşından küçüklerin rıza verme kabiliyeti olduğu kabul edilse de yine 

İngiltere’de görülen başka bir davada, zeka, yeterlilik ve tıbbi müdahale ile igili olan şeyleri 

tam anlamıyla takdir edebilecek kabiliyette olmayan 16 yaşından küçüklerin tıbbi muayene 

veya müdahaleyi reddetmesi durumunda küçüğün üzerinde ailevi sorumluluğu olan kişilerin 

çocukların yerine rıza gösterebileceğini belirtmiştir27. 

 Kanada’nın Quebec eyaletinde uzun süreli veya hastanede yatmayı gerektiren 

müdahaleler gibi durumlar söz konusu olmadığı müddetçe tıbbi müdahaleye rıza gösterebilme 

                                                      
20 ŞENOCAK, s.74. 
21 ŞENOCAK, s.75. 
22 ŞENOCAK, s.74 vd. 
23 DURAL / ÖĞÜZ, s.98. 
24 AYAN, s.11; ÇİLİNGİROĞLU, s.56. 
25 GRİFFTİH. 
26 http://www.nhs.uk/Conditions/Consent-to-treatment/Pages/Children-under-16.aspx 
27 GRİFFİTH. 
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yaşının alt sınırı 14 yaş olarak belirlenmiştir. Avusturya’da da 14 yaşını tamamlayan kişilerin 

basit tıbbi müdahaleler bakımından rıza ehliyetinin olduğu kabul edilmiştir28. 

 ABD’nin Tennessee ve Ohio eyaletleri gibi bazı eyaletlerinde29 yedi kuralı 

(rule of sevens) olarak nitelenen kurala göre, çocuğun 7 yaşından küçük olması rıza 

yeteneğinin kesin olarak yokluğuna delalet eder. 7 ile 14 yaş arasında olması ise rıza 

yeteneğinin bulunmadığına dair aksi ispatlanabilir bir karinenin varlığına, 14-18 yaş arasında 

olması ise rıza yeteneğinin bulunduğuna ilişkin aksi ispatlanabilir bir karinenin varlığına 

işaret eder30. 

Almanya’da 14 yaşından küçük olanlarda yeterli anlama isteme ve irade yeteneği 

bulunmadığı kabul edilerek tıbbi müdahalelerde çocuğun velisinden rıza alınması gerekliliği 

kabul edilmekte, 14-18 yaşlar arasındaki küçüklerde ise onam alınmasının somut olayın 

koşullarına bağlı olduğu belirtilmektedir31. 

Dünya Tıp Birliğinin sağlık bakımında çocuğun haklarına ilişkin bildirgesinde teşhis, 

tedavi, rehabilitasyon sağlayıcı tıp uygulamalarında veya bilimsel araştırmalarda çocuğun 

istek ve arzuları da dikkate alınması önerilmiş ancak yine de onamın aile ya da yasal 

temsilcisinden alınması gerektiği söylenmiştir32.  

1976’dan beri yürürlükte olan Amerikan Çocuk Akademisi’nin çocuk uygulamalarda 

bilgilendirilmiş onam, ebeveyn izni ve onayına ilişkin kabul edilmiş yaklaşımlarına göre, 

çocuk hastalara da anlama yeteneğine bağlı olarak gerekli aydınlatma yapılmalıdır ve çocuk 

hastalar için aydınlatılmış onam yasal olarak anne-babadan alınmalıdır. Ancak karar verme 

yeterliliğinde olan çocuklardan verilen karar için onayı alınmalıdır33.  

Amerikan Pediatri Birliği, Acil Pediatrik Tıp Komitesi 1993 yılında acil servislerde 

aydınlatılmış onama ilişkin yayınladığı rehberde çocuğun tıbbi durumuna ve sosyal 

konumuna göre belirlenen bazı durumlarda çocuğa yapılacak müdahale için ebeveyn onamı 

alınmayabileceği belirtilmiştir34. 

 

6. Sonuç ve Öneriler 
Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğunu sağlayan rıza şartı özerkliğe saygı ilkesi ve 

kişinin kendi geleceğini belirleme hakkının bir sonucudur. Temel bir insan hakkı olması 

dolayısıyla bu hakkın korunması ve hakkın bir sonucu olan tıbbi müdahaleye rıza gösterme 

şartının sağlanması önem arz etmektedir. 

                                                      
28 HAKERİ, s.337. 
29 Bu konuyla ilgili verilen kararlara örnek olarak; Lacey v. Laird, 139 N.E.2d 25, 33 (Ohio 1956), 

Cardwell v. Bechtol, 724 S.W.2d 739, 745 (Tenn. 1987) 
30 HAKERİ, s.338; SCHLAM, Lawrence, WOODSS, Joseph P., Informed Consent to the Medical 
Treatment of Minors: Law & Practice, Health Matrix:  e Journal of Law- Medicine, Vol.10/2, 2000, p. 
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Bu durumda kişinin bu ilkesel hakkı 18 yaşından küçük dahi olsa korunması 

gerekmektedir. Zira ortaya koyduğumuz üzere hukuken çocuk kavramı ile tıp biliminin 

verileri açısından çocuk kavramı değişkenlik arz edebilmektedir. Bu durumda kişinin 18 

yaşından küçük olduğundan bahisle bu hakkından mahrum bırakılması düşünülemez. 

Mukayeseli hukuktan örneklerini verdiğimiz üzere 18 yaşından küçük her birey tıbbi 

müdahaleye rıza gösterme yetkisi bakımından aynı değerlendirilmemektedir. Kanımızca Türk 

hukuku açısından bu hususta bir düzenleme yapılması icap etmektedir. Zira 1928 yılında 

kabul edilen 1219 sayılı kanun tıp hukuku açısından temel mevzuatı teşkil etmekte ve gerek 

Türk Medeni Kanunu ile çelişmekte gerekse de günümüz koşullarına bu kanun ile uyum 

sağlanmakta zorlanmaktadır. 

Kanımızca kişinin tıbbi müdahaleye rıza verme ehliyeti belirli bir yaş sınırına 

bağlanmamalı, somut olayı şartlarına ve küçüğün bu hususta anlama kabiliyeti ve olayın 

verilerini kavrayabilme kabiliyeti oranında kendisine tıbbi müdahaleye rıza verme yetkisi 

tanınmalıdır. Somut olayın koşullarına göre küçüğün rıza verme ehliyetinin olup olmadığını 

belirleyecek olan merciînin hekimin bilirkişiliğinde hakim olması uygun olacaktır. 
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