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International Multidisciplinary Congress of Eurasia which held by "Young Scholars 
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work in different disciplines, to share knowledge and experiences and thus to pave the way for 

multidisciplinary studies. 

On behalf of the organising committee I wish to express my gratitude to all 
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International Vision University. Also crucial has been our sponsoring organizations Yunus Emre 

Institute, as well as the staff members of the Ensar Foundation. 

Finally, I must also thank all members of the Organizing Committee. 
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220 kV ve 380 kV Yüksek Gerilim Yeraltı Kablolarının Eksen Kayması 

Durumunda Elektrik Alan Analizi 

 

DOKUR E.
1 
                           KURBAN M.

2
 

  emrah.dokur@bilecik.edu.tr,               mehmet.kurban@bilecik.edu.tr, 

 

Özet 
 

Günümüzde elektrik enerjisinin tüketimi hızla artmaktadır. Enerjinin sürekliliğini 

sağlamak amacıyla enerji sistemlerinde kullanılan elemanların güvenirliliği oldukça önemlidir. 

Özellikle iletim kayıpları ve arızalar enerji iletim hattının güvenirliği açısından önemli bir yer 

teĢkil etmektedir. Yüksek gerilim yeraltı kablolarında meydana gelen arızalar gerek dolaylı 

olarak gerekse direkt olarak enerji iletim hattında ciddi kayıplara ve hatalara sebep 

olabilmektedir. 

Bu çalıĢmada da 220 kV ve 380 kV yeraltı kabloları için elektrik alan dağılımları 

normal çalıĢma ve eksen kayması koĢulları için ayrı ayrı analiz edilmiĢtir.Sonlu elemanlar 

yöntemi kullanılarak Finite Element Method Magnetics (FEMM) paket programı ile tüm 

simülasyonlar gerçekleĢtirilmiĢtir.    

 

Anahtar Kelimeler: Yüksek Gerilim Yeraltı Kablosu, Elektrik Alan, Eksen Kayması. 

 

 

Electrical Field Analysis of Eccentric Axial 220 kV and 380 kV High Voltage 

Underground Cable 

Abstract 
 

Nowadays the electricity energy consumption is rapidly increasing. The components 

used in energy systems should be safe, have a long-life and have high quality to ensure energy 

continuity. Especially, Transmission losses and faults constitutes an important part in terms of 

safety of power transmission line.Faults occurring in high voltage underground cable could 

cause serious losses and errors on power transmission line either indirectly or directly.  

In this paper, electrical field analysis of 220 kV and 380 kV high voltage underground 

cable for normal  and eccentric axial conditions are carried out. In the system simulation, finite 

element method based on  Finite Element Method Magnetics (FEMM) packed software is used. 

Keywords:High Voltage Underground Cable, Electrical Field, Eccentric Axial. 
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GĠRĠġ 

Yüksek gerilimde, gerilimin yüksek olması, atmosferik koĢullar, ortam koĢulları vs. gibi 

nedenlerden dolayı çeĢitli sorunlar yaĢanmaktadır. En önemli sorun gerilimin ulaĢtığı yüksek 

değerlerden dolayı hatlarda meydana gelen yüksek elektrik alanına bağlı olarak oluĢan yalıtım 

sorunlarıdır.  Günümüzde yalıtım sorunlarını minimize etmek için çeĢitli çalıĢmalar yapılmakta 

ve buna bağlı olarak bazı önlemler alınmaktadır. Yalıtımda kullanılan yüksek gerilim 

elemanlarının boyutları, Ģekilleri, elektrik, mekanik ve ısıl performansları bu kapsamda 

belirlenmektedir. Yeraltı kablolarında kullanılan yalıtım malzemeleri de bu açıdan büyük önem 

taĢımaktadır (Dokur,2012). 

Yüksek gerilim yeraltı kabloları için elektrik alan Ģiddeti dağılımının ve özellikle de  en 

yüksek olduğu yer/yerlerdeki değerinin bilinmesi gerekir. Enerji iletim sistem gerilimleri, yük 

durumları, geliĢmeler vb nedenlerle yükseldiğinden, yalıtımın daha büyük elektriksel 

zorlanmalar altında çalıĢması gerekmektedir. 

Bunun için daha büyük boyutlu yalıtım malzemesi kullanmak cihazı ağırlaĢtırmakta ve 

termik empedansı da büyüteceğinden iyi sonuç vermemektedir. Herhangi bir durumda elektrik 

alan dağılımına etki eden en önemli faktör, yalıtımın ve elektrot sisteminin profilidir. Yalıtımın 

farklı bölgelerinde atlama, yüzeysel atlama ve delinme gibi elektriksel boĢalmalara yol açacak 

elektriksel alan Ģiddeti dağılımlarının incelenmesi gerekir. 

Literatürde yapılan çalıĢmalar da bu yalıtım sorunlarını en aza indirmek yönünde 

yapılmıĢ ve üretim hatalarından meydana gelebilecek sorunların kritik değerleri simülasyon 

ortamında gerçeklenmiĢtir (Kocatepe, 2011; Kocatepe, 2012). 

Bu çalıĢmada da 220 kV ve 380 kV yeraltı kabloları için elektrik alan dağılımları normal 

çalıĢma ve eksen kayması koĢulları için ayrı ayrı analiz edilmiĢtir.Sonlu elemanlar yöntemi 

kullanılarak Finite Element Method Magnetics (FEMM) paket programı ile tüm simülasyonlar 

gerçekleĢtirilmiĢtir.    

 

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMĠ 

Sonlu Elemanlar Yöntemi, çeĢitli mühendislik problemlerine kabul edilebilir bir 

yaklaĢımla çözüm arayan bir sayısal çözüm yöntemidir. Ele alınan mühendislik probleminin 

çözüm bölgesi alt bölgelere ayrıklaĢtırılır ve her alt bölgede aranan fonksiyonun ifadesi polinom 

olacak Ģekilde seçilir. Belirli iĢlemler dâhilinde her alt bölgede polinom olarak kabul edilen 

çözümün katsayıları belirlenmeye çalıĢılır. 

Sonlu Elemanlar Yöntemi (SEY) geometrisi karmaĢık Ģekillerin incelenmesine olanak 

sağlar. Çözüm bölgesi alt bölgelere ayrılabilir ve değiĢik sonlu elemanlar kullanılabilir. 

Gerektiğinde bazı alt bölgelerde daha hassas hesaplamalar yapılabilir.SEY değiĢik ve karmaĢık 

malzeme özellikleri olan sistemlerde kolaylıkla uygulanabilir. Örneğin, anizotropi, nonlineer, 

zamana bağlı malzeme özellikleri gibi malzeme özellikleri dikkate alınabilir.Sınır koĢulları, 

sistemin temel denklemleri kurulduktan sonra, oldukça basit satır sütun iĢlemleriyle denklem 

sistemine dâhil edilebilir.SEY matematiksel olarak genelleĢtirilebilir ve çok sayıda problemi 

çözmek için aynı model kullanılabilir.Yöntemin hem fiziksel anlamı hem de matematiksel 

temeli mevcuttur. 



IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

3 

 

Bu çalıĢma kapsamında, V=V(x,y,z) olarak tanımlanan elektriksel potansiyel ve statik 

elektriksel alanın çözümü E.1'de gösterilen Laplace denklemini gerektirmektedir.  

2 2 2

2 2 2
0

V V V
V

x y z

  
    

  
                                        E.1 

Sonlu elemanlar yöntemi elektrik enerji denkleminin minimizasyonu prensibi ile bu 

denklemin çözümüne ulaĢılır (E.2). 

22
1

2
x y x y

V V
W z d d

x y
 

      
     

       
                              E.2 

 Bu Ģekilde bulunan çözüm aynı zamanda Laplace denkleminin  de arzu edilen 

çözümünü içermektedir (Kalenderli, 1997).  

 

YÜKSEK GERĠLĠM YERALTI KABLO MODELĠ ve ANALĠZ SONUÇLARI 

220kV  ve  380kV yüksek gerilim yeraltı kabloları için ayrı ayrı FEMM programında 

geometriler oluĢturulmuĢtur.  OluĢturulan geometriye göre, yüksek gerilim yeraltı kablosunun 

ölçüleri bire bir olarak ele alınmıĢ ve yeraltı kablosunda kullanılan malzemeler programda 

seçilerek analize hazırlanmıĢtır. 

Analizlere geçilmeden önce iki boyutlu olarak gerçeklenen ve malzeme seçiminin 

gerçeklendiği  geometrik yapı ġekil 1'de  gösterilmiĢtir.  

ġekil 1: Yüksek gerilim yer altı kablosunun sonlu elemanlar modeli  

 

Nominal çalıĢma durumunda 220 kV ve 380 kV yeraltı kablolarının elektrik alan 

dağılımları sırasıyla ġekil 2 ve ġekil 3'de gösterilmiĢtir.   
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ġekil 2: 220 kV Yüksek gerilim yer altı kablosu elektrik alan dağılımı 

 

 

ġekil 3: 380 kV Yüksek gerilim yer altı kablosu elektrik alan dağılımı 

 

 

Analizler gerçekleĢtirilirken öncelikli olarak eksen kayması yaĢanmamıĢ normal çalıĢma 

durumundaki yüksek gerilim  yeraltı kablolarının elektrik alan dağılımları incelenmiĢtir. ġekil 4 

ve ġekil 5'de iletkenin kenar kısmından yalıtkan çıkıĢ noktasına kadar olan yapının elektrik alan 

dağılımının grafiksel gösterimleri sırasıyla 220kV ve 380kV için gerçeklenmiĢtir.  

 

 

ġekil 4:220 kV nominal gerilim için elektrik alan  grafiği. 
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ġekil 5: 380 kV nominal gerilim için elektrik alan  grafiği. 

 

220kV ve 380 kV nominal gerilim değerleri için modelleme ve analizler yapıldıktan 

sonra yüksek gerilim kablolarında meydana gelebilecek önemli hatalardan biri olan eksen 

kayması durumu için kablo merkezi 15mm kayacak Ģekilde yeniden modellenmiĢtir.  

Ekseni 15 mm kaydırılmıĢ olan yeni kablo modeli için elektrik alan dağılımları ve model 

geometrisi 220kV ve 380kV için sırasıyla ġekil 6 ve ġekil 7'de gösterilmiĢtir.  

ġekil 6:220kV Yüksek gerilim yeraltı kablosunun eksen kayması durumunda elektrik alan dağılımı 

 

 

220kV ve 380 kV nominal gerilimleri için eksen kayması durumunda katmanlardaki yeni 

gerilim değerini gözlemlemek amacıyla daralan kısımda içyarı iletken ve dıĢ yarı iletken 

arasında kalan bölge yatayda doğrusal bir hat Ģeklinde seçilmiĢtir. Seçimin dar kısımda 

gerçeklenmesinin sebebi hatanın olumsuz etksinin dar kısımda kendini gösterecek olmasıdır. 

Eksen kayması durumunda 220kV ve 380 kV nominal gerilim değeri için daralan kısımdaki 

gerilim grafiği ġekil 8-9'da  verilmiĢtir.   
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ġekil 7:380kV Yüksek gerilim yeraltı kablosunun eksen kayması durumunda elektrik 

alan dağılımı 

 

 

 

ġekil 8: 220 kV nominal gerilim için eksen kayması durumunda elektrik alan  grafiği. 

 

 

ġekil 9: 380 kV nominal gerilim için eksen kayması durumunda elektrik alan  grafiği. 
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Elektrik alan dağılımlarından da görüleceği üzere 15mm eksen kayması olan yüksek 

gerilim yeraltı kablosunun iletkenin kesitinde ki daralan bölgede elektrik alan Ģiddeti 380 kV 

yüksek gerilim yeraltı kablosu için yaklaĢık olarak maksimum 8.5 kV/mm değerinden 14 

kV/mm değerine, 220 kV yüksek gerilim yeraltı kablosu için ise 5 kV/mm değerinden 8kV/mm 

değerine yükseldiği gözlenmiĢtir. Yine her iki kablo tipi için genel elektrik alan dağılım 

profilinin de artıĢ gösterdiği analiz edilmiĢtir.   

 

SONUÇLAR 

 Yapılan çalıĢmada, tek damarlı XLPE izoleli bir yüksek gerilim kablosunun 220 kV ve 

380kV nominal gerilimleri için elektrik alan dağılımları analiz edilmiĢtir.  

Ġlk adımda, hazırlanan kablo modeli 380 kV ve 220 kV nominal gerilimler ile normal 

çalıĢma koĢullarında FEMM yazılımında analiz edilmiĢtir. Yapılan analizlerde, beklenildiği 

üzere  elektrik alan Ģiddetinin  ilki XLPE dıĢında, ikincisi de kurĢun katman dıĢında olmak 

üzere iki kez ani düĢüĢler meydana geldiği gözlemlenmiĢtir.  

Ġkinci adımda, aynı kablo modeli 15 mm‘lik bir eksen kayması durumu için 

modellenmiĢtir. 380 kV ve 220kV  nominal gerilimler için benzetim çalıĢması yapılan  ilk 

adımda kullanılan simetrik geometriye sahip kablo modeliyle karĢılaĢtırılmıĢtır. Yapılan 

karĢılaĢtırma sonucunda, kablonun daralan kısmındaki elektrik alanın simetrik haldeki modelin 

alanından yaklaĢık olarak %25 daha yüksek olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Sonuç olarak, yüksek gerilim yeraltı kablolarında meydana gelebilecek  hataların 

baĢında gelen eksen kaymasının kablodaki elektrik alanın, kayma miktarına bağlı olarak, çok 

büyük değerlere ulaĢmasına sebep olabileceği görülmüĢtür. Elektrik alanın çok yükselmesi 

durumunda kabloda, yalıtkanın dayanımına bağlı olarak, delinme meydana gelmesine sebep 

olabileceği bu sebepten üretim sırasında oluĢabilecek böyle bir hatanın elektrik tesislerinin 

güvenirliliğini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyeceği sonucuna varılabilir. 
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Alüminyum AlaĢımı Bir Yatak Malzemesinin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerine 
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Özet 

 

Kaymalı yatak malzemesi olarak, ilk kullanımlarda tahta, demir ve deri gibi malzemeler 

kullanılmıĢtır. Sonraki uygulamalarda pirinç, bronz, beyaz metal gibi malzemeler bunların 

yerini almıĢtır. Son yıllarda alüminyum ve çinko alaĢımı malzemeler de kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Genellikle kaymalı yatak malzemesi olarak kullanılan bronz, pirinç ve dökme 

demir gibi malzemelerin pahalı olması ve tribolojik özelliklerinin çoğu uygulamalar için 

yetersiz kalması nedeniyle bunların yerine alüminyum esaslı alaĢımlar geliĢtirilmiĢtir. 

Saf alüminyumun döküm kabiliyetinin kötü oluĢu ve mekanik özelliklerinin yetersiz 

olması gibi nedenlerden dolayı genellikle alaĢımlı alüminyumlar matris malzemesi olarak daha 

sık kullanılmaktadırlar. Alüminyum ve alaĢımları, dökülebilmeye uygun, düĢük yoğunluklu, 

düĢük erime sıcaklığına sahip malzemelerdir. Mekanik özellikleri oldukça iyidir. Silisyum 

karbür ve alümina gibi metal olmayan malzemelerle çok iyi uyum sağlarlar. Bu yüzden MMK 

(metal matrisli kompozit) üretimi için çoğunlukla tercih edilen bir malzemedir.  

Bu çalıĢmada; alüminyum alaĢımı bir yatak malzemesine, belirli oranlarda kolemanit 

(Ca2B6O11.5H2O) ilave edilerek beĢ çeĢit deney malzemesi üretilmiĢtir. Üretilen numunelerin 

mikroyapı ve mekanik özellikleri, SEM, basma deneyi ve sertlik ölçümü vasıtasıyla 

incelenmiĢtir. Yapılan çalıĢmalar sonucunda, kolemanit ilavesinin malzemenin mekanik ve 

mikroyapı özelliklerini olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler:Kaymalı yatak, sertlik, basma deneyi, SEM, kolemanit 

JEL Kodları: L6, L61 

 

Effect of Colemanite Addition on the Microstructure and Mechanical Properties of 

an Aluminum Alloy Bearing Material 

Abstract 

 

Asjournal bearing material, inthe firstuse ofwood, iron and leathermaterials are used. 

For use after brass, bronze, white metal has been replaced by materials such as these. In recent 
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years, aluminum and zinc alloy materials have also been used. Generally used as sliding bearing 

material bronze, brass and cast iron is expensive and tribological properties of materials due to 

insufficient for most applications such as aluminum-based alloys have been developed to 

replace them. 

For reasons such as the lack of ability to cast the poor occurs and mechanical properties 

of pure aluminum matrix material often used more frequently as aluminum alloy are. Aluminum 

and its alloys, suitable to cast, low density, are materials with a low melting temperature. 

Mechanical properties are very good. Non-metallic materials such as silicon carbide and 

alumina to provide fit very well. Therefore MMK (metal matrix composite) material is often 

preferred for manufacturing. 

In this study, an aluminum alloy bearing material, colemanite (Ca2B6O11.5H2O) in 

specific proportions material is produced by adding five kinds of experiments. The 

microstructure and mechanical properties of the produced sample, were examined by the SEM, 

compression test and hardness measurement. The results of the studies concluded that the 

addition of colemanite mechanical and microstructural properties of materials that positively 

affect the results. 

 

Keywords:Sliding bearings, hardness, compression test,SEM,colemanite 

JEL Codes: L6, L61 

 

 

1. GĠRĠġ 

Yatak malzemesi olarak kullanılan bronz, pirinç ve dökme demir gibi malzemelerin 

fiyatlarının yüksek olması ve tribolojik yönden özelliklerinin kullanıldıkları yerlerde yetersiz 

kaldığı için bunların yerine çinko esaslı alaĢım malzemeleri geliĢtirilmiĢtir. Ancak, bakır içeren 

çinko esaslı üçlü ve dörtlü alaĢımlarda biri boyutsal kararsızlık, diğeri de düĢük süneklik olmak 

üzere iki önemli problem ortaya çıkmıĢtır. Bu iki önemli sorunu ortadan kaldırmak için 

alüminyum esaslı alaĢımlar çinko esaslı alaĢımların yerine kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Yapılan 

deneysel çalıĢmalar çinkonun alüminyum ile değiĢtirilmesinin boyutsal kararsızlık problemini 

büyük ölçüde giderebileceğini ve sünekliği önemli ölçüde artırılabileceğini göstermiĢtir (Bican, 

2010; Pürçek et al., 2002; SavaĢkan &Bican, 2005; SavaĢkan &Bican, 2010). 

Alüminyum, demir olmayan malzemelerin önemli olanlarından birisidir. Hafifliği, kolay 

iĢlenmesi, iletkenlik özellikleri, korozyon direnci, zehirsiz ve manyetik özellikte olmaması, ısı 

ve ıĢık yansıtması gibi özelliklere sahiptir. Ağırlık/dayanım oranının düĢük olması, 

paslanmaması, ıĢık yansıtma özelliği ve kaplamaya elveriĢli olması otomotiv alanında 

alüminyumu tercih edilen bir metal konumuna getirmiĢtir (Lassa &Rodriguez-Ibabe, 2002; Kori 

& Prabhudev, 2011; Baradeswaran & Perumal, 2014; El Aal & Kim, 2014). 

Alüminyum tek baĢına çoğu uygulamada yetersiz kaldığı için ve mekanik özelliklerini 

iyileĢtirmek ve geliĢtirmek için alaĢım elementleri ile takviye yapılmıĢtır. BaĢta bakır, 

manganez, silisyum, magnezyum ve çinko olmak üzere temel alaĢım elementleri ile 
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alüminyumun döküm özellikleri, kolay iĢlenmesi, sertliği, dayanımı ve korozyon direnci gibi 

özellikler kolay bir Ģekilde iyileĢtirilebilmektedir (Dwivedi, 2006; Lassa &Rodriguez-Ibabe, 

2002).  

Alüminyum alaĢımlarında birincil alaĢım elementi silisyumdur. Silisyum alüminyumun 

en baĢta sertliğini artırmaktadır. Ġkincil alaĢım elementleri ise bakır, magnezyum, demir, nikel 

ve zirkonyumdur. Alüminyum alaĢımları çoğu zaman içerisine katılan silisyum parçacıklarının 

malzemenin sertliğini artırmasından dolayı metal matrisli kompozitler (MMK) olarak 

sınıflandırılmaktadırlar (Alshmri et al., 2014). Alüminyum metal matrisli kompozitler (Al 

MMK), SiC, bor ve ürünleri, TiC, Si3N4, MgO, mika, B4N ve Al2O3 gibi çeĢitli partiküllerle 

daha da güçlendirilmektedirler (Das et al., 2007).  

Dünya bor kaynaklarının neredeyse % 70‘ine sahip olduğu düĢünülen Türkiye, bor 

yataklarının kullanımında istenilen durumda değildir. Bilim dünyasında "21. yüzyılın petrolü" 

olarak kabul edilen ve uzay sanayinden, biliĢim teknolojilerine,  metal sektöründen, nükleer 

teknolojiye kadar daha bilemediğimiz pek çok sanayi alanında kullanılan bor mineralleri 

Türkiye‘nin sahip olduğu çok önemli bir madendir (Çınkı, 2001). 

Doğada yaklaĢık 230 çeĢit bor minerali vardır. Bunların en önemli olanları; Kolemanit, 

Tinkal, Üleksit, Pandermit, Kernit, Sasolit, Ascharit ve Datolit mineralleri Ģeklinde tabiatta 

bulunurlar ve çeĢitlenirler. Pandermit, Kolemanit, Tinkal ve Üleksit mineralleri Türkiye‘de bol 

miktarda bulunmaktadır (Önen, 2012). 

  Kimyasal bileĢimi Ca2B6O11.5H2O (2CaO.3B2O3.5H2O) olan kolemanit mineralinin 

sertliği 4-4,5 mohs,  kristal sistemi monoklinik, özgül ağırlığı 2,42 gr/cm³, camsı parlaklığında, 

renksiz, beyaz, Ģeffaf-yarı Ģeffaf özelliğine sahiptir. BileĢiminde % 27,28 CaO , % 50,81 B2O3 

ve % 21,91 H2O bulunmaktadır. Sulu ortamda yavaĢ, hidroklorik asitli ortamda hızla çözünür. 

Bor ürünleri içerisinde en yaygın olanıdır ve diğer bor minerallerinden daha sert olması 

özelliklerindendir (Uçbeyiay ġahinkaya, 2010). 

Kolemanit,toplam üretimin % 75-80'i Türkiye rafine bor ihtiyacı için ve yurtdıĢına 

gönderilmek üzere borik asit üretimi için Etibank tarafından kullanılmaktadır. Borik asit üretimi 

haricinde kolemanitin Türkiye içinkullanımının en fazla olduğu yer metal ve demir-çelik 

sektörüdür. Kolemanitin seramik sektöründekikullanımı 1980 ile 1984 arası yaklaĢık 39 kat 

artmıĢtır. Kolemanitin borik asit imalatı hariçtüketimdeki payı % 0,4 iken % 20-30'a 

yükselmiĢtir (Uçbeyiay ġahinkaya, 2010). 

Türkiye‘deki bor yataklarından çıkarılarak üretilen baĢta kolemanit olmak üzere bor ve 

bor ürünleri metal sanayinde kullanıma elveriĢlidir (Helvacı, 2004). Dolayısıyla kullanım alanı 

çok geniĢ olan bor ve bor ürünlerinin kullanılmasıyla Türkiye ekonomisi dıĢa bağımlı olmaktan 

kurtulacaktır. Kolemanit üretimi yerli kaynaklarla kolaylıkla gerçekleĢtirildiği için takviye 

elemanı olarak rahatlıkla kullanım imkanına sahip olacaktır. 

Bu çalıĢmasında öngörülen kolemanit katkılı alüminyum alaĢımı bir yatak malzemesinin 

üretilerek mikroyapı ve mekanik özelliklerinin incelenmesi konusunda herhangi bir literatür 

bilgisine rastlanılmamıĢtır. Özellikle kolemanit katkılarının kaymalı yatağın mikroyapı ve 

mekanik özelliklerini nasıl etkileyeceği merak konusudur. Bunun için alüminyum alaĢımı yatak 

malzemesi bir sıvı hal üretim yöntemi olan döküm yöntemi ile üretilmiĢtir. Üretilen deney 
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numunelerinin sertlik ölçümü ve basma deneyleri yapılmıĢtır. Malzemelerin mikroyapı 

özelliklerini incelemek amacıyla taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılmıĢtır. 
 

2. MATERYAL VE METOT 

Yapılacak olan deneysel çalıĢmalarda kullanılmak üzere % bileĢimleri Tablo 1‘de verilen 

referans deney numuneleri döküm yöntemiyle üretilmiĢtir. 

 

Tablo 1: Referans deney malzemesinin kimyasal bileĢimi 

Kimyasal Bileşim (%) 

% Si % Fe % Cu % Mn % Mg % Cr % Ni 
6,614 1,215 1,789 0,106 0,138 0,023 0,094 
% Zn % Ti % Sn % Sb % P % Al - 
1,008 0,052 0,087 0,001 0,001 Kalan - 

Kaynak: Spektral analiz sonuçları 

 

Tablo 1 de % bileĢimleri verilen deney malzemeleri kullanılarak referans deney numunesi 

üretilmiĢtir ve daha sonra bu malzemeye Tablo 2‘de verilen miktarlarda kolemanit ilave edilerek 

diğer deney numuneleri kum kalıba döküm yoluyla üretilmiĢtir. Döküm kapasitesi 10 kg olarak 

ayarlanmıĢtır. 

 

Tablo 2: Referans numuneye ilave edilecek kolemanit miktarları 

Deney Numunesi Kolemanit Miktarı (ppm) 

C0 0 

C1 1 

C2 2 

C3 3 

C5 5 
 

2.1 Sertlik Ölçümleri 

Döküm yoluyla üretilen numunelerin sertliklerinin belirlenmesi amacıyla sertlik ölçme 

cihazında 62,5 kg yük ve 2,5 mm çapında bilye ile numunelerin sertliği Brinell cinsinden 

ölçülmüĢtür. Sertliğin tam olarak belirlenmesi için numunelerin orta, uç, ara ve arka 

bölgelerinden toplam 5 sertlik ölçümü yapılmıĢ ve ortalamaları alınarak her bir numunenin 

sertlik değeri belirlenmiĢtir (Figür 1). 

 

Figür 1. Sertlik Ölçüm Krokisi 

 
Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 
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2.2 Basma Deneyleri 

Yatak alaĢımları gibi gevrek metalik malzemelerin basma mukavemetleri, çekme 

mukavemetlerinden daha yüksektir. Bunun için bu malzemelerin mekanik özellikleri basma 

deneyleri ile belirlenmektedir.  

Basma deneyi 100 kN basma kuvvetine sahip SHIMADZU marka AG-IS model 

çekme/basma/eğme üniversal deney cihazında yapılmıĢtır. Deneysel çalıĢma için numuneler 

talaĢlı üretim ile 10 mm x 20 mm (çap x boy) boyutlarında tornalanarak üretilmiĢtir. Daha sonra 

bu numuneler temizlenerek deneysel çalıĢmalar için hazır hale getirilmiĢtir. 

 

2.3 Mikroyapı Ġncelemeleri 

Hazırlanan numunelerin mikroyapı özelliklerini incelemek için öncelikle numunelerin 

yüzeyleri 220, 400, 600, 800, 1000 ve 1200 mesh‘lik su zımparalarıyla düzgün hale 

getirilmiĢtir. Daha sonra elmas yağlayıcı ve elmas pasta kullanılarak numunelerin yüzeyleri 

çuha ile parlatılmıĢtır. Parlatma esnasında saf alkol kullanılarak numune yüzeyleri temiz 

tutulmuĢtur. Temizlenen yüzeyler uygun kimyasal maddeler [2,5 ml HNO3 (nitrik asit) + 1,5 ml 

HCl + 1 ml HF (hidro florik asit) + 95 ml saf su] ile dağlanarak farklı renk tonlarındaki 

bölgelerin ortaya çıkması sağlanmıĢtır. 

Mikroyapı incelemeleri için hazır hale getirilen numunelerin, JEOL marka ve JSM 7001F 

model FE-SEM taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile mikroyapı incelemeleri yapılmıĢtır. 

3. SONUÇ 

Döküm yöntemiyle üretilen numunelerin sertlik ölçümleri yapılmıĢtır. Numunelerin 

sertliği Brinell (BSD) cinsinden ölçülmüĢtür. Numunelerin sertlik değerlerinin belirlenmesinde 

her bir numuneden 5 adet sertlik değeri alınmıĢ ve ölçülen sertlik değerlerinin daha sonra 

aritmetik ortalaması alınarak numunelerin ortalama sertlik değerleri bulunmuĢtur. Figür 2‘de 

deney numunelerine ait kolemanit oranına bağlı sertlik ölçüm sonuçları grafiği görülmektedir. 

Sertlik ölçümleri sonucunda, baĢlangıç malzemesine kolemanit ilave edildiğinde C1, C2, 

C3 ve C5 deney numunelerinin sertliğinde artıĢlar meydana gelmiĢtir. Sonuç olarak kolemanit 

ilavesi ile kaymalı yatak malzemesinin sertliği artmıĢtır. 
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Figür 2. Kolemanit Oranına Bağlı Sertlik Ölçüm Sonuçları (BSD) 

 

 Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

  

100 kN basma kuvvetine sahip üniversal deney cihazında yapılan testler sonucunda elde 

edilen grafik Figür 3‘de verilmiĢtir. 

 Basma deneyi sonucunda kolemanit ilavesiyle deney numunelerinin basma 

kuvvetlerinde artıĢlar olmuĢtur. Burada basma kuvveti artarkan, malzemenin göstermiĢ olduğu 

Ģekil değiĢiminde (yığılma) ise azalmalar meydana gelmiĢtir. Deney sonucunda malzemenin 

basma mukavemetinin kolemanit ilavesiyle artıralabileceği sonucuna varılmıĢtır. 

 

Figüre 3. Basma Deneyi Sonuçları 

 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 
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Döküm yöntemiyle üretilen, parlatılmıĢ ve dağlanmıĢ numunelerin mikroyapı SEM 

resimleri C0, C1, C2, C3 veC5 numuneleri için sırasıyla Figür 4 – Figür 8‘de verilmiĢtir. 

Figüre 4. C0 Numunesinin SEM Görüntüsü 

 
Kaynak: FÜEMLAB 

 

 

Figüre 5. C1 Numunesinin SEM Görüntüsü 

 
Kaynak: FÜEMLAB 

 

β fazı 

       α fazı 

      α fazı 

β fazı 
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Figüre 6. C2 Numunesinin SEM Görüntüsü 

 
Kaynak: FÜEMLAB 

 

 

Figüre 7. C3 Numunesinin SEM Görüntüsü 

 
Kaynak: FÜEMLAB 

 

 

        α fazı 
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Figüre 8. C5 Numunesinin SEM Görüntüsü 

 
Kaynak: FÜEMLAB 

 

Deneysel numunelerden alınan mikroyapı SEM görüntülerinde ana matrisi meydana 

getiren α-Al dendritleri açık olarak görülmektedir. Alüminyum dendritleri arasında silisyum 

bileĢenleri bulunmaktadır. Alüminyum matris içerisinde yer alan β fazı (AlFeSi, AlFeMnSi) 

demirce zenginintermetalikler olarak adlandırılmaktadır. Bunlar yapının gergin bir hale 

gelmesine neden olmaktadır. (ASM Handbook; Yıldırım, 2012; Kumari et al., 2007; Zeren et 

al., 2011; SavaĢkan & Alemdağ, 2008; Hekmat-Ardakan, 2010; Goudar,2013). 

Sonuç olarak mikroyapı incelemeleri sonucunda ana yapıyı oluĢturan yapının 

alüminyum matris olduğu ve diğer elementlerin matris içerinde düzgün bir Ģekilde dağılım 

göstermiĢ olduğu sonucuna varılmıĢtır. 
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Ameliyat- Anestezi ve Hasta Mahremiyeti 
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ÖZET 

 

Tıpta hastalıkların tedavisinde dahili ve cerrahi tedavi yöntemleri mevcuttur. Dahili 

bölümler ilaçla tedavi uygularken cerrahi bölümler ameliyatla tedavi uygularlar. Hasta için en 

önemli tıbbi uygulama ameliyattır. Ameliyata girecek hastada korku ve endiĢe hakimdir. 

Hastanın en önemli kaygılarından birisi anesteziden sonra nasıl uyanacağıdır. 

Mahremiyet; baĢkasının görmesini, duymasını, anlamasını istemediğimiz bizi ve özel 

hayatımızı ilgilendiren durumdur. Mahremiyet kiĢinin kendi kendine olabilmesidir. Mahremiyet 

özerklik ve bireysellikle ilgili bir kavramdır. Mahremiyet etik ilkelerden biri olan hasta 

özerkliğine saygının bir göstergesidir. Mahremiyet hakkını ihlal; görsel ve fiziksel olarak birinin 

dünyasına girme, birinin konuĢmasını dinleme ya da biri hakkında yazılı bilgilere ulaĢma 

Ģeklinde olabilmektedir. 

Dünyada her gün çeĢitli hastalıklar sonucu birçok ameliyat yapılmaktadır. Ameliyatta 

çeĢitli anestezi yöntemleri kullanılır. Bu anestezi uygulamalarında hastalarda bilinç 

bulanıklığından, tam bilinç yokluğuna kadar dönemler geçirirler. Bu ve benzer çalıĢmalar ile bu 

dönemde hasta mahremiyetine daha fazla özen gösterilmesi gerekliliği konusunda farkındalık 

oluĢturmak istedik. 

 

Anahtar Sözcükler: Ameliyat, anestezi ve mahremiyet 

 

OPERATĠON ANESTHESĠA AND PATĠENT PRĠVACY 

Abstract 

 

There are mainly medical and surgical treatment methods in medicine. Surgery 

operation is an important medical procedure for patient. Patients who will undergo surgical 

procedures have worries before the operation. One of the main concerns for patients is how to 

wake up from the effect of anesthesia after the operation. 

Privacy; anyone else see, hear, is the situation that concerns us and our private lives we 

want to understand. Privacy can be a person is self. Privacy is a concept related to autonomy 

and individualism. It is an expression of the ethical principle of respect for patient autonomy.   

                                                           

4
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Violates the right to privacy; visually and physically break in to the world, to listen to someone 

speaking or may be in the form of Access to written information about them. 

Many operations are made in the world results of various diseases every day. Various anesthesia 

used in surgery. This confusion in the patient's anesthesia, they spent the period until the full 

awareness of absence. In this presentation we want to create awareness of the need to show 

more attention to patient privacy during this period. 

 

Keywords: Privacy, anesthesia, operation 

 

 

1. GĠRĠġ  

 

Ġnsanlar toplumlar içinde yaĢarlar. Ġnsanların toplum içinde birlikte belli bir uyum ve 

düzen içinde yaĢamaları için bazı kurallar geliĢtirmiĢlerdir. Bunlara ―Toplumsal Uyum 

Kuralları‖ denir. Bunlar görgü kuralları, örf adet kuralları, ahlak kuralları, din kuralları ve 

hukuk kurallarıdır. DoğuĢtan itibaren bu kuralların içinde büyüyen kiĢi bu kurallarla belli kiĢisel 

değer yargıları kazanır. YaĢamını buna göre Ģekillendirir. Bazı kurallar yöresel ve bölgesel 

farklar gösterirken bazıları ise evrenseldir. Tıp etiğindeki evrensel değerlerden biri de 

―Mahremiyet‖ hakkıdır.  

         Mahrem; Arapça bir kelime olup gizli olan, herkese açılmayan bir sır anlamında kullanılır. 

Bireyin kendi durumu ile ilgili maddi manevi varlıkları, yine kendisi ile ilgili tüm bilgilere, 

öteki bireylerin eriĢimine engel koyduğu noktalarda mahremiyet baĢlamaktadır. Toplumsal ve 

kültürel farklılıklar bireysel mahremiyeti etkiler (Çobanoğlu, 2009: 147).  Mahremiyet 

bireysellik ve özerklikle ilgili bir durumdur. Mahremiyet; kiĢiye eriĢememe anlamında olup en 

temel insan haklarından biridir. Çoğumuzun yalnızca kendimizde kalmasını istediğimiz bilgi, 

düĢünce ve değerlerimiz vardır. Mahremiyet, insan durumlarından biri olarak pozitif ve negatif 

haklar gerektirmektedir. Negatif haklar müdahale edilmeme ya da tek baĢına kalabilme 

haklarından oluĢur. Kendi baĢına karar verebilmenin temeli ve ahlaki bir öğedir. Pozitif haklar 

olarak mahremiyet, biriyle ilgili bilgileri ele geçirme dağıtma konularındaki kontrolü elde 

etmedeki kiĢisel yetkiyi içerir. Pozitif ve negatif haklar; görsel ve fiziksel olarak birinin 

dünyasına girme, birinin konuĢmasını dinleme ya da biri hakkında yazılı bilgilere ulaĢma 

Ģeklinde olabilmektedir (Aydın, 2006: 33).  

 

Mahremiyet hakkı, insanın en temel haklarından birisidir. Ameliyatlarda ve anestezi 

uygulamalarında hasta bu hakkını savunacak durumda değildir. Çevresindeki ameliyathane 

personelinden, hemĢireden ve doktordan bu dönemde mahremiyete saygı gösterilmesini 

beklemektedir. Bu çalıĢma ile hastanın kendisini çaresiz hissettiği bu dönemde ameliyathane 

sağlık çalıĢanlarının hastalara karĢı daha duyarlı olmaları konusunda farkındalıklarını artırmak 

amaçlanmaktadır. 
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2. MAHREMĠYET  

 

Mahremiyet üç baĢlıkta incelenir: 

Birincisi, Bedensel mahremiyettir. 

Ġkincisi, DüĢünsel ve iletiĢimsel nitelikteki mahremiyettir. 

Üçüncüsü, Tıbbi kayıtların korunmasına ait mahremiyettir. 

 

 KiĢi, kendine ait özel yaĢamıyla ilgili bilgileri kendine çok yakın kiĢiler ailesi ve yakın 

arkadaĢlarıyla paylaĢır. Hasta da hekime geldiği zaman; kendi özel yaĢamı ve hastalığıyla ilgili 

bilgileri çoğu zaman en yakını gibi gördüğü hekime verir. Hekimin tıp etiği ilkesi olarak 

gizliliğe saygı ilkesine uyarak bu bilgileri bir sır olarak saklaması gerekir. 

Ġnsan yaĢamında; insanın hayat standartlarını sınırlayan ve onu rahatsız eden durumların 

baĢında hastalıklar gelir. Hasta bireyin iĢ verimi düĢer veya hiç iĢ yapamaz. Mutsuz ve 

huzursuzdur. Sağlık kuruluĢlarına ve doktorlara baĢvurarak tekrar sağlığına kavuĢmaya çalıĢır. 

DSÖ sağlığı Ģöyle tanımlar. Ġnsanın ruhen, bedenen ve sosyal yönden tam iyilik halidir. Hastalar 

hastaneye baĢvurduklarında hastalığının tanısının konulabilmesi için bir çok iĢlem uygulanır. 

Polikliniklerde muayeneye ile baĢlanır. Muayene sırasında hastaya hastalığı hakkında sorular 

sorulur. Doğru tanı koyabilmek için hastanın öz ve soy geçmiĢine ait bilgilerde sağlıkçılar 

tarafından öğrenilir. Artık bu ilk aĢamadan sonra hasta ile sağlık çalıĢanları arasında etik 

ilkelerden mahremiyet, sır saklama, güven duygusu, özerkliğe saygı ilkelerine uyulması 

beklenmektedir. 

 Cildiye, üroloji, kadın hastalıkları-doğum ve diğer kliniklerde hastanın soyunarak 

muayenesi gerekir. Hastalarda bu durumda çekingen davranır. Doktor içinse patolojisinin 

görülüp muayene edilmesi gerekmektedir. Onun için muayene ortamının fiziki Ģartlarının çok 

iyi ayarlanması gerekir. Muayenede hastalar perde arkasında soyunduktan sonra, muayene 

önlüğü giymesi sağlanmalıdır. Muayene örtüsü de kullanması gerekir. Ayrıca hekimin yanında 

bir hemĢirenin de bulunması uygundur (Demirhan, 2014). Yoğun hastane poliklinik ortamında 

bu konuda gereken özen gösterilmemektedir.  

 Eskiden polikliniklerde hasta muayene edilirken bir yandan ilaç sunumu yapan kiĢi 

dinlenir, bir yandan da yardımcı sağlık personeli diğer iĢleri hallederdi. Bu durum hekim ve 

hasta arasındaki sağlıklı iletiĢimi engellemekteydi. Hasta ile iyi bir iletiĢim kurabilmek için 

hekim hastasını etkin bir Ģekilde dinlemelidir. Poliklinikte hasta ile hekimin dikkatini dağıtacak 

diğer kiĢiler bulunmamalıdır. 

 Bulunduğumuz toplumda hasta, hastane ortamı ve poliklinikte kendini aciz ve 

savunmasız hissetmektedir. Kendini daha iyi hissetmek ve anlatabilmek için bir yakınının 

muayene ortamında yanında bulunmasına izin verilmesini isteyebilir. Tıbben sakıncası yoksa 

örf ve adetlerimiz, gelenek ve göreneklerimizin yönlendirdiği bu talep saygıyla karĢılanmalı; 

hastanın kendini iyi hissettiği bir yakını muayenede yanına alınmalıdır.  
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 Muayeneye gelen hastalarda muayene sonucu bulaĢıcı hastalıklar, bildirimi zorunlu 

hastalıklar tespit edilebilir. Bu tip hastalarla karĢılaĢan hekimin onları yalnızca bir hasta olarak 

görüp, sevecen yaklaĢması ve yargılayıcı olmaması gerekir. Bu durumda hastanın aydınlatılması 

ve bulaĢıcı hastalığının yetkili makamlara bildirilmesi gerekir. 

 Mahremiyetin temelinde insana saygı ve gizlilik yatar. Hekimler, kiĢiler hakkında sahip 

oldukları bilgileri hasta izin vermedikçe kimseyle paylaĢmamalıdır. Gizlilik ilkesin uyarak 

bilgiler sır olarak saklanmalıdır (Demirhan, 2012: 1). TeĢhis ve tedavi sırasında hekimlerin 

yanında olan yardımcı sağlık personeli ve tıbbi sekreterinde mahremiyete saygı göstererek bu 

bilgileri sır olarak saklaması gerekir. Hastaya ait bilgiler hastalar öldükten sonra bile gizli olarak 

korunmalıdır. Bilindiği gibi gizliliğe saygı ilkesi önce hastayı korur.Gerçekten hekim tarafından 

hasta sırrının açıklanması ile hasta zarar görür. Sırrın açıklanması, hastanın menfaatlerini 

zedeler. Ayrıca sırrın açıklanmaması, toplum açısından bazı yararlar sağlar. Bundan baĢka 

hekimlik sırrının açıklanması, tıp mensuplarına duyulan güveni sarsar. Buda dürüstlük ilkesinin 

çiğnenmesine neden olur (Demirhan, 2010: 1).  Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesinde; 

―Bana verilmiĢ olan sırlara, hastanın ölümünden sonra bile saygı göstereceğim.‖ denilmektedir. 

 Ġstisnai durumlar olarak risk altındaki hasta yakınlarının bu bilgilere ulaĢabilme hakkı 

doğmaktadır. Hastaya ait gizli bilgiler ancak hastanın açık izni, mahkemenin isteği ve 

bilgilendirmesi gereken sağlık personeline verilebilir.  

 

            2.1.Mahremiyet Hakkı ve Gizlilik 

Mahremiyet Hakkı ve Gizlilik; Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi ( Eylül 1995 ) ve Bali 

Bildirgesinde yer almaktadır. Amsterdam‘da Avrupa‘da Hasta Hakları GeliĢtirilmesi Bildirgesi 

hazırlanmıĢtır.Bubildiri 6 baĢlık altında toplanmıĢtır. 

 

1-Sağlık hizmetlerinde insan hak ve değerleri   4-Bakım ve tedavi 

2-Bilgilendirme                                                  5-BaĢvuru 

3-Onam                                                              6-Gizlilik ve özel hayat 

 

Üçüncü kiĢiler bazen hastaların hekimleri ile paylaĢtıkları hassas bilgiler ile 

ilgilenmektedir. Bu bilgilerin geleneksel, etik ve yasal olarak gizlilikle korunması 

gerekmektedir. Hekimler hastaların açıkladıkları bilgileri korumak ve baĢkaları tarafından 

öğrenilmemesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Tıpta gizlilik eski bir olgudur. 

Hipokrat Andı‘nda‘‘ iĢim sırasında ne görürsem ve iĢitirsem, asla dıĢarıda yayılmayacak, 

kendimde sır olarak kalacak‘‘ Ģeklinde ifade edilmektedir. Bu ödev hasta özerkliğine saygı 

ilkesinden ve sadakattan kaynaklanır (Akdur, 2013: 183). 

Hastalar polikliniklerde standartlara uygun paravanların olmasını ister. Tetkik 

aĢamasında; kan alınırken, röntgen filmi çektirilirken ve diğer iĢlemlerde de etik ilkelere 

uyulmasını beklerler. Bu tetkiklerin sonucunda hastaya bir tanı konulmaya çalıĢılır. Tanı 

konulamazsa baĢka ileri tetkikler yapılır. Bazı endoskopik muayenelerle kiĢilerin iç organlarına 

bakılır.Bu dönemlerde kiĢilere bölgesel anestezi uygulanır. Hastanın hastaneye yatarak tedavisi 

gerekiyorsa,hastaneye yatırılır burada damardan ve/ veya ağızdan bazı ilaçlar uygulanır. Bazı 
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hastalıklarda da cerrahi yöntemlerle ameliyat olması gerekir.ĠĢte hastayı sağlığına kavuĢturmak 

için yapılacak iĢlemlerin tümünde mahremiyete saygı gösterilmesi beklenir. 

 

           2.2.Anestezi, Ameliyat ve Mahremiyet 

 Bilindiği gibi hasta için en önemli tıbbi uygulama ameliyattır. Bu uygulama ne tip 

olursa olsun hastada korku, endiĢe ve Ģüphe yaratır. Cerrahın, böyle bir uygulamanın 

yapılacağını yumuĢak bir dille hastaya anlatması gerekir. Eğer operasyon tehlikeli hastalıklar 

için yapılacaksa bu hem hastaya hem de yakınlarının sorularına yanıt vererek ve güven telkin 

ederek anlatılmalıdır. Ameliyatın tehlikeli hastalık için kurtarıcı bir uygulama olduğu özellikle 

açıklamalıdır. Daha sonra hastanın bu konudaki fikirlerinin dinlenmesi gerekmektedir. Bu 

iliĢkide hasta özerkliğini koruyarak ona saygı duymalı ve doğruluğun bu iliĢkide ana prensip 

olduğu unutulmamalıdır. Hastaya kesinlikle iyileĢmesi için bütün çabaların yapılacağı 

anlatılarak depresyon, Ģüphe ve kaygıları giderilir (Demirhan, 2011: 1). 

Ameliyatlarda hastaların ağrı duymaması ve cerrahların rahat çalıĢabilmesi için bazı anestezi 

yöntemleri geliĢtirilmiĢtir. 

Anestezi kelime anlamı olarak ‗Hissizlik, duyusuzluk‘ demektir. Anestezi, ağrısız ve 

güvenli bir ameliyat için kiĢinin çeĢitli ilaçlar yardımı ile ağrı duymasının engellenmesidir. 

Anestezi hem ameliyat sırasında kiĢinin ağrı duymasını engeller hem de ameliyatı yapan cerraha 

uygun çalıĢabileceği bir ortam yaratır. Günümüzde modern anestezi teknikleri ile hastalar çok 

az riskle konforlu olarak ameliyat olabilmektedirler.Anestezi uygulanması öncesinde anestezi 

uzmanı doktor,  hasta ile tanıĢır ve hastanın sağlık durumu ile ilgili değerlendirmeler yapar. Bu 

değerlendirme aĢağıdaki baĢlıkları kapsar. 

 

1.Hastanın genel sağlık durumu, varsa hastalıkları ile ilgili bilgi 

2.Alerji durumu, ilaç alerjileri 

3.Ġlaç kullanımı 

4.Daha önce geçirdiği ameliyatlar, bu ameliyatlar sırasında kullanılan cerrahi yöntem ve 

anestezi tekniği hakkında bilgi 

 

Ameliyatın ve hastanın güvenliği için içinde bulunulan sağlık durumu çok önemlidir. 

Gerekirse, ameliyat öncesi var olan hastalıklar gözden geçirilir, ameliyata engel teĢkil edip 

etmedikleri tartıĢılır, tedaviler yeniden düzenlenir. KiĢinin önceden bilinen bir alerjisi varsa 

bunun anestezi doktoruna belirtilmesi gerekir. Özellikle ilaç alerjilerinin bilinmesi bu ilaçların 

ameliyat sırasında kullanılmasını ve olası bir alerjiye bağlı geliĢebilecek sorunları önler. 

Kullanılmakta olan bazı ilaçlar kanamaya meyil yaparak ya da anestezide kullanılan ilaçlarla 

etkileĢerek istenmeyen durumlara neden olabilir. Bu nedenle kullanılmakta olan bu tür ilaçların 

bilinmesi, gerekirse ameliyattan önce anestezi doktoru kontrolünde kesilmesi önemlidir. Daha 

önceki ameliyat ve anestezi tecrübesi de bilinmelidir ve öncesinde karĢılaĢılan zorlukların tekrar 

edebileceği riskine karĢı hazırlıklı olunmalıdır. 
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Anestezinin tüm değerlendirilmesinden sonra hastanın ameliyat olmasında anestezi 

yönünden bir sakınca yoksa hastaya verilecek anestezi yöntemi hastaya anlatılır. Anestezi 

yöntemlerine bağlı oluĢabilecek komplikasyonlar hakkında hastaya bilgi verilir. Uygulanacak 

anestezi yönteminde son söz hastaya bırakılır ve kararına saygı gösterilir. Tıp etiğinin özerklik 

ilkesi uygulanmıĢ olur. Hastanın kaygı duyduğu konular hakkında hasta ile yakın diyalog 

kurulur. Rejional (Spinal ve epidural) anestezi verilmesindesorun çıkarsa, ameliyatta genel 

anesteziye dönülebileceği anlatılır. Ameliyat öncesi uygulanacak ameliyat yöntemi konusunda 

bilgilendirilen hastalar ameliyathaneye bir çok kaygılardan arınmıĢ gelirler (Çakır, 2009:45). 

Anestezi vermek amacı ile hastanın bilincini ve solunumunu durduran ilaçlar kullanılır. 

Hastanın bilinci ve solunumu kaybolduktan sonra, hayati fonksiyonların sürdürülmesi için 

anestezi makinası ile hasta yapay olarak solutulur. Bu makine yardımı ile hastaya oksijen ve 

anestezinin devamını sağlayan uyutucu gazlar verilir. Solunumun sağlanması için hastanın 

ağzından nefes borusuna bir tüp yerleĢtirilir. Bu olaya entübasyon denir. 

Anestezi yöntemleri; genel anestezi, spinal anestezi, epidural anestezi, sinir bloğu 

anestezisi ve lokal anesteziden oluĢur.Seçilecek anestezi yöntemi hastanın genel sağlık 

durumuna, eĢlik eden hastalıkların varlığına, ameliyat yerine göre belirlenir. Örneğin genel 

anestezi alması sakıncalı ve akciğer hastalığı olan hastada bir diz ameliyatı yapılacaksa bu 

belden aĢağısının uyuĢması ile sağlanan spinalanestezi ileyapılabilir. 

Genel anestezi 

:Bulbustaki hayati fonksiyonlarda değiĢme yapmaksızın bilinç kaybı ile beraber duyunun ve 

bazı reflekslerin geçici olarak kaybolması haline genel anestezi denir.Kısaca ağrı duyusunun 

bilinç ile birlikte kalkması halidir(Erengül, 1992:2). Genel anestezi bilincin ilaçlar yardımı ile 

ortadan kaldırıldığı ve tüm vücudun anestezi etkisinde olduğu anestezi yöntemidir. Genel 

anestezide baĢlangıç olarak damardan verilen bir ilaç yardımı ile bilinç kaybolur. Daha sonra 

hastanın ağzından nefes borusuna bir tüp yerleĢtirilir. Bu tüp sayesinde anestezi makinesinden 

oksijen ve diğer anestezi yapıcı gazlar akciğerlerden kan dolaĢımına geçerek anestezi 

durumunun devamını sağlar. Ayrıca hastaya damardan ağrı kesici ilaçlar verilerek hastanın ağrı 

duyması engellenir. Ameliyat sonunda makineden anestezik gazların verilmesi sonlandırılır, 

hastanın bilinci ve solunumu geri dönünce nefes borusundaki tüp çıkarılır. Bu tip anestezi 

yöntemi geniĢ alanları kapsayan ameliyatlar, beyin ameliyatları, karın ameliyatları, kalp 

ameliyatları gibi iĢlemlerde uygulanır. 

 

Spinal ve epidural anestezi: 

Spinal ve epidural anestezi son yıllarda oldukça yaygınlık kazanan iki anestezi yöntemidir. Bu 

yöntemlerden genel cerrahinin bazı ameliyatları, kadın-doğum cerrahisi ve ortopedik cerrahide 

sıkça yararlanılır. Ayrıca epidural anestezi sayesinde ameliyat sonrası ağrı kontrolü sağlanır. 

Spinal ve epidural anestezi; bel bölgesinde omurilik sinirlerinin geçtiği kanala anestezik 

maddeler verilerek yapılır. Anestezi, iğne yapılan seviyenin iki üç omur üzerinden baĢlayarak 

ayak parmaklarına kadar yayılır. Bu tür anestezi ağrısız doğum, sezeryan gibi kadın-doğum 

ameliyatlarında, fıtık, apandisit gibi genel cerrahi ameliyatlarında ve bacaklardaki ortopedi 

ameliyatlarında tercih edilir. Bu tür anestezi yönteminde bilinç kaybı olmaz. Hastanın Ģuuru 
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açıktır, ancak anestezi yapılan bölgede ağrı olmaz. Epiduralanestezide omurilik kanalından 

küçük bir kateter yerleĢtirilerek bu bölgede bırakılır. Ameliyat sonrasında bir iki gün bu kateter 

ile ağrı kesici maddeler verilerek ameliyat sonrası ağrılar önlenebilir. Ayrıca bu yöntem genel 

anestezide kullanılan ilaçların risk yarattığı kalp rahatsızlığı olanlarda eğer cerrahi yapılacak 

bölge uygunsa tercih edilebilir. 

 

Sinir bloğu anestezisi nedir? 

Özellikle kol ve bacak cerrahisinde bu bölgeye giden sinirler uyuĢturularak o bölgenin ağrısız 

cerrahisi sağlanabilir. Örneğin; el cerrahisinde kolun ana sinirinin koltuk altından girilerek bir 

iğne ile uyuĢturulması. 

 

Lokal anestezi nedir? 

Lokal anestezi özellikle küçük alanlarda yapılan cerrahi giriĢimlerde tercih edilir. Burada sadece 

giriĢim yapılacak bölge uyuĢturulur, hastanın bilinci yerindedir. Lokal anestetik madde bir 

enjektör yardımı ile cerrahi yapılacak alanın çevresine enjekte edilir ve buradaki sinir alanları 

uyuĢturulur. Buna infiltrasyon anestezisi de denir. 3-5 dakika beklendikten sonra cerrahi giriĢim 

yapılabilir. Bu yöntem abse boĢaltılması, küçük cilt kesilerinin dikiĢ ile kapatılması gibi 

durumlarda tercih edilir. Kullanılan anestezik maddenin özelliklerine göre belirli bir süre sonra 

anestezinin etkisi geçer. Lokal anestezik maddelerin sprey Ģeklinde ya da krem Ģeklinde olan 

formları da vardır. Burada vücuda bir enjektör ile veya baĢka bir Ģekilde girilmeksizin gerekli 

bölge yüzeyden uyuĢturulur. Buna topikal anestezi de denir. Bunlar anestezi yapılacak bölgeye 

birkaç dakika öncesinde uygulandıklarında iğne acısının duyulmasını da engellerler. Kateter 

takılmasından önce, kan alınmasından önce de kullanılabilirler. Sprey Ģeklindeki lokalanestezik 

maddelerden ayrıca endoskopi ya da bronkoskopi sırasında boğazın uyuĢması için de 

yararlanılır (http1, http 2). 

 

Hastaların ameliyatlarda veya öncesinde beklentileri ve istekleri Ģunlardır.  

1-Ameliyat öncesi hastalığı hakkında aydınlatılarak bilgilendirilmelidir. Anlayamadığı konular 

hakkında soru-cevap Ģeklinde daha detaylı aydınlatılması gerekir. 

2-Uygulanacak ameliyat Ģekli, alternatif ameliyat yöntemlerinin riskleri ve faydaları konusunda 

bilgilendirilmesi isterler. 

3-Eğer ameliyat olmazsa geliĢebilecek durumlar hakkında bilgilendirilmek. 

4-Tüm bu ilk 3 madde yerine getirildikten sonra AydınlatılmıĢ Onam‘larının alınmasını isterler. 

5-Ameliyata götürülürken, giydirilen önlüklerin boya, kiloya ve yaĢa uygun olması. Yırtık, 

kapanmayan ve kirli önlük olmamalıdır. 

6-Ameliyat masasına özenle alınmalarını, 

7-Anestezi ekibi veya cerrahi ekip hazır değilse, üstlerinin örtülmesini 

8-Ameliyat salonunda görevli anestezi ve cerrahi ekip dıĢında baĢka kiĢilerin bulunmaması, 

9-Yardımcı sağlık personelinin bu konuda hizmet içi eğitilmesini. 
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Ülkemizdeki hasta hakları konusundaki en seçkin hukuksal metin 01.08.1998 tarihli Hasta 

Hakları Yönetmeliğidir.Buyönetmeliğin 21. maddesi hasta mahremiyeti ile ilgilidir. 

 

Madde 21- Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin 

korunmasını açıkça talep de edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı 

gösterilmek suretiyle icra edilir.  

 

Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu isteme hakkı;  

a) Hastanın, sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmelerin gizlilik içerisinde yürütülmesini,  

b) Muayenenin, teĢhisin, tedavinin ve hasta ile doğrudan teması gerektiren diğer iĢlemlerin 

makul bir gizlilik ortamında gerçekleĢtirilmesini,  

c) Tıbben sakınca olmayan hallerde yanında bir yakınının bulunmasına izin verilmesini, 

d) Tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kimselerin, tıbbi müdahale sırasında bulunmamasını,  

e) Hastalığın mahiyeti gerektirmedikçe hastanın Ģahsi ve ailevi hayatına müdahale 

edilmemesini,  

f) Sağlık harcamalarının kaynağının gizli tutulmasını, kapsar.  

Ölüm olayı, mahremiyetin bozulması hakkını vermez.  

 

Eğitim verilen sağlık kurum ve kuruluĢlarında, hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili 

olmayanların tıbbi müdahale sırasında bulunması gerekli ise; önceden veya tedavi sırasında 

bunun için hastanın ayrıca rızası alınır (Demirhan, 2010: 1). 

 

3. SONUÇ 

 

Görüldüğü gibi temelde mahremiyet en temel kiĢilik haklarından biridir. Mahremiyet 

gizlilik ve sır saklama yükümlülüğünü de birlikte getirmektedir.  

 

Hastalıklar; hastalar üzerinde fiziksel ve psikolojik büyük bir travma yaratmaktadır. Ameliyatlar 

ise ikinci büyük travmaya sebep olabilir. Bu dönemde bütün sırlarını, bizimle paylaĢan 

hastalarımıza yardımcı olmak biz sağlık çalıĢanlarının en büyük görevidir.Bu görev yerine 

getirilirken evrensel etik değerlerdenhasta mahremiyetine gereken özen gösterilmelidir. 

Mahremiyet; temel insan haklarından olup, insana saygının bir ifadesidir. 

 

 

 

 

 

 



IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

26 

 

REFERANSLAR 

 

 

Akdur R. (2013). Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi. Ankara, Songür Yayıncılık, 183-184. 

Aydın E.  (2006).  Tıp Etiği, Ankara, Güneş Kitapevi Ltd Şti, Sy.32-35 

Çakır M. (2009). Bir Hasta Hakkı Olarak Bilgilendirilmenin Anestezi Açısından TartıĢılması 

Çobanoğlu N. (2009). Kurumsal ve Uygulamalı Tıp Etiği, Ankara Eflatun Yayınevi, 147-148. 

Hasta Hakları Yönetmeliği, Yayımlama Tarihi: 1.8.1998. Resmi gazete, Sayı: 23420  

Demirhan Erdemir A. (2010). Tıbbi Gizliliğe Ne Kadar Uyuluyor? Medimagazin,1. 

Demirhan Erdemir A. (2011). Tıp Etiğinde Çok Önemli Bir Konu: Cerrahide Etik  

Sorumluluk, Medimagazin, 1. 

Demirhan Erdemir A. (2012). Mahremiyete Saygı Gitgide Önem Kazanıyor, Medimagazi, 1. 

Demirhan Erdemir A. (2014). Etikette Mahremiyet Ġlkesinin Önemi Üzerine, Medimagazin,2.  

Erengül A. (1992). Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Nobel Tıp Kitap evleri, 3-4. 

1.http//güncel-saglık.blogspot.com,tr, Anestezi nedir?Anestezi ÇeĢitleri Yöntemleri 

2.http//www.florence. com tr/sağlık-rehberi/anestezi-türleri 



IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

27 
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OTKUN, Ö
1
. 

ozcanotkun@gumushane.edu.tr 
 

Özet 
 

Asenkron motorlar, düĢük maliyeti, yüksek verimliliği ve az bakım gereksinimleri 

nedeniyle günümüzde tercih edilmektedir. Bu bakımdan, yarı iletken teknolojisi ve güç 

elektroniği alanındaki geliĢmelerde asenkron motorların endüstride kullanımını arttırmaktadır. 

Asenkron motorların denetiminde ―Skaler Denetim Yöntemi (V/f)‖ denetim yöntemlerinin 

temelini oluĢturmaktadır. Skaler denetim yöntemi düĢük baĢarım gerektiren birçok uygulamada 

tercih edilirken yüksek baĢarım istenen (hız ve konum denetimi gibi) uygulamalarda yerini 

vektör, P+I+D (Oransal+Ġntegral+Türevsel) gibi denetim yöntemleri almaktadır. Ancak bu 

denetim yöntemleri skaler denetime göre hem maliyetli hem de karmaĢıktır.  

Bu amaçla yapılan çalıĢmada, Yapay Sinir Ağ (YSA) ile skaler denetim yapısı birlikte 

kullanılmıĢ ve bu yapının, motorun hız denetimine etkileri araĢtırılmıĢtır. Önerilen ―yapay sinir 

ağ tabanlı skaler denetim yapısı‖ ve kullanılan geleneksel ―skaler denetim yapısının‖ 

karĢılaĢtırılması için MATLAB/Simulink programında benzetim çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Farklı yük ve hız koĢullarında benzetim çalıĢmaları yapılmıĢ ve önerilen yapay sinir ağ tabanlı 

skaler hız denetim yönteminde, motorun dinamik tepkisinin hızlandığı gözlenmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler:Asenkron motorlar, skaler kontrol, hız kontrol, YSA 

 

Increasing the Scalar Speed Control Performance in Induction Motors 

Abstract 

 

Induction motors are presently preferred due to low cost, the high efficiency and 

minimal maintenance requirements. In this sense, the development in semiconductor technology 

and power electronics industry increases the use of induction motors. "Scalar Control Method 

(V / f)" constitutes the basis of the control methods in the control of induction motors. While 

scalar control method of choice in many applications that require low success, in the 

applications that require high performance (such as speed and position control) such as vector, 

P+I+D (Proportional + Integral + Derivative) control methods are preferred. However, these 

control methods are both costly and complicated according to scalar control. 

In a study conducted this purpose, Artificial Neural Network (ANN) with scalar control 

structure are used together and the impact of this structure the motor speed control has been 

investigated. Proposed "artificial neural network based scalar control structure" and traditionally 

used "scalar control structure" for the comparison, simulation studies were carried out in the 

MATLAB / Simulink software.  Different load and speed conditions simulation studies have 
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been done and the proposed neural network based scalar speed control methods, it was observed 

that the dynamic response speed of the motor. 

Keywords:Induction motors, scalar control, speed control, ANN  

 

1. GĠRĠġ 

Asenkron Motorlar (ASM) Tesla tarafından 1888 yılında geliĢtirilmiĢtir. Basit yapılı, 

yüksek verimli, düĢük maliyetli ve her türlü ortam koĢullarında çalıĢabilmeleri gibi üstünlükleri 

nedeniyle bu motorlar endüstriyel uygulamalarda tercih edilmektedir  (Wildi, 2002),  (Haq, 

2007),  (Ahmed, 2009).  Bu bakımdan ASM‘lerin farklı hızlarda kullanma ihtiyacı ortaya 

çıkmıĢtır. Ancak bu motorların karmaĢık yapıları ve modellenemeyen parametreleri sebebiyle 

denetimleri oldukça zordur. Bu nedenle denetim sistemleri de karmaĢıktır (Sarioğlu, vd., 2003). 

ASM‘lerin hız denetimlerinde, genellikle Skaler Denetim Yöntemi (SDY) ve Vektörel 

Denetim Yöntemleri (VDY) kullanılır ve bu yöntemler geleneksel denetim yöntemleri olarak 

adlandırılır (ġahin, 2006).SDY düĢük performanslı birçok uygulama için yeterli olurken, yüksek 

performanslı (farklı hız ve yük durumları)endüstriyel uygulamalarda VDY‘ler kullanılmaktadır 

(Garcia, vd., 1994) ,  (Telford, vd., 2000).  

SDY uygulaması basit ve maliyeti diğer denetim yöntemlerine göre daha düĢüktür. 

SDY‘ninçalıĢma prensibi, gerilim/ frekans (V/f)oranının sabit tutulması olarak 

bilinmektedir.Böylece motor farklı hızlarda çalıĢtırılırken moment sabit tutulmaya 

çalıĢılmaktadır. Ancak ASM‘ler düĢük hızlarda çalıĢırken iç gerilim düĢümünün azalması 

nedeniyle moment üretimi düĢmekte ve harici yük koĢulları gibi bozucu etkiler nedeniyle 

motorun dinamik performansı azalmaktadır. Bu nedenle araĢtırmacıların, günümüze kadar 

SDY‘nin geliĢtirilmesine yönelik çalıĢma yaptıkları ve bu çalıĢmaların halen devam ettiği 

görülmektedir (Bose, 1982), (Sen, 1990), (Verluise, vd., 2000),  (Ustun, vd., 2009),  (Ilango, 

vd., 2009),  (Adiuku, vd., 2015),  (Liu, vd., 2014),  (Sala-Perez, vd., 2013). 

Geleneksel denetim yöntemlerinde, sistem veriminin yüksek olması için denetlenecek 

sistemlerin matematiksel modellerinin doğru ifadeleri oldukça önemlidir. Bu bakımdan 

karmaĢık bir sisteme sahip olmayan ve matematiksel modeli bilinen sistemlerin denetiminde 

PID denetleyiciler kullanılmaktadır. Ancak, sistemde modellenemeyen parametrelerin 

bulunması (yük, sıcaklık gibi) bu denetleyicilerin verimliliğini azaltmaktadır (Altun, vd., 2003), 

(Ilango, vd., 2009),  (Otkun, 2015).Denetleyicilerde karĢılaĢılan bu sorunlar nedeniyle 

Ģimdilerde akıllı (uzman) denetleyiciler geliĢtirilmiĢtir. Akıllı denetim sistemleri içerisinde 

öğrenme, genelleme yapabilme vb. gibi üstünlükleri bulunan Yapay Sinir Ağları (YSA) denetim 

alanında kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Narendra, vd., 1997),  (Ren, vd., 2006),  (Kiran, vd., 2014),  

(Menghal, vd., 2014),  (Kashif, vd., 2009). 

Bu çalıĢma da, düĢük ve değiĢken hızlardaSkaler Hız Denetimi (SHD) ile çalıĢan 

ASM‘lerin, hız denetim baĢarımını arttırmak amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu bağlamda SHD 

baĢarımını arttırmak için YSA tabanlı SHD önerilmektedir. (Ahmed, 2009) 

 

2. MATERYAL VE METOD 
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Bu çalıĢma da ASM‘nin hız denetimi için iki yöntem kullanılmıĢtır. Birinci yöntemde, 

yalnız skaler denetim kullanılmıĢ ve motor baĢarım analizi incelenmiĢtir. Ġkinci yöntemde, YSA 

tabanlı skaler denetim yöntemi kullanılmıĢtır. 

Yapılan çalıĢmanın benzetimi Matlab/Simulink programında gerçekleĢtirilmiĢtir. Her bir 

yöntemin benzetimi matematiksel ifadeler yardımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.  

2.1 ASM Benzetim Modeli 

ASM‘lere sürücü tasarımı yapılırken denetimi yapılacak motorun matematiksel modelinin 

iyi ifade edilmesi gerekir. Matematiksel model motorun geçici ve sürekli durumdaki davranıĢını 

ifade eder. ÇalıĢmada benzetim kolaylığı bakımında eksen dönüĢümleri kullanılmıĢtır. ASM 

için kullanılan matematiksel ifadeler aĢağıda sırasıyla verilmiĢtir(Adiuku, vd., 2015), (Sarioğlu, 

vd., 2003) .  

 

1.dq ekseninde statora ait gerilim denklemleri: 

sd sd s sd e sq

sq sq s sq e sd

d
v i r w

dt

d
v i r w

dt

 

 

  

  

       (1) 

2.dq ekseninde rotora ait gerilim denklemleri: 

( )

( )

rd rd r rd e r rq

rq rq r rq e r rd

d
v i r w w

dt

d
v i r w w

dt

 

 

   

   

      (2) 

Burada sincap kafesli ASM için 0rd rqv v  ‘dır(ġahin, 2006).  

3. Bu denklemlerde verilen stator ve rotor akı denklemleri (Matrisel ifade): 

0 0

0 0

0 0

0 0

sq s m sq

sd s m sd

rq m r rq

rd m r rd

L L i

L L i

L L i

L L i









     
     
     
     
     
     

      (3) 

4. Hava aralığındaki akı denklemleri: 

( )

( )

mq m sq rq

md m sd rd

L i i

L i i





 

 
        (4) 

5. Motorun ürettiği tork denklemi: 

3
( )

2 2
m m rd sq rq sd

P
T L i i i i         (5) 
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6. Motorun ürettiği elektriksel tork denklemi: 

2 2
e L r r

d
T T J w Bw

P dt P
          (6) 

Denklemlerde verilen parametrelerin açıklamaları Tablo 1‘de verilmiĢtir. 

Tablo 1:Denklemlerde kullanılan parametreler 

Simge Anlamı Simge Anlamı 

,sd sqi i  dq akımları sL  Stator indüktansı 

,sd sq   dq akıları rL  Rotor indüktansı 

sr  Stator direnci mL  Ortak indüktans 

ew  Elektriksel açısal hız LT  Yük torku 

J  Eylemsizlik sabiti B  Sürtünme katsayısı 

rw  Rotorun açısal hızı P  Kutup sayısı 

 

2.2 Skaler Denetim Benzetim Modeli 

Skaler denetim benzetimi, sisteme girilen referans frekanstan hesaplanarak elde edilen açı 

ve genlik oranı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. AĢağıda üç faz için referans alınan gerilim denklemleri 

verilmiĢtir. 

( )

( 2 / 3)

( 2 / 3)

a m

b m

c m

V V Sin

V V Sin

V V Sin



 

 



 

 

        (7) 

Skaler denetim benzetim modeli Figür 1‘de gösterilmiĢtir.  

Figür 1. Skaler kontrol benzetim modeli 

 

 

2.3 YSA Benzetim Modeli 

Geleneksel denetim yöntemlerinden yararlanarak YSA tabanlı denetim yapılabilir 

(Miloudi, vd., 2001). Bu çalıĢmada da PI denetleyici YSA ile modellenmiĢtir. Böylece PI 

denetleyicinin sistemdeki davranıĢı YSA‘ya öğretilmiĢ olur. 
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YSA modellenirken; ileri beslemeli ağ yapısı içerisinde, geri yayılımlı öğrenme 

algoritması ile danıĢmanlı öğrenme yöntemi kullanılmıĢtır. Burada öğrenme sırasında, giriĢ için 

kullanılan örneklersıralı olarak ağa verilir. Her bir örnek YSA‘dailerler ve çıkıĢ örneği 

hesaplanır. YSA çıkıĢında elde edilen değer ile sistemden beklenen değer karĢılaĢtırılır ve fark 

yani hata bulunmuĢ olur. Hatalar, YSA katmanlarında geri besleme olaraktekrar giriĢlereverilir. 

Geri besleme bağlantılarısadece ‗öğrenme‘ amaçlı, ileri besleme bağlantıları ise hem öğrenme 

hem de hesaplama amaçlı kullanılır(Elmas, 2003). Kullanılan YSA yapısı Figür 2‘ de 

gösterilmiĢtir. 

Figür 2.Kullanılan YSA‘nın blok yapısı 

 

YSA çıkıĢta frekansı arttırıp azaltacağı için aktivasyon fonksiyonu olarak Bipolar 

sigmoid fonksiyonu kullanılmıĢtır. Bu fonksiyon çıkıĢta -1 ile +1 arasında değerler ürettiği için 

YSA, sıfırdan küçük değerler ürettiğinde frekans azalacak, sıfırdan büyük değerler ürettiğinde 

frekansı arttıracaktır.  

YSA eğitiminde kullanılacak değerler SDY‘nin benzetim modelinden elde edilen 

sonuçlardır. Burada motor yüklü ve yüksüz durumda farklı hızlarda çalıĢtırılarak elde edilen 

veriler YSA eğitiminde kullanılmıĢtır. YSA yapısında iki giriĢ bulunmaktadır. Bu giriĢlerden 

biri istenilen referans frekans değeri giriĢidir. Diğeri motor çıkıĢından elde edilen hız 

bilgisinden elde edilen frekans değeri için kullanılır. YSA bu iki bilgiyi kullanarak frekansı 

arttırıp azaltmaktadır. Yapılan çalıĢmanın YSA yapısı Figür 3‘de gösterilmiĢtir. 

Figür 3. Kullanılan YSA yapısı 
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Bu üç katmanlı YSA da çıkıĢ katmanı, 

( )k k

k kj j k

O f net

net W O 



  
        (8) 

formülü ile elde edilir. Gizli katmana ait formül ise; 

( )j j

j ji i j

O f net

net W O 



  
        (9) 

Aktivasyon fonksiyonu türevi ise; 

' 21
( ) (1 )

2
f net net          (10) 

Bu adımlar kullanılarak Figür 4‘de gösterilen SDY ve Figür 5‘de gösterilen YSA+SDY 

yöntemlerine ait blok devre Ģemaları gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Figür 4.SDY benzetimine ait blok devre 

 

Figür 5.YSA+SDY benzetimine ait blok devre 

 

3. SONUÇ  

Bu çalıĢmada, her iki yönteme ait,motor farklı yükler altında iken verilen değiĢken 

basamaklı referans hız değerlerine karĢın motor hız grafikleri elde edilmiĢtir. Ayrıca, motora 

uygulanan yük torkuna karĢılık motorun ürettiği tork grafikleri ile motoru besleyen üç fazlı 

akım grafikleri verilmiĢtir. Elde edilen grafikler Figür 6‘da gösterilmiĢtir. 
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Figür 6. Elde edilen akım, tork ve hız grafikleri, a) SHD, b) YSA+SHD 

 

    (a)                                                                          (b) 

 

Figür 6‘daki a1, a2, a3 grafikleri SHD‘den elde edilen grafikleri göstermektedir. Burada 

a1 grafiği motoru besleyen üç fazlı akım grafikleridir ve değiĢken hız ve yük torku durumunda 

elde edilmiĢtir. a2 grafiğinde ise 0 Nm ve 0.5 Nm yük torku‘na karĢılık motorun ürettiği tork 

grafikleridir ve motorun beklenen baĢarımı gösterdiği görülmektedir. a3 grafiğinde ise değiĢken 

hızlarda iki farklı yük torku‘na ait elde edilen hız grafiklerini göstermektedir. Dikkat edilirse 

motor yüksüz durumda iken istenen hıza ulaĢmaktadır. Ancak motora 0.5 Nm‘lik bir yük torku 

uygulandığında motorun istenen hız değerinin gerisinde kaldığı görülmektedir. 

Figür 6‘daki b1, b2, b3 grafikleri YSA+SHD‘den elde edilen grafikleri göstermektedir. 

Burada b1 grafiği motoru besleyen üç fazlı akım grafikleridir ve değiĢken hız ve yük torku 

durumunda elde edilmiĢtir. b2 grafiğinde ise 0 Nm ve 0.5 Nm yük torku‘na karĢılık motorun 

ürettiği tork grafikleridir ve motorun beklenen baĢarımı gösterdiği görülmektedir.  

B3 grafiğinde ise değiĢken hızlarda iki farklı yük torku‘na ait elde edilen hız grafiklerini 

göstermektedir. Dikkat edilirse motor yüklü ve yüksüz durumlarda istenen hıza ulaĢmaktadır.  
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Sonuç olarak, önerilen yöntemle ASM‘nin, değiĢken hız ve yük koĢullarına daha hızlı ve 

daha doğru bir dinamik tepki verdiği benzetim sonuçları ile gösterilmiĢtir. Ayrıca bu çalıĢma, 

vektör denetim yöntemleri ve gerçek zamanlı denetimlerle gerçekleĢtirilerek, elde edilen 

sonuçların geçerliliği artırılabilir. 
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Özet 

KüreselleĢme, geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkeler açısından güncel bir kavramdır. 

Günümüz dünyasında ülkelerin birbirlerine karĢı bağımlılıklarının artması sonucu ekonomik 

entegrasyon sürecine girilmiĢ ve bu süreç ―KüreselleĢme‖ olarak adlandırılmıĢtır. Bu etkileĢim 

ve karĢılıklı bağımlılığın ülkelerin refah düzeylerinde yakınsamaya yol açacağı ve böylece 

küreselleĢmenin geliĢmekte olan ülke ekonomilerini olumlu etkileyeceği ileri sürülmektedir. 

KüreselleĢme temelde ekonomik bir olay olmasına rağmen, insan yaĢamının her alanını 

etkilemektedir. KüreselleĢme ile ekonomik yaĢam dünya çapında belirlenmektedir. Özellikle 

20.yy‘ın sonlarından itibaren dünya ticaretinde serbestleĢme, serbest piyasa ekonomisi anlayıĢı 

ve rekabetçilik fikri giderek ağırlık kazanmıĢtır. Küresel ekonomide ülkelerin karĢılaĢtırmalı 

üstünlükleri olan sektörlerde yaĢadıkları değiĢimler ve kaymalar, yeni küresel rakiplerin 

belirmesi, üretim yapısının değiĢmesi, küresel yatırım ve ticari iliĢkilerde oluĢan değiĢime karĢı 

ülkelerin bu yeni yapıya uygun yönetiĢimi sağlamakta güçlük çekmeleri ticaretin politikalarının 

dayandığı genel stratejilerinin kapsamını ve araçlarını değiĢtirmelerine neden olmuĢtur.  

Bunun sonucunda ülkeler ekonomik açıdan kendi aralarında bütünleĢmeye yapmaya 

yönelmiĢtir. BütünleĢme araçlarından biri de, tarifelerin, kotaların ve piyasaya eriĢim 

kısıtlamalarının kaldırılması yoluyla mal ve hizmetin ticaretinin taraflar arasında 

serbestleĢtirilmesine olanak sağlayan Serbest Ticaret AntlaĢmalarıdır. Serbest Ticaret 

AntlaĢmalarında, taraf ülkeler aralarındaki ticareti serbestleĢtirirken,3. ülkelere karĢı ise ticaret 

politikaları ve ekonomik politikalarında bağımsız hareket ederler. Dünya Ticaret Örgütü 

kapsamında yürütülen çok taraflı ticaret anlaĢmalarının uluslar arası ticaretin serbestleĢmesine 

yeterli katkıyı yapmaması sonucu, ülkeler aralarında ikili serbest ticaret anlaĢması imzalamaya 

baĢlamıĢlarıdır.  

Dünyanın en büyük ticaret bloğunu oluĢturan AB‘de bu çerçevede ikili Serbest Ticaret 

AntlaĢmaları imzalamıĢtır. Ticaret, AB için hem kendi içinde bütünleĢmesinin bir gereği hem de 

uluslar arası alanda iliĢkilerini düzenlemesinin ve bir güç olarak ön plana çıkmasının en belirgin 

aracı olmuĢtur.  

AB basit bir gümrük birliğinden daha derin bir uluslar arası entegrasyondur. AB‘nde 

ticaret politikası ile ilgili geliĢmeleri iki döneme ayırabiliriz. Ġlki Birliğin kendi içinden geçtiği 

bütünleĢme aĢamasıdır. Bu aĢamada AB; Gümrük Birliğinden, Ortak Pazar ve Ekonomik ve 

Parasal Birlik doğrultusunda geliĢmiĢ, kurumsallaĢmıĢtır. Ġkincisi ise dünya ekonomisinde 
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meydana gelen rekabet Ģartlarının değiĢmesi, küresel üretimin daha karmaĢık hale gelmesi, 

yatırım ve üretiminin bir bölümünün farklı coğrafyalara kayması AB‘nin yeni küresel ticaret 

dengesi ve yapısı oluĢturmasına neden olmuĢtur.2000 yılında baĢlatılan Lizbon Stratejisi ile 

büyüme ve istihdam odaklı ve rekabet gücü yüksek bir AB‘ye geçiĢ amaçlanmıĢtır.2006 tarihli 

―Küresel Avrupa: Dünyada Rekabet Etmek‖ raporunda ise Avrupa firmalarının küresel 

piyasalara rekabetçi bir Ģekilde açılması vurgulanmıĢtır. Küresel Avrupa stratejisi çerçevesinde 

AB‘nin ticaret iliĢkilerindeki odak noktası ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve üçüncü 

ülkelerin kendi iç piyasalarına yönelik düzenlemeleri daha liberal hale getirmeleridir.2010 

tarihli ―Ticaret, Büyüme ve Dünya ile iliĢkiler‖ raporunda yine istihdam ve sürdürülebilinir 

kalkınmaya odaklanılmıĢtır.  

Sonuç olarak, AB son yıllarda normatif bir güç olarak ticari iliĢkilerini kendi 

standartları ve normları çerçevesinde ikili serbest ticaret anlaĢmalarına kaydırmıĢtır. Bu çerçeve 

de yakın zamanda ABD ile gerçekleĢtirdiği Transatlantik Ticaret ve Yatırım anlaĢması çok ses 

getirmiĢtir. Bu antlaĢmanın dünya dengeleri açısından önemli bir kırılma noktası olacağını 

söyleyebiliriz. Çünkü gerek AB, gerekse ABD dünya hasılatının yaklaĢık % 50‘sini,dünya 

ticaretinin ise % 30‘unu gerçekleĢtirmektedir. Bu durum doğuya doğru kaydığı gözlenen dünya 

ekonomisinin yeniden batıya kayması olarak yorumlanabilir. Avrupa Birliği bu yolla DTÖ 

kapsamında gündeme dahil edemediği düzenlemeleri ve amaçladığı pazara giriĢ imkanlarını 

daha hızlı bir Ģekilde ―derin ve kapsamlı ― bölgesel ve ikili ticaret anlaĢmaları yoluyla elde 

etmeye çalıĢmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Avrupa Birliği, Serbest Ticaret Antlaşmaları, Bölgesel 

Kalkınma. ID:105 

 

Importance of Free Trade Agremeents on Foreing  Trade  Policy Axis of European 

Union 

 

Abstract 

Globalization is a contemporary concept in terms of developed and developing 

countries. In today's world, as a result of the increase of country's dependencies to each other; 

economic integration process has been launched and this process is called "globalization". It has 

been suggested that this interaction and mutual dependency may cause convergence and thus 

globalization will have a positive effect on economies of developing countries. Although 

globalization is basically an economic phenomenon, it affects all aspects of human life. 

Globalization and economic life is determined in worldwide. Especially from the end of 20th 

century, liberalization, free market economy understanding and idea of competitiveness gained 

weight in trade of world. Because of the changes and shifts realized in the sectors having 

comparative superiorities in the global economy, the scope and tools of the general strategies of 

commercial policies were changed due to new coming global competitors, change of the 
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production structure, having difficulty in providing appropriate management to this new 

structure for this change occurred in commercial relations. 

 As a result of this, countries were oriented towards to make integration among them. 

One of the integration tool is Free Trade Agreements which conducive the liberalization of trade 

of good or service among parties via removal of access limitations, tariffs and quotas. In Free 

Trade Agreements, while contracting parties liberalizes trade among them, they act 

independently in trade policies and economic policies against third countries. As a result of that 

multilateral trade agreements carried out in the scope of World Trade Organization didn't make 

sufficient contribution to liberalization of international trade countries began to sign bilateral 

free trade agreement among them. 

EU, which forms the biggest trade blog of the world, signed bilateral Free Trade 

Agreements in this context. For EU, trade is both the requirement for its integration in itself and 

the most significant tool for regulation of relations and standing out as a power. EU is a deeper 

international integration rather than a simple customs union. We can divide developments 

related to trade policy in EU into two periods. First one is the integration process in which 

Union passes. At this stage, EU is developed and institutionalized in accordance with Customs 

Union, Common Market and Economic and Monetary Union.  

Second stage caused the followings: competition conditions in world economy have 

changed, global production has become more complex, a part of investment and production has 

shifted to different geographies, and EU has created a new global trade balance and structure. 

With Lisbon Strategy launched in 2000, it was aimed to move towards growth and employment 

focused EU with high competitiveness power.  In 2006 dated "Global Europe: Competing in the 

World" report, competitiveness approach of European companies to global markets has been 

highlighted. In the scope of Global European Strategy, focus points of EU in trade relations are 

to remove the barriers of trade and third countries to make regulations related to their own 

domestic markets more liberal. Also in 2010 dated "Trade, Growth and Relations with the 

World" report, employment and sustainable development are focused on. 

As a result, EU shifted its commercial relations to bilateral free trade agreements within 

the scope of its own standards and norms as a normative power in recent years. In this context, 

Transatlantic Trade and Investment Agreement carried out with USA has made a lot of noise. It 

can be said that this agreement will be an important breaking point in terms of world balances. 

Because both EU and USA perform approximately 50% revenue of the world and 30% trade of 

the world. This can be interpreted as world economy, which is considered as shifting to east, is 

shifting to west. By this way, EU tries to achieve regulation which cannot be included into 

agenda in the scope of WTO and market penetration opportunities which it aimed, more quickly 

by "deep and comprehensive" regional and bilateral trade agreements. 

 

Key words: Globalization, European Union, Free Trade Agreements, Regional Development 
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1-ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

KüreselleĢme, geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkeler açısından güncel bir kavramdır. 

Günümüz dünyasında ülkelerin birbirlerine karĢı bağımlılıklarının artması sonucu ekonomik 

entegrasyon sürecine girilmiĢ ve bu süreç ―KüreselleĢme‖ olarak adlandırılmıĢtır. Aynı zamanda 

küreselleĢmeyi tüm ekonomik kararların ve faaliyetlerin sermaye birikimine iliĢkin 

parametrelere göre alınması olarak değerlendirmek mümkün olabilir. Daha geniĢ bir ifadeyle 

küreselleĢme, ekonomik yaĢamın hemen hemen tamamının dünya çapında belirlenmesi 

anlamına gelmektedir. Günümüzde üretimde, ticarette, bilgi ve fikir piyasalarında, emek 

piyasasında, para ve sermaye piyasalarında küreselleĢme alanları oluĢmuĢtur. Bu alanlar 

arasında en önemli olanı ticarette küreselleĢme diyebiliriz. Çünkü ülkeler arası karĢılıklı 

bağımlılık ve benzerlik artmıĢtır. KüreselleĢme sürecinde, geliĢmekte olan ülkeler dıĢ ticaret 

hacimlerini arttırırken, geliĢmiĢ ülkeler de pazarlarını diğer ülke üreticilerine açarlar. Ticarette 

bütünleĢme ve küreselleĢme araçlarından biri de, tarifelerin, kotaların ve piyasaya eriĢim 

kısıtlamalarının kaldırılması yoluyla mal ve hizmetin ticaretinin taraflar arasında 

serbestleĢtirilmesine olanak sağlayan Serbest Ticaret AntlaĢmalarıdır.  

Dünyanın en büyük ticaret bloğunu oluĢturan AB‘de, Ortak DıĢ Ticaret Politikası 

çerçevesinde 3. ülkeler ile serbest ticaret antlaĢmaları imzalamaktadır. Bu antlaĢmalardan biri de 

ABD-AB arasında imzalanan Transatlantik Ekonomik ve Ticaret AntlaĢmasıdır. Bu geliĢme 

sadece dünya ekonomisi için değil, aynı zamanda dünya siyaseti ve stratejisi içinde oldukça 

önem arz etmektedir. Ekonomik anlamda bu karar bugüne kadar bir serbest ticaret oluĢturulması 

konusunda atılmıĢ en büyük adım niteliğini taĢımaktadır. Son 10 yılda dünyadaki güçler 

dengesinde Asya‘ya doğru bir kayıĢ olduğunu söyleyebiliriz. Bu antlaĢma ABD ve AB, Batı 

dünyasının birliğini sağlayarak Çin‘i dengelemeyi amaçlamaktadırlar. Bu Serbest ticaret 

antlaĢması ile Avrupa ve ABD Küresel ticaretin kurallarının belirlenmesinde, Çin ve 

Hindistan‘dan önce davranma kabiliyeti kazanmıĢ olacaktır.   

AB ekonomik alanda ticaret stratejilerini değiĢtirerek, ikili serbest ticaret antlaĢmaları 

imzalayarak dünyada tekrar ekonomik ve siyasi aktör olmaya çalıĢmaktadır. Aynı zamanda 

2008 yılından beri mücadele ettiği ekonomik krizden çıkmayı hedeflemektedir. Bu çalıĢmada da 

AB‘nin DıĢ Ticaret Politikası çerçevesinde imzaladığı serbest ticaret antlaĢmalarının AB 

açısından önemi araĢtırılmaya çalıĢılmıĢtır.  

Bildirinin ilk bölümünde Avrupa Birliğinin Ortak DıĢ Politikasının geliĢimi, hukuki 

çerçevesi, amaçları, araçlarına değinilecektir. Ġkinci bölümde ekonomik entegrasyon 

araçlarından biri olan, Serbest Ticaret anlaĢmalarının tanımı ve önemi, üçüncü bölümde ise, 

Avrupa Birliği için serbest ticaret antlaĢmalarının önemi değerlendirilecektir. Sonuç kısmında 

ise genel bir değerlendirme yapılacaktır. 

 Bildiri hazırlanırken, Makro Ekonomi, Mikro Ekonomi, Uluslar arası Ġktisat, DıĢ 

Ticaret, ve Avrupa Birliği ile ilgili yazılmıĢ ulusal ve uluslararası kitap, makale, bildiri, dergi ve 

diğer yazılı kaynaklar ile bu konuda yapılmıĢ çeĢitli araĢtırmalar, planlar ile AB‘nin internet 

sitelerinden yararlanılmıĢtır. 
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2-AVRUPA BĠRLĠĞĠ‟NĠN ORTAK DIġ TĠCARET POLĠTĠKASI 

2-1-Avrupa Birliği Ortak Dış Ticaret Politikasının Hukuki Boyutu ve Gelişimi 

Avrupa Birliği‘nin dıĢ ticaret politikası, AB‘nin diğer dünya ülkeleri ile olan 

iliĢkilerinde merkezi bir yeri vardır. Küresel bir ticari güç olması ve dünyanın en geniĢ pazarına 

sahip olması dolayısıyla, AB‘nin, Ortak Ticaret Politikası çerçevesinde kullanacağı araçları, 

küresel ekonomi üzerinde etkileri bulunmaktadır. AB Ortak ticaret politikası dinamik bir yapıya 

sahip olup, günümüze kadar olan süreçte birçok değiĢikliklere uğramıĢtır. Ortak ticaret 

politikası baĢlangıçta, AB‘nin iç pazarını diğer ülkelerden gelebilecek rekabetçi ticarete karĢı 

korumak amacıyla oluĢturulmuĢtur.(Uçak,2010:113).  

AB ortak ticaret politikası üye ülkelerin, üçüncü ülkeler ile ticari iliĢkilerini düzenleyen 

ortak kurallar bütünüdür. Birlik üyesi ülkeler dıĢ ticarette ortak bir politikaya ihtiyaç duymuĢlar 

ve Roma AnlaĢması ile (1957) dıĢ ticarete iliĢkin kuralları düzenlemeye çalıĢmıĢlardır. Roma 

antlaĢmasının 3..maddesi üye ülkeler arasında tarifelerin ve tarife dıĢı engellerin uygulanmasını 

yasaklamıĢtır. 30.madde ise tüm miktar kısıtlamalarının üye ülkeler arasında kaldırılmasını 

öngörmektedir.  

ODTP ile ilgili temel hususlar ve üye ülkelerin ortak bir ticaret politikası oluĢturma 

alanındaki yükümlülükleri Roma AntlaĢmasının 4.bölümünde 110-116.maddeleri arasında yer 

almaktadır. Bu çerçevede 110.madde “ Üye ülkelerin kendi aralarında bir gümrük birliği 

kurmak suretiyle ortak çıkarları çerçevesinde dünya ticaretinin uyumlu bir şekilde gelişmesine, 

uluslar arası ticarette uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasına ve gümrük engellerinin 

azaltılmasına katkıda bulunması “olarak tanımlanmıĢtır. (Sevinç,2011:227).  

GeçiĢ dönemi için öngörülmüĢ hükümleri içeren 111.madde,1968‘de kurucu ülkeler 

arasında gümrük birliğinin sağlanması ile geçerliliğini yitirmiĢ, üye devletlerin gerekli tedbirleri 

almakla ilgili yetkileri, bu tarihten sonra topluluk organlarına aktarılmıĢtır. Üye ülkelerin 

üçüncü ülkeler ile yaptıkları ihracata uyguladıkları devlet yardımı sitemlerinin uyumlaĢtırılması 

112.madde de, Ortak DıĢ Ticaret Politikasının oluĢturulması konusundaki temel yetki 

113.maddede açıklanmıĢtır.(Yılmaz,2008: 37) 

113.madde de, gümrük düzenlemeleri belirtilmiĢ ve Roma antlaĢmasında açıkça yer 

almamıĢ diğer resmi ayırımcı önlemelere yer verilmiĢtir.114.madde ticari anlaĢmalar ve 

Topluluğun üçüncü tüzel kiĢilikler ile yaptığı ortaklık antlaĢmaları ODTP kapsamına 

alınmıĢtır.115.madde kapsamında ise,  üye ülkelerin  herhangi biri tarafından alınan bir tedbir 

ticaret sapmasına yol açarsa, komisyon üye ülkelere iĢbirliği önermektedir.116.madde ise, geçiĢ 

döneminin sona ermesi ile ortak Pazar ile ilgili konularda üye ülkelerin üye ülkelerin uluslar 

arası ekonomik kuruluĢları ilgilendiren konularda ortak bir tutum sergilemelerinin Ģart olduğunu 

belirtmektedir. 

AET‘ye üye ülkeler 1 Temmuz 1968 tarihinde gümrük birliğini gerçekleĢtirmiĢlerdir. 

Üye ülkeler gümrük birliği ile kendi aralarındaki ticareti tamamen serbestleĢtirirken, ticaret 

sapmasını önleyebilmek ve iç pazarın korunmasını sağlayabilmek için üçüncü ülkelere karĢı 

Ortak Gümrük Tarifesi uygulamaya baĢlamıĢlar ve malların, kiĢilerin, hizmetlerin ve 

sermayenin serbest dolaĢımını öngören Tek Pazar doğrultusunda ilerlemek suretiyle bütünleĢme 
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sürecini güçlendirme yoluna gitmiĢlerdir.Tek Pazar‘ın oluĢmasının yanı sıra uluslar arası ticaret 

müzakerelerin de Topluluğun pazarlık gücünü arttırma ve paralel olarak çıkarlarını en iyi 

Ģekilde koruma isteği, ulusal düzeyde dıĢ ticaretteki farklı uygulamaların yol açacağı haksız 

rekabeti önleme gereği, üçüncü ülkeler ile ticarette ortak kurallara duyulan ihtiyaç sonuç olarak 

Ortak DıĢ Ticaret Politikası oluĢturmaya yöneltmiĢtir. .(Sevinç,2011:225).ODTP hem ithalatın 

kontrol edilmesi, aynı zamanda Ġhracatın teĢvik edilmesi temeline oturtulmaya çalıĢılmıĢtır.1993 

yılında yürürlüğe giren Tek Pazar kapsamında, ODTP‘nın içeriği geliĢmeler çerçevesinde 

yeniden revize edilmesi gerekmiĢtir.  

Bu doğrultuda 1Kasım 1993 yılında Maastricht AntlaĢması ile 111.madde ,114.madde 

ve 116.madde yürürlükten kaldırılmıĢ ve üye ülkeler adına imzalanacak ekonomik ve ticari 

nitelikli anlaĢma yapma yetkisi AB Konseyine verilmiĢtir.1 Mayıs 1999 Amsterdam AnlaĢması 

ile hizmetler ve fikri mülkiyet hakkı da kapsam içene alınmıĢtır.1 ġubat 2003 tarihinde 

yürürlüğe giren Nice AntlaĢmasında ODTP kapsamında 133.madde de yer alan alanlarda 

oybirliği ile karar alma, nitelikli karar alma sistemine dönüĢtürülmüĢtür.1 Aralık 2009 Lizbon 

AntlaĢması ile, AB ortak ticaret politikası, AB AntlaĢmasının I.BaĢlığı altında toplanmıĢtır. 

Aynı zamanda ilk defa yabancı doğrudan yatırımlar kapsam altına alınmıĢtır. Lizbon antlaĢması 

ile AB yetkili organları bu alanda münhasır yetkiye sahip olmuĢlardır.  

Dolayısıyla, üye ülkelerin, üçüncü ülkeler ile yapacağı antlaĢmalarda Lizbon antlaĢması 

bağlayıcı olmuĢtur.AB, basit bir Gümrük Birliğinden daha derin bir ekonomik birliktir. AB 

ortak dıĢ ticaret politikasının ortaya çıkmasında 20.yy‘ın ikinci yarısında ortaya çıkmıĢ olan 

dinamikler etkili olmuĢtur. AB dıĢ ticaret politikası birçok değiĢimden etkilenmiĢtir.Tek pazarın 

kurulması, Maastricth AntlaĢması sonrası para politikasına getirilen yeni düzenlemeler ve 

sonrasında ortak para biriminin kullanılmaya baĢlanması, dünyada serbest ticarete katılan 

ülkeler için toplam kazancın artması, küresel üretim zincirlerinin daha karmaĢık bir hal alması, 

uluslar arası Ģirketlerin yatırımlarını ve üretimlerini farklı coğrafyalara kaydırmaları, yeni 

rekabet yapılarının, yeni küresel ticaret dengelerinin ve ülkelerinin ortaya çıkması gibi faktörler 

bu değiĢimde rol oynamıĢtır. Bu faktörler çerçevesinde Küresel Avrupa Stratejisi oluĢturularak 

AB‘nin dıĢ ticaret politikasının yeni yol haritası oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. 

Küresel Avrupa Stratejisi;2000‘de baĢlayan Lizbon Stratejisi ile büyüme ve istihdam 

odaklı ve rekabet gücü yüksek bir AB‘ye geçiĢ amaçlanmıĢtır. Avrupa Komisyonu, AB‘nin‖ 

bilgiye dayalı dünyadaki en rekabetçi ekonomi” olmasını amaçlayan bu gündemin dıĢ boyutu 

olarak gördüğü 2006 tarihli‖ Küresel Avrupa: Dünyada Rekabet Etmek‖ raporunu Konsey‘e ve 

Avrupa Parlamentosuna önerirken temel amacının Avrupa firmalarının küresel piyasalara 

rekabetçi bir Ģekilde açılması olduğunu vurgulamıĢtır. Bu stratejinin geliĢtirilmesinde AB‘nin 

küresel üretim ve ticaret düzeninde kendisini nasıl konumlandırdığının belirtileri açıktır. 

Özellikle 1996 sonrası baĢlatılan‖ pazara giriĢ‖ stratejisinin burada önemli olduğu 

görülmektedir. Küresel Avrupa Stratejisi çerçevesinde AB‘nin ticaret müzakerelerindeki 

yaklaĢımı, özellikle ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve üçüncü ülkelerin kendi iç 

piyasalarına yönelik düzenlemeleri daha liberal bir hale getirmeleridir. Ancak bu durum sınır-

ardı olarak adlandırılan konulara uzanmaktadır.(Akman;2012:569) 

Diğer taraftan bu stratejinin öne çıkarttığı bir diğer husus da Lizbon Stratejisinde 

vurgulanan uzun vadede rekabetçiliği sürdürmek için yeniliğe ve yüksek teknolojiye dayalı 
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ürünlerin payının arttırılmasıdır. Küresel Avrupa Stratejisinin bir devamı niteliğinde olan,2010 

tarihli ‖Ticaret, Büyüme ve Dünya ile İlişkiler” belgesi de yine istihdam ve büyüme konusuna 

odaklanmıĢtır. Bu belgede özellikle yeniliğe ve katma değere dayalı büyüme, iĢsizlerin ve 

kalkınmakta olan ülkelerin dıĢlanmaması, sürdürülebilinir büyüme konuları daha belirgin hale 

gelmiĢtir..(Akman;2012:570) AB‘nin ofansif bir dıĢ ticaret politikası ve Pazar arayıĢına girdiğini 

söyleyebiliriz. 

2-2- Avrupa Birliği Ortak Dış Ticaret Politikasının Amaçları ve Araçları 

Ortak Ticaret Politikası, dıĢ ticaretin tüm üyeler açısından taĢıdığı önemi dikkate alarak, 

özellikle üçüncü ülkeler kaynaklı malların iç pazarda serbest dolaĢımı ilkesinin herhangi bir 

Ģekilde bozulmasını ve ortaya çıkabilecek ticari sapmaların üye ülkeler arasında sorun 

yaratmasını engelleme amacı taĢımaktadır. DıĢ ticarette karĢılaĢılabilecek haksız uygulamaların 

yol açabileceği rekabet bozucu etkilere karĢı tüm üye ülkelerin korunması yönündeki 

önlemelerin alınması gereği ve arzusu da Ortak Ticaret Politikasına yön veren temel unsurları 

arasındadır. Bunun yanında ülkelerin ihracat politikalarının koordinasyonu, üye ülkelerin 

üçüncü ülke pazarlarında kendi aralarındaki rekabeti bozucu haksız eylem giriĢimlerinin 

önlenmesi de amaçlanmaktadır.(TaĢ,2003:139) 

AB Ticareti, ODTP çerçevesinde bazı önemli kurallarda beraberinde getirmiĢtir. Bunların 

bazılarını Ģunlardır: 

 Piyasaya GiriĢ Kuralı: Verilen taviz listelerinin listelerinin   konsolide edildikten sonra geriye 

dönüĢü yoktur. Amaç, birliğe giren bir malın topluluk pazarında yer edinmesini sağlamaktır. 

 KarĢılıklılık: Bir ülke karĢı ülkeye taviz veriyorsa, aynı Ģekilde karĢı ülkede de taviz 

uygulanacaktır. 

 Saydamlık: OluĢturulan kurallar net ve açık olmalıdır.ġeffaf bir ortamda kararalar alınacak ve 

uygulanacak. 

 En çok kayırılan ülke kuralı: DTÖ anlaĢmasına taraf olan bir ülkeye taviz uygulanıyorsa, bunu 

diğer DTÖ üyesi ülkelere de uygulama zorunluluğu vardır. 

 Ticarette haksız rekabet olmamalıdır. Ülke ithal ettiği mal ile kendi ürettiği mal arasında, bir 

ayırımcılık yapmadan ikisini de aynı vergiyi uygulamalıdır. 

 GB ve STB bir geçiĢ dönemi olacaksa, bu süre on yılı geçmeyecektir. DTÖ üyelerine uygulanan 

korumacılığın azaltılması ve bir daha arttırılmaması.(MemiĢ; 2005:44) 

Ticaretin ortak yürütülmesi bir bakıma gümrük birliğinin bir sonucudur. Kendi 

aralarında ticareti serbestleĢtiren ve piyasa bütünleĢmesine giden üye devletlerin, üçüncü ülkeler 

ile ticari iliĢkilerinde farklı gümrük tarifeleri mevzuatı ve politikaları uygulamalarının doğal 

olarak bazı sakıncaları olacaktır. Özellikle üçüncü ülkelerin ihraç ürünlerinin Topluluk pazarına 

gümrük vergisi en düĢük ve ithalat uygulamaları en liberal olan üye ülkeler yoluyla girmesi, 

ticaretin yön değiĢtirmesine yol açacak ve bazı üye ülkelerin uygulamakta olduğu gümrük 

tarifeleri ve daha korumacı önlemler etkisiz kalacaktır. .(Akman;2012:554) 
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Aynı zamanda ticari bir blok olarak hareket edilmesi önemli siyasi kazanımlar da sağlar. 

Ortak dıĢ ticaret politikası AB‘yi hem ticaret alanında bir küresel güç yapar, ticaret yoluyla bir 

güç imkanı sağlayarak siyasi alanda daha etkin bir blok haline getirir. AB‘ni bu gücü gerek ikili 

iliĢkiler, gerekse çok taraflı iliĢkilerinde üçüncü ülkelere karĢı önemli kazanımlar elde edeceği 

bir gerçektir.  

Avrupa Birliği Ortak DıĢ Ticaret Politikasının uygulanması ile ilgili araçları ithalata 

iliĢkin araçlar ve ihracata iliĢkin araçlar olmak üzere iki grupta toplayabiliriz. Ġthalata iliĢkin 

ortak kurallar ve bunların dayandığı mevzuatları söyleyebiliriz. Ġthalata iliĢkin en önemli araç 

Ortak Gümrük Tarifesidir. Buna ek olarak ithal ürünlere karĢı uygulanmakta olan koruma 

araçları bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri, ithalatın gözetimi, miktar kısıtlamaları, tarife 

kontenjanları, ithalatın kontrolü ve yasaklamalar; Anti-damping önlemleri, sübvansiyonlu 

ithalata karĢı telafi edici vergi önlemleri, korunma önlemleri, Haksız ticari uygulamalara karĢı 

topluluk çıkarlarının korunması, diğer önlemler(Ticari Yaptırımlar),ticaret engelleri iç tüzüğü 

gibi uygulamalar. 

Ticari markaların korunması ve Taklit ürünlerin serbest dolaĢıma girmesinin 

önlenmesi,çeĢitli standart ve teknik Ģartlara iliĢkin düzenleme, Tekstil ve Konfeksiyon ürünleri 

ithalatında özel düzenlemeler.. AB bu bağlamda geniĢ bir müktesabata sahiptir. (Doğan;2010:5) 

Ġhracatla ilgili olarak ise ortak kurallar tüzüğünün yanı sıra ihracat teĢvikleri ve 

kontrolleri konularında düzenlemeler mevcuttur. 

AB‘nin dünya pazarlarında güce sahip olmasının nedenlerinden birisi de oluĢturduğu 

ticaret politikalarını çok iyi araçlar ile koordine etmesidir. ODTP araçları, uluslar arası 

ekonomik iliĢkilerde üye ülkelerin, dünya standartlarına ulaĢmalarını sağlamaya yaramaktadır. 

3-SERBEST TĠCARET ANTLAġMASININ TANIMI VE ÖNEMĠ 

Serbest Ticaret antlaĢmaları, genellikle aynı coğrafi bölge üzerinde bulunan iktisadi 

sistemleri, piyasa yapıları, ticarette gümrük vergileri, tarifeleri, ithalat-ihracat yasakları, miktar 

kısıtlamaları ve diğer eĢ etkili kısıtlamaları kaldırarak ticareti serbestleĢtirme Ģeklinde 

oluĢturdukları bir bölgedir. Fakat üye ülkelerin her biri bağımsız olarak belirledikleri tarife 

oranlarını bölge dıĢı ülkelere uygular. Serbest ticaret antlaĢmalarında üretim faktörlerinin 

serbest dolaĢımı mümkün değildir. Malların serbest dolaĢımı da tarife dıĢı engeller ile 

karĢılaĢabilir. Serbest ticaret bölgesine üye ülkeler ticaret ve tarifeler ile ilgili uluslar arası 

görüĢmelerde birbirlerinden bağımsız hareket ederler. Dünya ekonomisinde bu tür ekonomik 

antlaĢmalar oldukça yaygındır. Halihazıra üye ülke sayısı 147 olan Dünya Ticaret Örgütü 

üyelerinin % 90‘ı en az bir Serbest ticaret anlaĢmasına veya Gümrük Birliğine dahildir. 

Özellikle son on yılda Serbest ticaret anlaĢmalarının sayısı giderek artmaktadır. 

Serbest ticaret anlaĢmalarının en önemli etkisi, ihracatta artıĢlar meydana getirmesidir. 

Belirli endüstrilerin üretim girdilerinde maliyetler azalır. AnlaĢma öncesinde diğer ülkelerden 

ithal edilen girdileri kullanan üreticiler, anlaĢma sonrasında kaynaklarını anlaĢma yapılan 

ülkeden daha düĢük maliyetle tedarik ederler. ĠĢletmeler tarifeler ile uğraĢmak zorunda 

kalmazlar. Serbest ticaret antlaĢmaları, ucuz iĢgücü imkanı da sağlar. Bir diğer etkisi de uluslar 

arası üretim paylaĢımını sağlamasıdır. Getirdiği zorluk ise, geliĢmiĢ bir ülkenin az geliĢmiĢ bir 
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ülke ile ticaret ortağı olmasından kaynaklanabilir. Aynı zamanda kültürel yozlaĢmaya sebep 

olabilir.(Çiftçi,2001,s: 54-55) 

Serbest ticaret bölgesinde lobi faaliyetleri ülke düzeyinde sürdürülür, üye ülkeler 

arasında tarife politikası konusunda koordinasyon olmadığı için pazarlık gücü yetersiz 

kalabilir.(Küçükahmetoğlu,2013.s:72) 

4-AVRUPA BĠRLĠĞĠ ve SERBEST TĠCARET ANTLAġMALARI 

2008 yılında AB üyelerini etkisi altına alan küresel mali kriz baĢlangıçta kıta 

Avrupa‘sını derinden etkilemeyecek gibi algılanmıĢ olsa da 2013 yılında Euro krizinin ulaĢtığı 

düzey ve üye ülkelerde yarattığı etkinin oldukça büyük olduğu görülmektedir. AB ülkeleri bu 

krize hazırlıksız yakalanmıĢtır.Çünkü ekonomik ve mali politikaların koordinasyonuna iliĢkin 

AB kurucu antlaĢmalarında kesin hükümlerin bulunmaması ve üye devletlerin krize karĢı ortak 

mücadele vermelerini engellemiĢtir. 

Lizbon antlaĢmasının Euro krizinin neden olduğu sorunları çözme noktasında yetersiz 

kaldığını ve Euro‘nun üyeler arasında önemli ölçüde makroekonomik eĢitsizliklere neden 

olduğunu tespit eden AB komisyonu, Avrupa 2020 Stratejisi:Akıllı,Sürdürülebilinir ve 

Kapsayıcı Büyüme Ġçin Strateji isimli bir reform paketi hazırlamıĢtır.YaklaĢık beĢ yıldır 

ekonomik kriz ile mücadele eden AB, ekonomik ve parasal birliğin güçlenmesi ve pazarın 

canlanması için bir yandan yapısal reformlara baĢ vururken diğer yandan serbest ticaret 

antlaĢmalarına yönelmiĢtir.(Turan;2013) 

Avrupa Birliği‘nin serbest ticaret anlaĢmaları ile ilgili stratejisi ve uygulamaları iki ana 

dönemi kapsamaktadır. Ġlk dönemde 1973 yılından itibaren tesis edilen birinci nesil serbest 

ticaret anlaĢmaları yer almaktadır. Bu serbest ticaret anlaĢmaları AB‘nin yakın coğrafyasında 

yer alan ülkeler ile karĢılıklı serbest ticaretin oluĢturulmasını ve geliĢtirilmesini amaçlayan 

serbest ticaret anlaĢmaları olmuĢtur. Bu dönemde uzak bölgelerden ülkeler ile bölgesel gruplar 

ile serbest ticaret antlaĢmaları yapılması önceliğine yer verilmemiĢtir.(Gürlesel&Alkin;2010.s:38) 

Avrupa Birliği‘ne daha sonra üye olan ülkeler ile yapılan ve yürürlükten kaldırılan 

serbest ticaret antlaĢmaları dıĢarıda bırakıldığında AB‘nin üçüncü ülkeler ile tesis ettiği ve halen 

yürürlükte olan 25 bölgesel ticaret anlaĢması vardır. Türkiye ile Gümrük Birliği anlaĢması hariç 

geri kalanlarının tamamı serbest ticaret anlaĢması niteliğindedir. 

Avrupa Birliği daha sonra iki ayrı bölgesel grup ülke ile serbest ticaret anlaĢması tesis 

etmeye baĢlamıĢtır. Bu grupların ilki Akdeniz ülkeleridir.1995 yılında Barselona‘da düzenlenen 

ve Barselona süreci olarak adlandırılan Avrupa-Akdeniz Ortaklığı 2010 yılı sonunda ortaklık 

kapsamında bir serbest ticaret alanı oluĢturulmasını hedeflemiĢtir. Bu çerçevede Avrupa Birliği 

bölge ülkeleri ile serbest ticaret anlaĢmaları yapmaya baĢlamıĢ, ayrıca bölge ülkelerinin de 

kendi aralarında yaptıkları serbest ticaret anlaĢmaları ile serbest ticaret alanı oluĢturulmaktadır. 

AB, Suriye, Tunus, Filistin Otoritesi, Fas, Ürdün, Lübnan, Mısır ve Cezayir ile serbest ticaret 

antlaĢması yapmıĢtır. Aynı dönemde serbest ticaret antlaĢmalarının tesis edildiği ikinci bölge 

grubu güneydoğu Avrupa (Balkanlar) olmuĢtur. AB, komĢu ülkeler politikası ve potansiyel aday 
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ülkeler ile uyguladığı istikrar paktı çerçevesinde bölge ülkeleri ile serbest ticaret anlaĢmaları 

yapılmıĢtır. .(Gürlesel&Alkin;2010.s:38) 

Avrupa Birliği‘nin 2000‘li yıllardan sonra ikili ticaret antlaĢmalarına önem vermesinde 

bazı belirleyici unsurlar etkili olmuĢtur. Bu unsurları Ģöyle belirtebiliriz; 

 a) Çok taraflı ticaretin serbestleĢmesi sürecinde Uruguay Turu ile ulaĢılan noktada AB yeterli 

faydayı sağlamıĢ durumdadır. Doha Turu ile devam eden (tıkanan) müzakerelerde AB daha çok 

taviz verme noktasına gelmiĢtir. Bu nedenle AB açısından çok taraflı ticaret antlaĢmalarının 

önceliği kalkmıĢtır. 

 b) ABD‘nin çok sayıda ikili ve çoklu serbest ticaret anlaĢması yaparak üçüncü ülkelerin 

pazarına eriĢmesi ve ticarette avantajlar elde etmesi,  

c)Ekonomik güç kayması, çok sayıda yeni ekonomik ve ticari cazibe alanının oluĢması ve 

geliĢen ülkelerin gösterdikleri hızlı ekonomik geliĢme karĢısında AB bu pazarlara hızlı bir 

Ģekilde eriĢmek ikili antlaĢmaları tercih etmeye baĢlamıĢtır,  

d)Bölgesel ticaret anlaĢmaları ve özellikle serbest ticaret anlaĢmaları yeni pazarlara eriĢmek için 

en hızlı ve önemli araç olurken, AB yaptığı serbest ticaret anlaĢmaları ile geniĢ kapsamlı 

beklentilerini karĢılayabilmektedir. Sadece basit tarife indirimleri ile değil, kamu alımları, 

hizmet, yatırımlar, fikri mülkiyet hakları gibi alanlarda karĢılıklı serbestleĢmeye giderek daha 

derin bütünleĢme sağlayabilmektedir. AB özellikle önem verdiği fikri ve sınai mülkiyet 

haklarının korunması, Ģeffaf yönetiĢim ve tarife dıĢı engellerin kaldırılmasında serbest ticaret 

anlaĢmaları ile önemli kazanımlar elde etmektedir. 

e) AB, serbest ticaret anlaĢmaları ile yeni dıĢ ticaret stratejisinde hedeflediği ikili derin 

entegrasyon ve tam liberalizasyon elde edebilmektedir.Çünkü, çok taraflı ticaret anlaĢmalarında 

tam liberalizayon yerine karĢılıklı tavizler ve kademeli uyum-uygulama süreci bulunmaktadır. 

Bu nedenle AB ikili anlaĢmaları tercih eder duruma gelmiĢtir. (Gürlesel&Alkin;2010.s:36) 

Bu sebeplere bağlı olarak Avrupa Birliği dıĢ ticaret politikasını yeniden ikili ve bölgesel 

anlaĢmalara ve ticaretin küreselleĢtirilmesine odak hale getirmiĢtir. AB bu anlayıĢ ile daha 

agresif ve ofansif dıĢ ticaret stratejisi benimsemiĢtir. Serbest ticaret anlaĢmaları, dıĢ ticaretin en 

önemli uygulama aracı haline gelmiĢtir. 

AB, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Makedonya ile serbest ticaret antlaĢması 

imzalamıĢtır ve bu ülkelerin yer aldığı güneydoğu Avrupa Birliği bölgesi, Avrupa‘da, AB ve 

EFTA Bölgesi ile üçüncü serbest ticaret alanı olarak konsolide edilmiĢtir. AB, birinci nesil 

serbest ticaret anlaĢmaları döneminde öncelikle yakın bölgesi ile serbest ticaretin 

oluĢturulmasına ağırlık vermiĢtir. Bu dönemde uzak bölgelerden yalnızca Güney Afrika 

Cumhuriyeti, Meksika, ġili, FildiĢi Sahili ve Kamerun ile serbest ticaret anlaĢması yapılmıĢtır. 

AB, ikinci dönemde yeni nesil serbest ticaret anlaĢmaları ile tamamen pazarlara eriĢim amacı ile 

agresif bir yaklaĢımla serbest ticaretin geliĢtirilmesini hedeflemektedir.  
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AB, ANDEAN, ASEAN, Orta Amerika, Körfez ĠĢbirliği Konseyi, MERCOSUR, 

AFRĠKA-KARAYĠP-PASĠFĠK ülkeleri gibi bölgesel gruplar ile serbest ticaret anlaĢması 

imzalamıĢtır. AB, yine Güney Kore, Hindistan ve Ukrayna ile serbest ticaret antlaĢması 

hedeflemiĢtir. Rusya ve Çin ile ise yapılacak serbest ticaret anlaĢması niteliğinde olmayacak 

ikili ticari iliĢkileri geliĢtirmeyi amaçlamıĢtır.  

Tablo:1AB‘ninBölgeselTicaretAntlaĢmaları

 

Kaynak:DTÖ Portalı  
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Tablo:2 AB‘nin Müzakerelerini sürdürdüğü Yeni Nesil Bölgesel Ticaret AntlaĢmaları 

 

Kaynak: DTÖ Portalı 

AB yetkilileri, özellikle Singapur ile varılan anlaĢmanın diğer ASEAN ülkeleri için 

emsal olmasını hedeflediklerini ifade etmiĢlerdir.  

Kolombiya, Peru ve altı Orta Amerika ülkesiyle AB arasındaki serbest ticaret 

anlaĢmaları ile AB‘nin 500 milyon tüketiciye ulaĢacağı ve durgunluk içerisindeki ekonominin 

de rahatlayacağı ifade edilmektedir. Aynı zamanda on yıl içinde AB‘nin 250 milyon Euro 

tasarruf edeceği tahmin edilmektedir. Japonya ile serbest ticaret müzakerelerinin sonuçlanması 
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neticesinde ise AB‘nin GSYĠH‘sını % 1,ihracatını ise üçte bir oranında arttıracağı ve 400 bin 

kiĢiye istihdam alanı yaratacağı hesaplanmaktadır. AB‘nin Kanada ile imzalayacağı serbest 

ticaret anlaĢması, birliğin, bir G-7 ülkesi ile imzaladığı ilk serbest ticaret antlaĢması olacaktır. 

AnlaĢma sonucu, iki taraf arasında ticaret hacminin % 20 oranında artabileceği 

öngörülmektedir. 

Aynı zamanda, AB ile ABD arasında Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı 

AnlaĢması imzalanmasına yönelik müzakerelerin baĢlatılması kararı 2013yılında alınmıĢtır. 

Küresel ekonominin iki aktörü arasındaki bu anlaĢma küresel çapta etki ve sonuç doğuracağı 

aĢikardır.. Bu anlaĢmanın AB‘nin büyümesine %1,aile gelirlerine yıllık % 0.8,verimlilik ve iĢçi 

ücretlerindeki artıĢa ise her yıl % 0.8 ilave artıĢlar yapacağı öngörülmektedir.  2 milyon kiĢiye 

istihdam sağlaması öngörülmektedir. Doğuya kayan dünya ticaretinin tekrar batıya doğru ivme 

kazanacağı düĢünülmektedir. 

Avrupa ekonomilerinin özellikle, borç krizi içinde olan AB üyesi ülkelerin bir nebze de 

olsa soluk almasına yardımcı olacağı düĢünülmektedir. Çökmekte olan pazarların yeniden ayağa 

kalkabilmesi için bir fırsat olarak görülebilinir.2.Dünya savaĢı sonrası yaĢadıkları en büyük 

krizin ortasında yalnız kaldıkları psikolojisinden sıyrılmaları da sağlanabilir. AB‘nin 

müzakereleri süren tüm anlaĢmaları tamamlanması halinde; GSYĠH‘nın % 2 oranında artması 

beklenmektedir. 

Avrupa Komisyonu‘nun hazırladığı yeni nesil serbest ticaret anlaĢmaları Dünya Ticaret 

Örgütü temelleri üzerinde çok taraflı ticaret müzakerelerinde henüz gündeme getirilmemiĢ 

konuları içeren ve sadece tarife indirimlerini değil, yatırımlar, kamu ihaleleri, rekabet, fikri 

haklar gibi konuları da içeren nitelikte olmuĢtur. AB, ikili serbest ticaret anlaĢmaları ile 

önümüzdeki dönemin potansiyel pazarlarına eriĢim elde etme, aynı anda çok sayıda pazara 

ulaĢma, yatırımlar, kamu ihaleleri, fikri haklar, adil rekabet gibi alanlarda avantajlar 

yakalamıĢtır. Avrupa da yaĢanan ekonomik kriz ve durgunluk yeni pazarlara ulaĢılarak 

azaltılabilinir. AB çok önem verdiği akıllı, hızlı, kapsayıcı ve sürdürülebilinir ekonomik 

kalkınma, istihdam artıĢı ticaret anlaĢmaları ile sağlanabilir. Küresel ekonomilerinin değiĢen 

dengelerinde ve geliĢmelerinde AB kendine yeni bir yer bulabilir. AB dünya ticaretine ve 

siyasetine yeniden yön veren küresel bir güç haline  gelebilir.Üçüncü ülkelere kendi norm ve 

standartlarını dolaylı yoldan kabul ettirebilecek bir güce ulaĢabilir. 

 

 SONUÇ 

Serbest ticaret antlaĢmalarının günümüzde hem sayısı artmakta hem de dünya ticareti 

içindeki payı geniĢlemektedir. Ġkili serbest ticaret antlaĢmalarının önem kazanmasında ve 

ülkelerin giderek bölgesel ticaret antlaĢmalarına ağırlık vermesinin iki önemli sebebi vardır. 

Ġlki, ticaretteki çok taraflı serbestleĢmenin yarattığı rekabet baskısının serbest ticaret 

antlaĢmaları yolu ile azaltılması, Ġkincisi ise, çok taraflı ticaret antlaĢmaları ile büyük ölçüde 

amaçlarına ulaĢmıĢ olan geliĢmiĢ ülkelerin ve çok uluslu Ģirketlerin, çok taraflı ticaret 

antlaĢmalarına ilgilerinin azalması olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle GeliĢmiĢ ve geliĢen 

ülkeler arasında yapılan ikili ticaret antlaĢmaları hem yeni pazarlar olarak nitelendirilen geliĢen 

ülkelerin dünya pazarları ile bütünleĢmesini hızlandırmaktadır hem de geliĢmiĢ ülkeler bu yeni 
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pazarlara avantajlı eriĢim olanağı elde etmiĢ olmaktadır. 28 ülkeden oluĢan temelini ekonomi 

topluluğu,parasal birlik ve ticarette tek Pazar‘ dan alan AB Ortak DıĢ Ticaret Politikası 

bağlamında bir çok ülke ile serbest ticaret antlaĢması imzalamaktadır.AB,dıĢ ticaret stratejisini 

dönemin iç ve dıĢ koĢullarına göre yenilemektedir.DıĢ ticaret stratejisinin temel amacı birlik 

üyelerinin ticaretin serbestleĢmesinden daha çok ve eĢit koĢullarda faydalanmalarını 

sağlamaktadır. 

AB‘nin DıĢ ticaret politikasında yeniden ikili antlaĢmalara önem vermeye 

baĢlamıĢtır.Avrupa Birliği‘nin dıĢ ticaret politikası 2006 yılında yayınlanan Küresel 

Avrupa,2007 yılında yayınlanan Küresel Avrupa:Pazara giriĢ için daha güçlü bir ortaklık 

belgeleri ile yeniden revize etmiĢtir.Her iki belgede de pazara giriĢ amacıyla çok taraflı,iki 

taraflı, yöntemlerin kullanılarak,AB‘nin pazara giriĢ olanaklarının arttırılması ve güvence altına 

alınması,Avrupa Birliği ve ticaret ortakları arasında ticaretin serbestleĢtirilmesi,piyasaların 

birbirine açılması,ASEAN ülkeleri,Güney Kore,ANDEAN Ülkeleri ve Orta Amerika Ülkeleri 

ile yeni nesil serbest ticaret antlaĢmaları yapmak,yeni nesil serbest ticaret anlaĢmalarının 

düzenleyici kuralları ile çok taraflı ticaret sisteminin uyumlaĢtırılması için azami çaba 

göstermek,AB‘nin ticari ortakları ABD gibi rakipler ile serbest ticaret anlaĢmaları 

yaparken,AB‘nin daha aktif bir serbest ticaret anlaĢması stratejisi izlemesi,baĢta ABD ve geliĢen 

ülkeler ile yakın iĢbirliği içinde olunması ve serbest ticaret anlaĢmaları ile bu engellerin 

kaldırılması gibi stratejik öncelikler hedeflenmiĢtir. 

AB en son ABD 2013 yılının Haziran ayında baĢlayan ve iki yıl içerisinde 

sonuçlandırılması hedeflenen AB-ABD Ġkili Ticaret ve Yatırım AnlaĢması oldukça ses 

getirmiĢtir. Çünkü Küresel ekonominin yaklaĢık % 47‘sine karĢılık gelen AB ve AB 

önümüzdeki dönemde ticaretin, hizmetlerin ve kamu alımlarının serbestleĢtirilmesini ve 

yatırımların korunmasını içeren yılda ortalama 1 trilyon dolarlık mal ve hizmet ticaretini 

ilgilendiren kapsamlı bir ticaret anlaĢmasını müzakere etmeye baĢlamıĢlardır. Eğer anlaĢma 

imzalanırsa dünyanın en büyük serbest ticaret ve yatırım bölgesi olacaktır. Bunun ekonomik, 

siyasi, stratejik sonuçlarını tespit etmek güç olmaz. AB bu anlayıĢ ile daha agresif ve ofansif dıĢ 

ticaret stratejisi benimsemiĢtir. Serbest ticaret anlaĢmaları, dıĢ ticaretin en önemli uygulama 

aracı haline gelmiĢtir. 
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Avrupa Birliği‟nin YasadıĢı GöçTehdidine BakıĢ Açısı Üzerine Bir Deneme 
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Özet 
 

Göçün günümüzde dünyanın en büyük sorunlarından biri haline gelmesine sebep olan pek 

çok etken bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri; iktisadi dengesizlik, eĢitsizlik, devletlerin 

vatandaĢlarının can güvenliğini sağlayamaması, politik çalkantılar ve Ģiddet eylemleri olarak 

sıralamak mümkündür. Kaynak veya hedef ülke olsun ya da olmasın, tüm devletleri zor 

durumda bırakan yasadıĢı göç sorunlarına hem ulusal, hem de uluslararası alanda çözüm 

arayıĢları sürmektedir.  

Avrupa Birliği (AB), uluslararası göç hareketlerinde çekim merkezleri arasında 

bulunmaktadır. AB‘yi oluĢturan ülkelerin ekonomik, politik ve sosyal alanlardaki üstünlüğü bu 

hareketliliğin yaĢanmasının ardındaki temel öğeleri oluĢturmaktadır. Birliğin süreç içinde 

ekonomik iĢbirliğinden daha ileri aĢamalara yönelmiĢ olması, ülkelerin karĢılaĢtıkları sorunların 

Birliğin sorunu olarak oluĢmasına neden olmaktadır. Bundan ötürü AB özellikle 2000‘den sonra 

göç ve iltica konuları ile yakından ilgilenmektedir. Önceleri bir gereklilik olarak görülen 

göçmenlerin, artık bir sorun haline dönüĢtüğünü AB içerisindeki yasal düzenlemelere bakarak 

söyleyebiliriz.  

Bu çalıĢmada, AB‘nin yasadıĢı göç tehdidine dönemsel olarak bakıĢ açısı ve uyguladığı 

tedbirler incelenecektir. 

Anahtar kelimeler: Avrupa Birliği, göçmen, yasadışı göç 

 

IllegalImmigrationIntotheEuropeanUnionPerspective An Essay on Threats 

 

Abstract 

Migration today is caused to be come one of the biggest problems in the world there are 

many factors. The most important of them; economic imbalances, inequality, failing to provide 

the citizens of thestate of safety, it is possible to sort the political turmoil and violence. Whether 

or not the source or destination country, leaving all states in a difficult situation as the national 

problem of illegal immigration, as well as in the international arena is stil seeking solutions. 

The European Union (EU), are among the attractions of international migration. Some 

countries of the EU economic, political and social fields in the rule constitutes the basic element 
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behind the realization of this activity. Having turned to the later stages of the process of 

economic cooperation with in the Union, the Union of the problems faced by the country's 

problems as the cause is. For this reason, the EU is concerned, especially after the 2000 

migration and asylum issues. Initially seen as a necessity of immigrants, now it turned into a 

problem that can be said with regard to the legislation in the EU. 

In this study, the threat of illegal immigration measures that the EU perspective and 

practice will be examined periodically. 

Keywords:EuropeanUnion, immigration, illegal immigration 

 

 

1. GiriĢ 

Göçmen kaçakçılığı suçunun temel öğesi olan ―göç‖, tarihsel bir olgu olmasına rağmen, 

günümüzdeki uluslararası göç ve yasadıĢı göç tartıĢmaları farklı etkenler etrafında 

biçimlenmektedir. Özellikle dünyanın az geliĢmiĢ bölgelerinde, ulus-devletler iktisatlarını ve 

vatandaĢlarının iktisadi ve sosyal haklarını koruma konusunda çeliĢkiler yaĢamaktadır. 

1980‘lerden itibaren egemen olan neo-liberal ekonomik düzen , ülkeleri yoksullaĢtırmakta; pek 

çok ülkede giderek vasıfsızlaĢan iĢgücü, ulus devletlerin ülke yapılanmaları içinde 

korunamamaktadır.  

GeliĢmiĢ ülkelerde ise, istihdam arayıĢında halen vasıfsız ve ucuz emek arzının bir 

kısmına gereksinim duyulması, biçimsel sektörün yanı sıra uluslararası rekabet için informel 

sektörde çalıĢmak üzere ucuz emeğin yasadıĢı göçle giderilmesi ya da bu sürece göz yumulması 

yasadıĢı göç sürecinin ve dolayısıyla göçmen kaçakçılığının temel belirleyicileri arasında yer 

almaktadır. 

Günümüzde insanlar, uluslararası savaĢ veya iç savaĢ, iktisadi bakımdan daha iyi 

koĢullarda yaĢama arzusu, politik baskılar, politik iktidarsızlık, ırk ayrımcılığı ve bunun gibi 

daha birçok sebeple doğup büyümüĢ olduğu toprakları terk ederek, uzak ufuklarda geleceğini 

aramaktadır buna karĢın günümüzde dıĢ sınırların önem kazanması ve devletlerin, 

küreselleĢmeye rağmen sınırlarındaki denetimlerini yüksek tutması, coğrafi ve demografik 

zorluklarla birleĢtiğinde, göç kiĢilerin tek baĢına gerçekleĢtirebilecekleri bir kavram olmaktan 

çıkmıĢtır. Bundan dolayı, göç olgusu beraberinde, göç etmek istemesine rağmen gerekli Ģartları 

tek baĢına sağlayamayan kiĢilerin bu çaresizliklerinden yararlanmak ve bunlar üzerinden haksız 

çıkar elde etmek isteyen ―göçmen kaçakçılarının‖ ortaya çıkmasına sebep olmuĢtur (Sınar, 

2004: 184). Silah ve uyuĢturucu madde kaçakçılığından sonra kaçakçılığın bu modern Ģekli, 

çıkar amaçlı suçluluğun da en hızlı geliĢen Ģeklidir. Bu kaçakçılık Ģeklini diğerlerinden daha 

çekici kılan neden, hem büyük bir sermaye gerektirmemesi, hem de yakalanma faktörünün daha 

az olmasıdır (EGM, 2001: 2). 

Avrupa‘ya yönelik komünist tehdit algısı, Sovyetler Birliği‘nin dağılması ile yerini yeni 

güvenlik tehditlerine bırakmıĢtır. Bu güvenlik tehditlerinden biri Avrupa‘da gözlemlenen 

ekonomik farklılardan ortaya çıkan sığınma ve göç sorunudur. Avrupa Birliği tarafında 

algılanan göç tehdidi, 2003 yılında yayınlanan AB Güvenlik Strateji Belgesi‘nde DidierBigo 



IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

53 

 

tarafından Ģöyle yorumlanmıĢtır; ―Avrupa‘yı korkutan ne terörizm ne uyuĢturucu ne de organize 

suçtur. Esas korkutan, kitleler halinde gelip Avrupa‘ya yerleĢmek isteyen göçmenlerdir. Bunun 

yarattığı korku yanında, birincilerinin lafı bile edilemez‖. 

Sanayi devriminin ardından II. Dünya SavaĢı sonrası ekonomik istikrarını sağlayan 

Avrupa ülkeleri, 1960‘lı yıllarla birlikte iĢgücü istihdamı açığı doğmuĢtur. Bu ihtiyaçtan ötürü, 

Ġtalya, Ġspanya ve Kuzey Afrika gibi iĢgücü fazlası olan ülkelerden çok sayıda göçmen Batı 

Avrupa ülkelerine gitmiĢtir. Ayrıca Türkiye‘den de, 1961‘de Almanya, 1964‘te Avusturya, 

Belçika ve Hollanda ve 1965‘te de Fransa ile imzalamıĢ oldukları iĢgücü anlaĢmaları yapılmıĢtır 

(T.C. DıĢiĢleri Bakanlığı, YurtdıĢında YaĢayan Türk VatandaĢları). Konjektürel yapı göz önüne 

alındığında göç, ekonomik bir algı olmasına rağmen, göçmenlerin sayısındaki artıĢ sosyo-

kültürel endiĢeleri beraberinde getirmiĢtir. 

Avrupa‘nın iĢgücü ihtiyacını göç olgusu ile karĢılaması, Küresel Petrol Krizi‘nin 

getirdiği ekonomik durgunlukla birlikte sorun haline gelmiĢtir. Enflasyonun ve iĢsizliğin artması 

Avrupalıların iĢ bulmasını zorlaĢtırmıĢtır. Bu durum neticesinde, göçmen iĢçiler ırkçı ve yabancı 

düĢmanı tutumlarla karĢı karĢıya kalmıĢtır.  

Akçadağ‘ın da belirttiği üzere; ―1980‘li yıllarla birlikte göç olgusu Avrupa‘nın iç 

sorunu olarak belirmeye baĢlamıĢ, bu bağlamda entegrasyon kavramı da ön plana çıkmıĢtır. 

1989‘da Berlin Duvarı‘nın yıkılıĢı, ardından da SSCB‘nin dağılıĢı sonucunda ortaya çıkan 

ekonomik ve siyasi kaos ortamı Avrupa‘ya doğru yeni bir göç akımı ortaya çıkarmıĢtır‖ 

(Akçadağ, 2012: 15).  

 

2.Ortak Göç ve Sığınma Politikası için ÇalıĢmalar  

Göçler sonucu yaĢanan iĢgücü fazlalığı ve iĢsizlik sorunuyla karĢılaĢan AB ülkeleri, 

ekonomik ve politik sorunları gidermek için, ortak politika üretmeye gitmiĢtir. Küresel Petrol 

Krizi sonrası toplanan Avrupa Topluluğu Konseyi‘nde göç olgusu ele alınmıĢtır. Toplantıda 

göçmenlere yönelik izlenecek politikalar ve sınır kontrolleri görüĢülmüĢtür. Akçadağ bu 

noktaya, ―Avrupa Topluluğu‘na üye devletlerin, terörizm, uyuĢturucu ve organize suçların 

takibine dair konularda iĢbirliği ve bilgi değiĢimine baĢlama kararı almasıyla TREVI 

(Terrorism, Radicalism, Extremism, Violence International) Grubu ortaya çıkmıĢtır. Ġlk 

toplantısını Lüksemburg‘da 1976 yılında gerçekleĢtiren TREVI Grubu bir yapılanmadan çok, 

bilgi alıĢveriĢinin gerçekleĢtirildiği bir forum niteliğindedir. Bu grubun amacı, öncelikli olarak 

terörizm ile mücadele ve iç güvenliği sağlamak iken 1985 yılı itibariyle yasa dıĢı göç kavramı 

da TREVI Grubu‘nun gündem maddeleri arasına eklenmiĢtir.‖ sözleriyle açıklık getirmiĢtir 

(Akçadağ, 2012: 15). 

1986‘da imzalanan Avrupa Tek Senedi ile 31 Aralık 1992 tarihine kadar tek pazarın 

tamamlanması ve sınır içindeki kontrollerinin kaldırılmasını hedeflenmiĢtir. Bu hedefin sonucu 

olarak ―dıĢarıya karĢı güvenlik‖ boyutu, hedef tarih yaklaĢtıkça, Topluluk gündeminin ilk 

sıralarına oturmuĢtur. Bu bağlamda 1985 yılında imzalanan ve katılımcı devletlerarasındaki 
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sınırları ortadan kaldıran Schengen AntlaĢması
2
 büyük önem taĢımaktadır. Yasa dıĢı göçle ilgili 

olarak Schengen AntlaĢması‘nda dıĢ sınırlarda giriĢ çıkıĢlara iliĢkin ortak kuralların 

belirlenmesi, kısa bir süre için Schengen Bölgesi‘ne gelen Ģahıslarla ilgili olarak giriĢ ve vize 

Ģartlarına iliĢkin kuralların uyumlu hale getirilmesi, sınırların gözetimi konusunda ilgili idari 

birimler arasındaki koordinasyonun sağlanması, yasa dıĢı göçle mücadelede taĢıyıcıların 

rolünün tanımlanması, iltica talebinde bulunanlara iliĢkin kuralların belirlenmesi, 

SchengenEnformasyon Sistemi‘nin yaratılması gibi hükümler bulunmaktadır 

(SchengenConvention, 1990). Bununla birlikte iç sınırların ortadan kalkması dıĢ sınırların 

korunabilmesine yönelik ciddi tartıĢma ve endiĢeleri de beraberinde getirmiĢtir (Doğan, 2008: 

69).  

Sığınma politikasına iliĢkin ilk önemli geliĢme Dublin SözleĢmesi‘dir. 1990 yılında 

imzalanan sözleĢme, sığınma talep eden kiĢinin AB‘ye ilk giriĢ yaptığı ülkeye baĢvuruyu 

değerlendirme sorumluluğu yüklenmiĢtir. Ayrıca Maastricht AntlaĢması
3
 yürürlüğe girmeden 

önce üye devletlerin 1992‘de Londra‘da yaptıkları toplantıda sığınma talebinde bulunan 

mültecilere yönelik ―üç ilke kararı‖ almıĢtır. Alınan kararlardan birincisi sığınma baĢvurularının 

değerlendirilme sürecini hızlandıran bir prosedür izlemeye yöneliktir. Ġkinci madde zulüm riski 

olmayan ülkelerden gelen baĢvurulara yöneliktir. Üçüncüsü ise ev sahibi üçüncü ülkelerle ilgili 

konuların yumuĢatılmıĢ AB yaklaĢımı kazandırılması istenmiĢtir.  

AB‘nin günümüzdeki üç sütunlu yapısının Ģekillendiği Maastricht AnlaĢması göç 

konusunda politikalar oluĢturulması açıdan önemli bir dönüm noktasıdır. Göç konusu, 

Maastricht AntlaĢması ile kurulan üç sütunlu yapının ―Adalet ve ĠçiĢleri‖ baĢlıklı üçüncü 

sütununda yer almaktadır. Söz konusu antlaĢma, sığınmacılar, dıĢ sınırların geçilmesi, yasa dıĢı 

göç, uyuĢturucu ve dolandırıcılık, gümrük ve polis iĢbirliği gibi göç konusundaki birçok soruna 

atıfta bulunmaktadır (Maastricht Treaty, 1992). Yine bu antlaĢma ile bir Avrupa Polis TeĢkilatı 

(EUROPOL) kurulması yoluyla bilgi alıĢveriĢi sağlayacak bir sistem öngörülmüĢtür. 1994 

yılında sınırlı bir Ģekilde EuropolDrugUnit olarak uyuĢturucu ile ilgili çalıĢmalara baĢlayan 

birimin ilgi alanı terörizm, yasa dıĢı göç, insan ticareti, kara para aklama ve siber suçları da 

kapsayacak Ģekilde giderek geniĢlemiĢ ve 1999‘dan itibaren de tümüyle iĢlevsel hale gelmiĢtir 

(Doğan, 2008: 71).  

 

                                                           
2
Avrupa Topluluğu üyesi beĢ ülke arasında, sınır kapılarındaki polis ve gümrük kontrollerini bütünüyle 

ortadan kaldırmayı amaçlayan antlaĢmadır. Schengen I anlaĢması 14 Haziran 1985 tarihinde beĢ Avrupa 

ülkesi arasında imzalanmıĢtır. Bu ülkeler Fransa, Batı Almanya'yla Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'tan 

oluĢan üç Benelüks (Benelux) ülkesidir.19 Haziran 1990'da imzalanan Schengen AnlaĢmasını Uygulama 

Konvensiyonu ise anlaĢmayı uygulamaya koymuĢtur. Bu anlaĢmaların imzalanması Lüksemburg, Fransa 

ve Almanya'nın sınırlarının kesiĢtiği yer olan Lüksemburg'un Schengen adlı kasabasında yapılmıĢtır. 

http://www.ensonhaber.com/schengen-antlasmasi-nedir-2012-03-27.html, E.T. 30.03.2013. 
3
 1993 yılında yürürlüğe giren Maastricht AntlaĢması'yla Avrupa Topluluğu Avrupa Birliği adını almıĢ ve 

AET kısaltması AT olarak değiĢtirilmiĢtir. Bu antlaĢmayla, Ekonomik ve Parasal Birlik, Ortak Güvenlik 

ve DıĢ Politika ile ĠçiĢleri ve Hukuk alanında iĢbirliği baĢlıklarında yeni bir yapı tanımlanmaktadır. 

http://www.avrupainfo.isomertest.com/Files/File/key%20documents-
Turkish/1992%20Maastricht%20Antla%C5%9Fmas%C4%B1%20T%C3%BCrk%C3%A7e%20%C3%B6zet.do
c, E.T. 30.03.2013 

http://www.avrupainfo.isomertest.com/Files/File/key%20documents-Turkish/1992%20Maastricht%20Antla%C5%9Fmas%C4%B1%20T%C3%BCrk%C3%A7e%20%C3%B6zet.doc
http://www.avrupainfo.isomertest.com/Files/File/key%20documents-Turkish/1992%20Maastricht%20Antla%C5%9Fmas%C4%B1%20T%C3%BCrk%C3%A7e%20%C3%B6zet.doc
http://www.avrupainfo.isomertest.com/Files/File/key%20documents-Turkish/1992%20Maastricht%20Antla%C5%9Fmas%C4%B1%20T%C3%BCrk%C3%A7e%20%C3%B6zet.doc
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1997 tarihli Amsterdam AnlaĢması
4
‘ndaEuropol, adalet, özgürlük ve güvenlik alanında 

vatandaĢlara en yüksek düzeyde koruma sağlayacak bir araç olarak nitelendirilmektedir. 

Amsterdam AntlaĢması ile Schengen Müktesebatı, Topluluk hukukunun bir parçası olmuĢtur. 

Yine bu antlaĢma özellikle üçüncü ülke vatandaĢlarına karĢı vize, göç ve sığınma konusunda 

ortak hükümler düzenlenmesi yükümlülüğü getirmektedir. Ayrıca 1998 Viyana Zirvesi‘nde 

Konsey ve Komisyon'un bir özgürlük, güvenlik ve adalet alanı oluĢturan Amsterdam 

AntlaĢması‘nın hükümlerinin en iyi Ģekilde nasıl uygulanabileceğine iliĢkin bir eylem planı 

kabul edilmiĢtir. Bu plan uyarınca, göç kaynağı ülkeler ile transit ülkeler arasında iĢbirliğine 

gidilerek yasa dıĢı göçle mücadele edilmesi ve yasa dıĢı göçmenlerin geri gönderilmeleri 

amacıyla AB bünyesinde ortak politikalar geliĢtirilmesi öngörülmüĢtür (Akçadağ, 2012: 16).  

Yine 1999 Tampere Zirve kararları uyarınca Birlik‘ten yasa dıĢı göçle mücadeleye 

yönelik tedbirlerin uygulanması ile etkin bir göç politikasının geliĢtirilmesi arasında dengeli bir 

yaklaĢımı ortaya koyması beklenmiĢtir. Sonuç kararlarında ortak Avrupa sığınma sistemi 

kurulması amacı belirtilmiĢ ve bu amaca yönelik dört temel unsur saptanmıĢtır. Bunlar:. 

1. Sığınma baĢvurusunu incelemekten sorumlu olan devletin belirlenmesi, 

2. Adil ve etkili bir sığınma sistemi ve sığınmacıların kabulü için ortak standartlar,  

3. Mülteci statüsünün tanınması ve içeriği ile ilgili kuralların yakınlaĢtırılması, 

4. Uzun vadede Topluluk kurallarının ortak bir sığınma prosedürünü ve Birlik çapında 

geçerli tek tip sığınma statüsünü içermesi gerektiğidir (Akçadağ, 2012: 16).  

 

3. 11. Eylül Saldırılarının Ardından Avrupa‟nın Göçe YaklaĢımı 

Dünya basınında 11 Eylül 2001 tarihinde Müslüman teröristlerin ABD‘deki Dünya 

Ticaret Merkezi‘ne ve Pentagon‘a gerçekleĢtirdikleri saldırıların yer alması ve saldırganların 

ABD‘deki göçmenler olması, Avrupa‘da özellikle Müslüman göçmenlere karĢı kuĢku 

duyulmasına sebep olmuĢtur. Saldırıları sonrası Dünya‘nın ve AB‘nin gündemi değiĢmiĢ ve 

terörizm en önemli gündem olmuĢtur. Aralık 2001‘de Laeken Zirvesi‘nde, göç konusu ele 

alınmıĢtır. Gerekli ilerlemenin sağlanamadığını kabul görmüĢ ve ortak bir göç politikası 

oluĢturulmasının gerekliliğine değinilmiĢtir. Yasa dıĢı göç önemli gündem maddesi olmuĢtur. 

15 Kasım 2001 tarihinde AB Komisyonu yayınladığı bildiride, yasa dıĢı göç, Ģöyle 

tanımlanmıĢtır; ―Bir üçüncü ülke vatandaĢının üye devletlere yasa dıĢı yollarla girmesi, bir 

üçüncü ülke vatandaĢının üye devletlerde yasa dıĢı olarak oturması ve yasal yollarla girip de 

oturma süresini aĢması durumunda söz konusu olmaktadır (Communication from the 

Commission to the Counciland the European Parliament on a Common Policy on Illegal 

Immigration, 2001). 

 

                                                           
4

 Ekim 1997 tarihinde imzalanmıĢ ve 1999 yılının mayıs ayında yürürlüğe girmiĢtir. Amsterdam 

AntlaĢması geniĢleme konusunda temel kurumsal mekanizmaları oluĢturmada bekleneni vermemekle 

birlikte ortak karar mekanizmasını daha kolay iĢler hale getirecek bazı önemli değiĢiklikleri beraberinde 

getirmiĢtir. http://kisi.deu.edu.tr//yunusemre.ozer/AMSTERDAM%201997.pdf, E.T. 30.03.2013. 
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Akçadağ durumu Ģöyle ele alarak, konuyla ilgili tespitlerde bulunmuĢtur; ―Saldırılar 

neticesinde terörizm ile göç arasında kurulan bağlantı, oluĢturulmaya çalıĢılan ortak göç 

politikasının katı bir çizgide devam etmesine yol açmıĢtır. 5 Aralık 2001‘de, Avrupa 

Komisyonu‘nu yayınladığı bir çalıĢma belgesinde üye ülkelere, terörist olduğundan 

Ģüphelendikleri sığınmacıları 1951 Cenevre SözleĢmesi‘nin 1. maddesinin F bendi uyarınca 

reddedebileceklerini öne sürmüĢtür. Bu maddeye göre, barıĢa karĢı suç, savaĢ suçu veya 

insanlığa karĢı suç gibi suçlar için hükümler koyan uluslararası belgelerde tanımlanan bir suç 

iĢlediğine; mülteci sıfatıyla kabul edildiği ülkeye sığınmadan önce, sığındığı ülkenin dıĢında 

ağır bir siyasi olmayan suç iĢlediğine; BM‘nin amaç ve ilkelerine aykırı fiillerden suçlu 

olduğuna dair hakkında ciddi kanaat mevcut olan bir kiĢi hakkında SözleĢme hükümleri 

uygulanmayacaktır (1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre SözleĢmesi).  

Ayrıca 2002 yılının Nisan ayında Avrupa Komisyonu yayınladığı Topluluk Yasa dıĢı 

Ġkamet Edenler için DönüĢ Politikası (YeĢil Kitap) uyarınca geri dönüĢ ve iade politikaları ile 

üçüncü ülkelere yönelik AB göç politikalarının kapsamlı hale getirilmesini amaçlamıĢtır. 2002 

Seville Zirvesi‘nde ise mülteciler ve sığınmacılarla ilgili konular ön plana alınmıĢ ve yasa dıĢı 

göç ile mücadele konusunda vize zorunluluğu getirilecek olan üçüncü ülkelerin listesinin 

hazırlanması, vize verileri için ortak kimlik sisteminin oluĢturulması, geri kabul anlaĢmalarının 

sonuçlandırılması gibi ilerlemeler öngörülmüĢtür. Ayrıca göç veren ülkeler ile yakın ekonomik 

iĢbirliği, kalkınma desteği ve çatıĢmaların önlenmesi gibi giriĢimlerin gerçekleĢtirilmesi kararı 

alınmıĢtır ki buradaki amaç göçün daha gelmeden önlenmesini sağlamaktır‖ (Akçadağ, 2012: 

17).  

Yasa dıĢı göçle mücadelede bilgi paylaĢımı büyük önem arz ettiğinden AB bu alanda 

sağlıklı verilere eriĢim ve etkin iletiĢim için birçok birim oluĢturmuĢtur. Bilgisayarla destekli bir 

veri tabanı olan EURODAC, 15 Ocak 2003 tarihinden itibaren operasyonel olup yabancıların 

parmak izlerinin toplandığı bir sistemdir. Komisyon‘da bulunan ve iltica talep eden Ģahısların 

parmak izlerini karĢılaĢtıran bilgisayarlı merkezi veri tabanı ile katılımcı ülkeler ve Merkez 

ünite arasında elektronik veri aktarımını sağlamaktadır. Bu sayede üye ülkeler, bir üye ülkede 

yasa dıĢı olarak bulunan ve iltica talep eden bir kiĢinin daha önceden baĢka bir üye ülkede iltica 

talebinde bulunup bulunmadığını parmak iziyle saptayabilmektedir. Ayrıca, yasa dıĢı göçle ilgili 

bilgileri toplayabilmek ve ilgili birimler arasında irtibat kurmak amacıyla üye devletlerin 

katılımıyla ‗Göç Servisi Birimleri‘ oluĢturulmuĢtur (Akçadağ, 2012: 20). 

11 Mart 2004‘te Madrid‘te gerçekleĢen bombalı saldırıları Doğan Ģu Ģekilde 

açıklamıĢtır, ―AB üyesi ülkelerde benzer saldırılara maruz kalabilme endiĢesini arttırmıĢtır. Bu 

sebeple dıĢ sınırların kontrolünün artırılması yoluna gidilmiĢtir. Ekim 2004 yılında imzalanan 

AB Anayasası ile aĢamalı biçimde bir dıĢ sınırlar entegre yönetim sistemi kurulması 

hedeflenmiĢtir. Anayasa yürürlüğe girmemekle birlikte Birlik‘e üye olmayan komĢu ülkelerle 

olan sınırlarının güvenliğinin sağlanması, ulusal sınır muhafızları arasında iĢbirliği yapılması ve 

sınırlarla ilgili risk analizleri oluĢturulması amacıyla 2005‘te AB Sınır Güvenliği Birimi 

(FRONTEX) kurulmuĢtur. Schengen ―serbest dolaĢım sistemini‖ tamamlayıcı bir mekanizma 

olarak hizmet veren FRONTEX‘in, Hızlı Sınır Müdahale Ekipleri‘nin yanı sıra bunları 

tamamlayan hava ve deniz gücü de bulunmaktadır‖ (Doğan, 2008: 67).  
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AB‘nin göç politikası çerçevesinde attığı bir diğer adım, AB Konseyi‘nin Kasım 2004 

yılında oluĢturduğu yeni Adalet ve ĠçiĢleri programı olan Lahey Programı‘dır. Bu programın 

amacı, ―Birlik‘in ve üye devletlerin temel hakları, adaletin temini ve adalete eriĢim için asgari 

koĢulları garanti altına almalarında ortak güçlerini artırmak, Cenevre Mülteciler SözleĢmesi ve 

diğer uluslararası antlaĢmalar uyarınca, korunma ihtiyacı içerisinde bulunan kiĢilere koruma 

sağlamak, göç dalgalarını düzenlemek ve Birlik‘in dıĢ sınırlarını kontrol altında tutmak, sınır 

ötesi örgütlü suçlarla savaĢmak ve terörizm tehdidini bastırmak, Europol ve Eurojust‘ın gücünü 

etkinleĢtirmek, hem medeni hukuk hem de ceza hukuku alanına giren konulardaki yargı 

kararlarının ve belgelerin karĢılıklı olarak tanınma alanını geniĢletme ve medeni hukuk ve aile 

hukuku alanına giren ve sınır ötesi sonuçlar doğurabilecek konulardaki davalarda yasal ve 

yargısal engelleri ortadan kaldırmak‖ olarak belirlenmiĢtir (TheHagueProgramme: 

strentheningfreedom, secuityandjustice in theEuropeanUnion, 2005) . 

Aralık 2009‘daki Stockholm Programı kabul görmüĢtür. Tampere ve La Haye 

Zirvelerinin devamı niteliğinde olup, 2010–2014 döneminde göç ile ilgili yapılacak çalıĢmalar 

görüĢülmüĢtür. Stockholm Programı -VatandaĢlarına Hizmet Eden, Koruyan, Daha Açık ve 

Güvenli Avrupa, ilkeleri Lizbon AntlaĢması‘ndaki ilgili hükümlerle göç konusu öncelikleri 

belirlenmiĢtir (The Stockholm Programme, 2010) 

Yasa dıĢı göç ve göçmen kaçakçılığı konularında yürütülecek mücadele ve ortak 

politika geliĢtirmek adına yapılan tüm çalıĢmalar sonucunda AB ülkeleri, kaynak ve transit 

ülkelerle iĢbirliği geliĢtirerek sorunu gidermeyi ve kontrol etmeyi hedeflemiĢtir. 

 

4. Sonuç 

AB, pek çok göçmenin geçici ya da kalıcı olarak yerleĢmek istedikleri hedef 

ülkelerdendir. Avrupa‘nın bütünleĢmesi amacını sağlamak üzere, mal, sermaye ve iĢçilerin 

serbest dolaĢımına yönelik engellerin ortadan kaldırılması, Birlik ülkeleri arasında bölgesel 

göçte dramatik bir artıĢa neden olmuĢtur. Bunun yanında, Birliğe üye olmayan devletlerden 

Avrupa Birliği‘ne göç, pek çok Avrupa ülkesinde siyasi gündemin en acil konularından biri 

haline gelmiĢtir. 

AB'nin göç politikası bir yandan yasadıĢı göç ile mücadeleyi kapsarken, öte yandan 

ağırlıkla yasal göçün çeĢitli önlemlerle düzenlenmesini öngörmektedir. AB göç politikasının ilk 

önceliği AB'ye yasal yollardan giriĢ yollarını denetim altına almaktır. 

Az geliĢmiĢ ülkelerden, geliĢmiĢ ülkelere doğru daha ziyade organize suç örgütleri ile 

yapılan göçmen kaçakçılığı, Avrupa Konseyi (Council of Europe), Avrupa Birliği 

(EuropeanUnion) ve BirleĢmiĢ Milletler (United Nations) baĢta olmak üzere birçok 

devletlerarası örgütün ilk gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Buna iliĢkin bilgiler 

çalıĢma sınırlarımız içerisinde, verilmeye çalıĢılmıĢtır. Aslında göçmen kaçakçılığı sadece cezai 

boyutu olan bir mesele değil, aynı zamanda ahlaki, insan haklarına iliĢkin, iĢ hukukuna iliĢkin, 

idari ve sosyolojik boyutları olan geniĢ bir konudur (Doğan, 2008: 10). 
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Özet 

 

Magnezyum alaĢımlarının diğer metalik yapısal malzemelerin tümüne göre 

yoğunluğunun düĢük ve spesifik mukavemetinin yüksek oluĢu baĢta otomotiv, uçak ve uzay 

olmak üzere bir çok endüstri alanının yoğun ilgisini üzerine çekmektedir. Günümüzde, 

magnezyum esaslı sac levhaların üretim süreçleri ve mekanik özellikleri üzerine birçok çalıĢma 

yapılmıĢ olmasına karĢın bu malzemelerin korozyon davranıĢı üzerine yapılan çalıĢmalar halen 

devam etmektedir. Ayrıca, Mg ve alaĢımlarının korozyon hızı uygulanacak ısıl iĢlemler ile de 

değiĢebilmektedir. Yeni alaĢım bileĢimleri geliĢtirmek ve farklı Ģekillendirme yöntemlerinin 

potansiyelini ortaya koymak amacıyla yoğurma alaĢımları üzerinde çok kapsamlı araĢtırmalar 

sürmektedir. Bu çalıĢmada, çift merdaneli sürekli döküm yöntemi ile üretilmiĢ AZ31, AZ61 ve 

AZ91 Mg alaĢımlı levhaların korozyon davranıĢları üzerine homojenleĢtirme ısıl iĢleminin 

etkisi potansiyodinamik polarizasyon (PDS) tekniği kullanılarak %3.5 NaCl çözeltisi içerisinde 

araĢtırılmıĢtır. Numunelerin korozyon öncesi ve sonrası mikroyapısal incelemeleri optik 

mikroskop () ve taramalı elektron mikroskop (SEM) yardımı ile incelenmiĢtir. 
 

Anahtar Kelimeler:Magnezyum levha alaşımları, homojenleştirme, korozyon 

 

Azxx Series Magnesium Alloy Sheet: The Effect Of Homogenization Treatment On 

The Corrosion Behavior 

Abstract 
 

Due to low density andhigh specific strength, magnesium alloys takes intense interest 

besides other metallic structural materials in the automotive, aircraft and aerospace industry. 

Nowadays, although many studies have been conducted on the manufacturing processes and 

mechanical properties of magnesium, studies on corrosion behaviour of metal based sheet 

materials are progress. Many comprehensive investigations on the wrought alloys are 

progressing in order to develop new alloy compositions and to produce different forming 

methods. Furthermore the corrosion rate Mg and its alloys varies with applied heat treatment.In 

this study, effect of the homogenised heat treatment on the corrosion behaviour of AZ31, AZ61 

and AZ91 alloy sheets produced with twin-roll strip casting were investigated in 3.5% NaCl 

solution by using potentiodynamic polarization (PDS) technique.  

Before and after corrosion ests, microstructural examinations of the sheets were 

investigated with optical microscope (OM) and scanning electron microscope (SEM). 
 

Keywords:Magnesium sheet alloys, homogenization, corrosion 
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1. GĠRĠġ 

Magnezyuma 21. yüzyılın en popüler metalik malzemesi gözü ile bakılmaktadır. Sahip 

olduğu 1.74 gr/cm3 yoğunluğu ile alüminyumdan % 36, çelikten % 78 daha hafif olan 

magnezyum alaĢımları, yapısal metaller arasında en hafif olanıdır. Pek çok magnezyum alaĢımı 

ise yapısal metaller içerisinde oldukça yüksek spesifik mukavemet oranına sahiptir(Duygulu ve 

Diğerleri, 2010; Watari veDiğerleri, 2007; Doege veDiğerleri, 2001; Yoshihara ve Diğerleri, 

2003). 

Magnezyum en hafif yapısal metal olması nedeniyle ağırlık tasarrufu istenilen, otomotiv, 

uzay-uçak, elektronik, askeri vb. alanlarda giderek artan bir Ģekilde kullanıma girmektedir. 

Bunun yanı sıra, iyi dökülebilirlik özellikleri, yüksek sönümleme kapasitesi, elektromanyetik 

etkenlere karĢı iyi bir kalkan olması, ısıyı çok iyi dağıtması magnezyum alaĢımlarını özellikle 

otomotiv endüstrisi için aday malzemeler arasında en üst sıralarda tutmaktadır (Salman ve 

Diğerleri, 2010; Elizer veDiğerleri, 1998; Watari ve Diğerleri, 2007;  H.Ġnove ve Diğerleri, 

2002). 

Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde yasal sınırlamaların getirilmesinin bir sonucu 

olarak, araç parçalarının ağırlığını azaltma gereksinimi magnezyuma yeni bir ilgi oluĢmasına 

sebep olmuĢ ve bu konuda yeni alaĢım geliĢtirme ve tasarım iyileĢtirme süreçleri baĢlatılmıĢtır 

(Kaçar ve Öztürk, 2006). Magnezyum zararlı toksitler çıkarmaz ve bilinen bütün yöntemlerle 

Ģekillendirilebilir bir elementtir (Song veDiğerleri, 1999). Magnezyum alaĢımlarının çeĢitli 

sektörlerde giderek artan öneme sahip olmasının diğer nedenleri ise yüksek boyutsal kararlılığı 

ve tamamen geri dönüĢebilir olmasıdır. Özellikle, geri dönüĢebilirlik dünya hammadde ve enerji 

kaynaklarının korunması açısından günümüzde malzeme seçiminde etken bir faktör haline 

gelmiĢtir (Erçayan ve Diğerleri, 2011). Avrupa Komisyonu Avrupa otomobillerinde 

kullanılacak malzemelerin 2007 yılına kadar %85, 2015 yılına kadar %95 geri dönüĢebilir 

malzemelerden üretilme hedefleri getirirken,  Japonya'da yeni otomobillerde 2015 yılına kadar 

%95 geri dönüĢebilir malzeme kullanımı zorunlu hale getirilmiĢtir (Zeytin veDiğerleri, 1999; 

Duygulu veDiğerleri, 2006). 

 Mg ‗hegzagonal‘ bir kafes yapısına sahiptir. Sahip olduğu atom yarıçapı da çok fazla 

sayıda elementle katı çözünürlüğe müsaade eder. Magnezyum, özellikle Al, Zn ve Mn baĢta 

olmak üzere, toprak alkali metaller ve eser miktarlardaki Si, Y, Ca, Sr, Ba, Sb, Sn, Pb ve Bi gibi 

elementlerle alaĢımlandırma yapılarak, mekanik özellikleri artırılmakta ve ortaya koyduğu 

performansla kullanım sahası giderek artmaktadır. Mg-Al-Zn (AZ91) alaĢımları, çoğunlukla 

otomobil parçalarının dökümü için kullanılır ve bu alaĢımın dökülebilirlik kabiliyeti oldukça 

iyidir (Eliezer ve ark.,1998). Yüksek eğme dayancı bükülmezlik gerektiren kapı, kaput ve bagaj 

kapağı gibi geniĢ dıĢ panel otomobil saclarında magnezyum alaĢımlarının kullanımı çeliğe göre 

%50, alüminyuma göre %20 ağırlık kazancı sağlayabilecektir.  

Genelde mekanik özelliklere odaklanarak eklenen bu alaĢımlandırma elementlerinin 

alaĢımın korozyon davranıĢını nasıl etkilediği konusunda ise çalıĢmalar devam etmektedir. Bu 

konudaki eksiklik bu alaĢımların mühendislik uygulamalarında kullanımını oldukça 

sınırlamaktadır. 

Mg-Al-Zn alaĢımları, magnezyum alaĢımları için, hafiflik, dayanım ve nispeten iyi 

korozyon direnci kombinasyonlarından dolayı endüstriyel öneme sahiptirler. AlaĢımların çoğu 
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kokil kalıba dökümdür. Mg-Al alaĢımlarına çinko ilavesi ile dayanım, katı ergiyik 

mukavemetlenmesi ve çökelme sertleĢtirilmesi ile artar. Magnezyum, yaklaĢık % 10 dan fazla 

Al-Zn ile alaĢımlandırılamaz çünkü alaĢımın sünekliği, gevrek metaller arası bileĢik oluĢumu 

nedeni ile azalır (Akdoğan,2008). 

Zn, çökelti sertleĢmesi sayesinde ortam sıcaklıklarında dayanımı ve aynı zamanda 

ergiyiğin akıcılığını artırmakla birlikte, tane sınırlarına çökelmesi ile sıcak yırtılma oluĢturduğu 

için %2 ile sınırlıdır. Malzeme, segregasyonlu bölgenin ergime sıcaklığına yakın sıcaklıklarda 

deforme edildiğinde, tane sınırları boyunca ayrıĢır (Barber, 2004; Zhang, 2000). 

Mg alaĢımlarında Al, magnezyumun katı çökelti dayanımını, eriyiğin dökülebilirliğini 

geliĢtirir ve döküm alaĢımlarının mikro gözeneklerini azaltır. AlaĢımın sertliğini, dayanımını ve 

katılaĢma zamanını artırmakta, sünekliğini azaltmaktadır. Katı eriyik sertleĢmesi ve çökelti 

sertleĢmesi ile oluĢan Mg17Al12 intermetaliği düĢük sıcaklıklarda (≤ 120 ºC) oluĢarak alaĢımın 

dayanımını azaltır (Barbe, 2004; Zhang, 2000; Johansson, 2002; Johansson ve Diğerleri, 2000). 

Magnezyum da diğer metaller gibi nadiren saf halde kullanılır. Malzemenin dayanım 

özelliklerinde belirli geliĢmeler sağlamak için Magnezyuma alaĢım elementleri katılarak döküm 

veya dövme ürünler elde edilmektedir. Magnezyum hekzegonal (HSP) yapıya sahiptir ve sahip 

olduğu tane çapı da çok fazla sayıda element ile katı çözünürlüğe müsade eder. Mg yapısal bir 

malzeme olarak kullanıldığında Al, Be, Ca, Cu, Fe, Mn, Si, Ag, Sn, Zn ve Zr gibi ana 

elementler ile Na, K, Li alkali ve Ce, Ln, Y, Nd gibi toprak elementleri (RE) katılarak 

alaĢımlandırılabilir. Bu elementlerden bir veya bir kaçı ile alaĢımlandırıldığında, oluĢan 

alaĢımlar genellikle yüksek mukavemet/ağırlık oranına sahip olurlar (Housh ve Diğerleri, 1998;  

Dobrzanski ve Diğerleri, 2007; Erçayan veDiğerleri, 2011). 

Magnezyum yoğurma (wrought) alaĢımları hadde ürünleri (plaka, levha ve folyo), 

ekstrüzyon (çubuk, boru ve profil) ve dövme mamullerin eldesi için kullanılan deformasyon 

kabiliyeti nispeten yüksek alaĢımlardır. Yoğurma alaĢımları döküm alaĢımlarına 

göresegregasyon içermemeleri, ince tane yapıları nedeniyle daha iyi mekanik ve korozyon 

direnci özellikleri sergilemektedir (Duygulu veDiğerleri, 2006). 

Yapılan çalıĢmalar, özellikle magnezyum ve alaĢımlarına çeĢitli ısıl iĢlemler uygulayarak 

korozyon duyarlılığını azaltmaya odaklanmıĢtır (Chang ve Diğerleri, 2009). Magnezyum 

alaĢımlarının üretim süreçleri ve mekanik özellikleri üzerine birçok çalıĢma yapılmıĢ olmasına 

karĢın bu malzemelerin korozyon davranıĢı üzerine yapılan çalıĢmalar halen devam etmektedir. 

2. DENEYSEL ÇALIġMA 

Bu çalıĢmada deneysel çalıĢmada kullanılan magnezyum alaĢımlarının kimyasal 

bileĢimleri Tablo 1.‘de verilmiĢtir. 
 

Tablo 1:Deneysel çalıĢmada kullanılan magnezyum alaĢımlarının kimyasal bileĢimleri. 

AlaĢım Al Zn Mn Fe Ni Mg 

AZ31 2.7 1.03 0.31 0.003 0.0002 kal. 

AM61 6.0 0.84 0.23 0.004 0.0003 kal. 

AZ91 8.3 0.74 0.18 0.005 0.0002 kal. 

 



IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

62 

 

2.1 HomojenleĢtirme Isıl ĠĢlemi 

HomojenleĢtirme ısıl iĢlemi yapı içerisindeki mikrosegregasyon oranını azaltmak, düĢük 

ergime noktalı ötektik fazları uzaklaĢtırmak, katılaĢma esnasında çözülmüĢ elementlerin 

kontrollü bir Ģekilde çökelmelerini sağlamak için yapıldı. Homojenizasyon iĢlemi baĢlıca alaĢım 

elementlerinin zengin olarak bulundukları tane sınırlarından tane içlerine doğru difüzyon 

yardımıyla geçmesini sağlar. Bu iĢlemin tamamlanması için belli bir süreye ihtiyaç vardır ayrıca 

artan sıcaklık ile difüzyon oranı artmaktadır. Bu çalıĢmada, haddeleme yöntemi ile üretilmiĢ Mg 

alaĢım örnekleri laboratuar fırınında 400ºC‘de 6 saat süreyle tavlanarak homojenize edilmiĢtir. 

Ardından örnekler fırından alınıp havada soğutulmuĢtur. Bu tavlama iĢlemi için kullanılan 

parametreler homojenleĢtirme iĢlemi için sunulan endüstriyel skalalar baz alınarak 

uygulanmıĢtır. 

2. 2 Korozyon Testlerinin YapılıĢı 

Numunelerin HazırlanıĢı 

 

Üretimi ve ısıl iĢlemi gerçekleĢtirilen magnezyum alaĢımı levhalardan, 1x1 cm
2
 alanlı 

parçalar kesilip, bir yüzeyi elektron geçiĢini sağlayabilmesi için bakır bir tel ile sıkı geçme 

olacak Ģekilde birleĢtirilmiĢtir. Daha sonra, numunelerin korozyona uğratılacak yüzeyi hariç 

bağlantı noktası ve numunenin diğer tüm yüzeyleri soğuk bakalit ile kaplanarak yalıtılmıĢtır. 

OluĢturulan çalıĢma elektrotlarının gerçek görüntüsü Figür 1‘de sunulmuĢtur. 

 

Figür 1:Hazırlanan çalıĢmada elektrotların gerçek görüntüsü. 

 

 

ÇalıĢma elektrotlarını aynı yüzey pürüzlülük değerlerine ulaĢtırmak için sırasıyla 180, 

240, 400, 600, 800, 1000 ve 1200 numara silisyum karbür bazlı zımpara kağıtları kullanılarak 

taĢlanmıĢtır. Ardından numune yüzeyleri 6, 3 ve 1µ boyutundaki elmas süspansiyonlarla 

parlatılmıĢtır. Her bir zımparalama ve parlatma kademesinden sonra bir önceki 

zımparalama/parlatma kademesinde numune yüzeyinde kalan aĢındırıcı parçacıkları 

uzaklaĢtırmak için numuneler 5‘er dakika süreyle etil alkol içerisinde ultrasonik olarak 

temizlenmiĢtir. 
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Yöntem 

Bu çalıĢmasında, üretimi gerçekleĢtirilen alaĢımlardan korozyon problemi en az olanını 

seçmek için farklı parametrelerin incelendiği çeĢitli korozyon deneyleri yapılarak malzemenin 

korozyon özelliği farklı bakıĢ açıları ile incelenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu Ģekilde deneylerde elde 

edilen ortak sonuçlar ve optimum yaklaĢımlara göre en yüksek korozyon direncini sağlayan ve 

optimum üretim parametrelerine ulaĢtıracak sonuçlara ulaĢılması hedeflenmiĢtir. Numunelerin; 

bileĢen değiĢkenliği göz önüne alınarak, farklı elektrokimyasal testler zamana ve polarizasyon 

derecesine bağlı olarak yapılmıĢtır. Günümüzde, polarizasyon diyagramları, ideal Ģartlar altında 

elde edilirler ve malzemelerin korozyon davranıĢlarını karĢılaĢtırmada yararlı bir metot olarak 

kullanılmaktadırlar. Bu çalıĢmada da polarizasyon yöntemi benimsenmiĢ olup, bu amaçla 

Potansiyostat/Galvanostat adı verilen cihaz yardımıyla polarizasyon diyagramları elde 

edilmiĢtir. Daha sonra, bu diyagramlardan yararlanarak, deneysel Ģartlar altında alaĢımların 

bağıĢıklık, genel korozyon, çukurcuk korozyonu, pasiflik ve transpasiflik bölgeleri 

belirlenmiĢtir. Korozyon testlerin tümü ASTM G5 (ASTM 2004) standardı baz alınarak 

yapılmıĢtır. Numunelere uygulanan testler Ģunlardır: 

• Açık devre potansiyel değiĢimlerinin ölçümü (OCP, potansiyel-zaman eğrileri), 

• Tafel ektrapolasyonu yönteminin uygulanması 

• Potansiyodinamik polarizasyon (PDS, potansiyel-akım eğrileri) testleri, 

 

 

Deneylerin YapılıĢı 

Deneyler GAMRY (USA) firmasının ürettiği PCI14/750 test cihazı kullanılarak %3,5 

NaCl çözeltileri içerisinde yapılmıĢtır. Tüm ölçümler üç elektrot tekniğine göre yapılmıĢtır. 

Deneylerde, referans elektrot (RE
3
) olarak doygun gümüĢ/gümüĢklorür elektrot (Ag/AgCl),  

karĢıt elektrot (CE
4
) olarak platin (Pt) tel ve çalıĢma elektrodu (WE) olarak da hazırlanan 

numuneler kullanılmıĢtır. Testlerde kullanılan korozyon hücresi ve bağlantı elemanlarının 

Ģematik bir gösterimi ġekil 3.5‘te, gerçek görüntüsü, ġekil 3.6‘te, deney esnasında korozyon 

hücresinden alınan bir görüntü ġekil 3.7‘de, görülmektedir. Ayrıca, referans elektrot 

(Ag/AgCl)‘ün ve karĢıt elektrot olarak kullanılan platin (pt) telin fotoğrafları ġekil 3.8‘de 

sunulmuĢtur. 

 

Karakterizasyon 

Numunelerin korozyon öncesi ve sonrası ön yüzey morfolojilerinin incelenmesinde optik 

mikroskoptan, detaylı incelemeler içinse taramalı elektron mikroskobundan (SEM, JEOL JSM–

                                                           
3
 Referans Elektrot (RE): GümüĢ/GümüĢ Klorür‘den (Ag/AgCl) imal edilmiĢtir. Referans elektrot, tuzlu 

su içerisindeki metal yapıların ölçümlerinde kullanılır ve potansiyeli deney süresince sabit kalan . 
4
 Platinden imal edilmiĢ, tel Ģeklinde olan ve elektriğin çözelti içinden çalıĢma elektrotuna aktarılmasını 

sağlayan bir elektrottur. Bu elektrot, çalıĢma elektrotu ile bir çift oluĢturur fakat ölçülen potansiyelin 

büyüklüğünün tayininde rol almaz. 
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6335F) yararlanılmıĢtır. Ayrıca, alaĢımların elementsel ve nicel incelemeleri içinde enerji 

saçılımlı spektroskopisi yardımıyla elementsel haritamlalar yapılmıĢtır (JEOL, JSM–6335EDS). 

3. SONUÇLAR VE TARTIġMA 

Bu çalıĢmada, levhaların bu iki yüzeyinin karĢılaĢtırılmalı olarak korozyon özelliklerinin 

ortaya çıkartılmaya çalıĢılmasının temel sebeplerinden biri haddelenmiĢ bir üründe darbe 

direncinin (kırılma enerjisinin) hadde yönünde (Figür 2‘de ―K‖ harfi ile gösterilmiĢtir) 

minimum, hadde yüzeyinde ise maksimum değere sahip olmasıdır (Figür 2‘de ―Y‖ harfi ile 

gösterilmiĢtir). Bu ekstrem değiĢimin korozyon özelliklerinde de oluĢup oluĢmadığı bu 

çalıĢmada ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

Figür 2: HaddelenmiĢ Mg AlaĢımı Levhalarından Numunelerin ÇıkarılıĢı. 

 

 

 

Figürl 3.1-3.4‘de sırası ile herhangi bir ısıl iĢlem uygulanmamıĢ ve homojenleĢtirme tavı 

(HT) görmüĢ AZ31, AZ61 ve AZ91 Mg alaĢımı levhaların hadde yüzeyinin ve kesitlerinin 

%3.5‘lik NaCl çözeltisi içerisindeki açık devre potansiyel (OCP) değiĢimleri görülmektedir. Her 

üç alaĢımın ısıl iĢlem durumlarına bağlı olarak OCP karĢılaĢtırılmaları ise Figür 3.5 ve 3.6‘de 

sunulmuĢtur. 

 

Figür 3.1: Mg AlaĢımı Levhaların Hadde Yüzeyinin %3.5‘lik NaCl Çözeltisi Ġçerisinde 1200 s 

Boyunca Ölçülen Açık Devre Potansiyel (OCP) DeğiĢimleri. 
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Figür 3.2: HomojenleĢtirme Tavı (HT) GörmüĢ Mg AlaĢımı Levhaların Hadde Yüzeyinin 

%3.5‟lik NaCl Çözeltisi Ġçerisinde 1200 s Boyunca Ölçülen Açık Devre Potansiyel DeğiĢimler. 

 

 

 

Figür 3.3:  Mg AlaĢımı Levhaların Dadde Kesitinin %3,5‘lik NaCl Çözeltisi Ġçerisinde 1200 s 

Boyunca Ölçülen Açık Devre Potansiyel DeğiĢimleri. 

 

 

Figür 3.4:. HomojenleĢtirme Tavı (HT) GörmüĢ Mg AlaĢımı Levhaların Hadde Kesitinin 

%3,5‘lik NaCl Çözeltisi Ġçerisinde 1200 s Boyunca Ölçülen Açık Devre Potansiyel DeğiĢimleri. 
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Figür 3.5: Mg AlaĢımı Levhaların Hadde Yüzeylerinin %3.5‘lik NaCl Çözeltisi Ġçerisindeki 

KarĢılaĢtırılmalı OCP DeğiĢimleri. 

 

Figür 3.6: Mg AlaĢımı Levhaların Hadde Kesitlerinin %3.5‘lik NaCl Çözeltisi Ġçerisindeki 

KarĢılaĢtırılmalı OCP DeğiĢimleri. 

 

 Eğrileri incelendiğimizde; ilk karĢımıza çıkan durumun numune yüzeylerinde ve 

kesitinde ısıl iĢlem öncesi numunelerin açık devre potansiyellerinin ısıl iĢlem sonrasına göre 

daha aktif potansiyellerde oluĢudur. Ayrıca, ısıl iĢlem uygulanmıĢ numunelerin, içinde 

bulundukları elektrolit ile kararlı hale ulaĢma sürelerinin ısıl iĢlem görmemiĢ numunelere oranla 

çok daha az sürede gerçekleĢtiği ve elde edilen potansiyel titreĢim genliklerinin daha düĢük 

olduğu anlaĢılmaktadır. Ancak, bu durum numune yüzeylerinde daha belirgin oluĢmaktadır. 

Tüm bu durumlar birlikte değerlendirildiğinde, HT numunelerin ısıl iĢlem görmemiĢ 

numunelere göre daha sıkı ve kararlı, ayrıca daha az poroz bir koruyucu oksit filmi ile 

kaplandığı söylenebilir. 

Figür 3.7-3.10‘de sırası ısıl iĢlem uygulanmamıĢ ve homojenleĢtirme tavı (HT) görmüĢ 

AZ31, AZ61 ve AZ91 Mg alaĢımı levhaların yüzeyinin ve kesitlerinin %3.5‘lik NaCl çözeltisi 

içerisindeki potansiyodinamik (PDS) polarizasyon değiĢimleri sunulmuĢtur. Her üç alaĢımın ısıl 

iĢlem durumlarına bağlı olarak PDS eğrilerinin karĢılaĢtırılmaları ise Figür 3.11 ve 3.12‘de 

verilmiĢtir. Ayrıca, bu eğrilerden hesaplanan bazı korozyon parametreleri Tablo 2‘de 

toplanmıĢtır. 
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Figür 3.7: Herhangi Bir Isıl ĠĢlem UygulanmamıĢ Mg AlaĢımı Levhaların Hadde Yüzeyinin 

%3.5‘likNaCl Çözeltisi Ġçerisindeki Potansiyodinamik (PDS) Polarizasyon Eğrileri. 

 

 

Figür 3.8: HomojenleĢtirme Tavı (HT) GörmüĢ Mg AlaĢımı Levhaların Hadde 

Yüzeyinin %3.5‘lik NaCl Çözeltisi Ġçerisindeki PDS Eğrileri. 

 

 

 

Figür 3.9: Herhangi Bir Isıl ĠĢlem UygulanmamıĢ Mg AlaĢımı Levhaların Hadde 

Kesitinin %3.5‘lik NaCl Çözeltisi Ġçerisindeki PDS Eğrileri. 
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Figür 3.10: HomojenleĢtirme Tavı (HT) UygulanmıĢ Mg AlaĢımı Levhaların Hadde Kesitinin 

%3.5‘lik NaCl Çözeltisi Ġçerisindeki PDS Eğrileri. 

 

Figür 3.11: Mg AlaĢımı Levhaların Hadde Yüzeylerinin %3.5‘lik NaCl Çözeltisi Ġçerisindeki 

KarĢılaĢtırılmalı PDS Eğrileri. 

 

 

 

Figür 3.12: Mg alaĢımı Levhaların Hadde Kesitlerinin %3.5‘lik NaCl Çözeltisi Ġçerisindeki 

KarĢılaĢtırılmalı PDS Eğrileri. 

 

 

Levhaların PDS eğrileri incelendiğinde tüm alaĢımlardaki eğrilerin katodik bölgesinde 

potansiyel artıyorken akımın da lineer bir Ģekilde azaldığı görülmektedir. Bu durum tüm 

alaĢımlarda aktivasyon kontrollü bir korozyon mekanizması olduğunu göstermektedir. Bu 

nedenle bazı durumlarda korozyon eğilimini belirlemede βA büyüklüklerini karĢılaĢtırmak daha 
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belirleyici olabilir. Tablo 2‘ye göre özellikle hadde yüzeylerinde, βA değerlerinin Al alaĢım 

miktarı arttıkça azalması bu numunelerde anodik aktivitelerin yavaĢladığını göstermektedir. 

Tablo. 2 incelendiğinde ilk olarak, %3.5 NaCl çözeltisinde HT iĢlemi uygulanmıĢ 

levhaların ısıl iĢlem uygulanmamıĢ numunelere göre, kesitlerin ise yüzeylere oranla korozyon 

dirençlerinin daha iyi olduğu dikkati çekmektedir. Ayrıca, levhaların içerdiği Al alaĢım miktarı 

arttıkça numunelerin genel korozyon özelliklerinin iyileĢtiği söylenebilir. Klasik düĢünülürse, 

AZ91-K hariç, diğer tüm numunelerin hem kesit hem de yüzeyinde Al içeriği arttıkça, Ecorr ve 

Epit potansiyel değerlerinin soylaĢtığı, Icorr korozyon akım yoğunluğu değerlerinin ise azaldığı 

bariz bir Ģekilde görülmektedir.  

Literatüre göre (Barham ve,Diğerleri, 2011); Tafel davranıĢı sergileyen numunelerde 

eĢitlik 3.1 kullanılarak korozyon akım yoğunlukları değerleri korozyon hızına dönüĢtürülebilir. 

   
                   

     
                                                                

 

Yukarıda verilen eĢitlikte: CR; Korozyon hızı (mm/yıl), Icorr; korozyon akım 

yoğunluğunu (µA/cm2), W; Mg‘un atomik ağırlığı (24,32 gr/mol), n; Mg‘un reaksiyonu 

esnasında transfer edilen elektron sayısı (n=2), D; Magnezyum numunelerinin yoğunluğu 

(AZ31=1.78, AZ61=1.80, AZ91=1.81 gr/cm3). Bu eĢitlik kullanılarak levhaların hesaplanan 

korozyon hızları Çizelge 4.1‘de görülebilir. Değerler incelendiğinde, polarizasyon sonuçları ile 

oldukça iyi uyum içerisinde oldukları görülmüĢtür. Böylelikle eĢitlik 3.1‘in Mg alaĢımı 

levhaların korozyon oranlarının belirlenmesinde oldukça faydalı ve endüstriye dönük sonuçlar 

verebildiği söylenebilir. 

3.1‘de verilen eĢitlikte: CR; Korozyon hızı (mm/yıl), Icorr; korozyon akım yoğunluğunu 

(µA/cm2), W; Mg‘un atomik ağırlığı (24,32 gr/mol), n; Mg‘un reaksiyonu esnasında transfer 

edilen elektron sayısı (n=2), D; Magnezyum numunelerinin yoğunluğu (AZ31=1.78, 

AZ61=1.80, AZ91=1.81 gr/cm3).  

Bu eĢitlik kullanılarak levhaların hesaplanan korozyon hızları Çizelge 4.1‘de görülebilir. 

Değerler incelendiğinde, polarizasyon sonuçları ile oldukça iyi uyum içerisinde oldukları 

görülmüĢtür. Böylelikle eĢitlik 3.1‘in Mg alaĢımı levhaların korozyon oranlarının 

belirlenmesinde oldukça faydalı ve endüstriye dönük sonuçlar verebildiği söylenebilir.
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Tablo 2: Polarizasyon Eğrilerinden Elde Edilen Korozyon Parametreleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak:Yazarın kendi hesaplamalarıdır. 

 

 

Yukarıdaki çizelgede; Eocp; açık devre potansiyelini, Ecorr; korozyon potansiyelini, Epit; çukurcuk potansiyelini,  

Icorr; korozyon akım yoğunluğunu, βA ve βC ise sırası ile anodik ve katodik Tafel sabitlerini ifade etmektedirler. 

 

 

 

ĠĢlem Yüzeyi AlaĢım 
E 

ocp(mV) 
E corr (mV) E pit (mV) I cor  (μA/cm2) β c(mV/dec.) 

β 

A(mV/dec.) 

Korozyon Hızı  

(mm/yıl) 

H
a

d
d

e 

Y
ü

ze
y

i 

AZ31 

AZ61 

AZ91 

AZ31-HT 

AZ61-HT 

AZ91-HT 

-1543 

-1516 

-1501 

-1539 

-1509 

-1495 

-1409 

-1381 

-1338 

-1335 

-1310 

-1249 

-1401 

-1362 

-1323 

-1326 

-1284 

-1205 

40,16 

33,02 
-189,70 

-195,40 

-213,10 

-183,30 

-180,80 

-179,40 

61,28 

44,76 

31,55 

53,43 

31,46 

7,67 

0,8971293 

0,7294338 

0,4560685 

1,0262480 

0,4276753 

0,0883138 

20,76 

45,94 

19,36 

4,02 

H
a

d
d

e 
 

K
es

it
i 

AZ31 

AZ61 

AZ91 

AZ31-HT 

AZ61-HT 

AZ91-HT 

-1522 

-1609 

-1572 

-1543 

-1529 

-1555 

-1392 

-1317 

-1376 

-1319 

-1315 

-1309 

-1365 

-1295 

-1365 

-1306 

-1242 

-818 

11,89 

10,92 

10,15 

2,15 

1,00 

0,88 

-132,30 

-212,00 

-117,50 

-177,60 

-101,30 

-191,00 

23,63 

21,75 

26,79 

20,57 

38,77 

21,03 

0,2656092 

0,2412301 

0,2229815 

0,0480286 

0,0220907 

0,0193983 
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AlaĢımlar içerisinde en yüksek korozyon direnci bulunan numune hadde yüzeyinde -

1249mV‘luk korozyon potansiyeline sahip AZ91-HT-Y alaĢımıdır.  Hadde kesitinde ise yine -

1309mV ile AZ91-HT-K alaĢımıdır.  Ayrıca Figür 3.11 ve Tablo 2; incelendiğinde alaĢımların 

tümünün koruyuculuk bakımından saf Mg‘ ye göre oldukça iyi olduğu söylenebilir, çünkü literatürde 

saf Mg‘nin NaCl sulu çözelti içerisindeki korozyon potansiyeli yaklaĢık -1730mV civarında olduğu 

verilmiĢtir ayrıca, %9 Al içeren bir Mg alaĢımının klorürlü ortamlarda yüzeyi üzerinde oluĢturduğu 

oksit filminin saf Mg üzerinde oluĢan oksit filminden daha dirençli olduğunu bildirmiĢtir (Song ve 

Atrens, 1999). Bizim çalıĢmamızda da; polarizasyon ve korozyon hızı dataları birlikte 

değerlendirildiğinde, en düĢük korozyon hızının hem hadde yüzeyinde hem de kesitinde ısıl iĢlem 

durumundan bağımsız olarak AZ91 levhada elde edildiği, diğer bir ifade ile AZ91 levhaların korozyon 

direncinin diğerlerine oranla daha yüksek olduğu söylenebilir.  

Mg‘nin literatürde verilen galvanik seri potansiyel değeri ile bu çalıĢmada elde edilen gerçek 

korozyon potansiyeli arasındaki farklılık muhtemelen levha alaĢım yüzeyi üzerinde oluĢan Mg(OH)2 

veya MgO gibi yüzey oksit filminin oluĢması nedeniyledir (Figür 3.13). 

 

Figür 3.13: AZ91 Magnezyum AlaĢımı Levhanın Yüzey Oksit Filmi Üzerindeki Mn, Mg, Zn, Al ve O 

Elementlerinin Dağılımı a) HomojenleĢtirme Isıl ĠĢlemi GörmemiĢ,  b) HomojenleĢtirme Isıl ĠĢlemi 

GörmüĢ. 

   a)HomojenleĢtirme Isıl ĠĢlemi GörmemiĢ 

 

 

 

   b)HomojenleĢtirme Isıl ĠĢlemi GörmüĢ. 
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Bununla birlikte Mg yüzeyinde oluĢan oksit filminin doğası hala tam olarak anlaĢılmıĢ 

değildir (Froats ve Diğerleri, 1987). MgO su ile yavaĢ bir Ģekilde reaksiyona girerek hidroksit 

oluĢturabilir böylelikle oksit filmleri hidrat olur (Makar ve Kruger, 1993). Mg alaĢımları üzerinde 

oluĢan oksit filminin analizinde oksit tabakasının MgO/Mg-Al-oksit Ģeklinde tabakalı bir yapıya sahip 

olduğu ve alaĢım içerisindeki Al bileĢeni arttıkça Mg‘ca zengin oksit filminin inceldiği görülmüĢtür 

(Figür 3.14). Bu durum Al‘un yararlı etkisini göstermektedir çünkü Al oldukça güçlü ve stabil bir 

oksit filmi oluĢturmaktadır (Makar ve Kruger, 1993).   

Figür 3.14: Mg-Al AlaĢımları Yüzeyinde OluĢan Tabakalı Oksit Film Yapısı. 

 

HaddelenmiĢ levhaların yüzey ve kesitindeki oluĢan korozyon direnç farklılıklarının diğer bir 

sebebi de, üretim esnasında malzeme bünyesinde saklı kalan kalıntı gerilmeler olabilir. Kalıntı 

gerilmeler bilindiği üzere elastik gerilmeler olup, haddeleme sırasında plastik deformasyon sadece 

yüzeye yakın kısımlarda meydana geldiğinden, levhanın yüzey kısımlarındaki taneler deformasyon 

sonucunda uzarken, kesitte iç kısımdaki taneler genellikle deformasyondan etkilenmediklerinden aynı 

kalırlar. Levhaların yüzeyleri ve kesitleri (iç kısımları) arasındaki bu uyumsuzluk yapı içerinde bir 

takım kalıntı gerilmelerin oluĢumuna neden olur. Özellikle yüzeyde iç kısımlara göre daha fazla olan 

bu gerilmeler, bozulan tane yapısı ve artan dislokasyon yoğunluğuna bağlı olarak levha yüzeylerinin 

kesitine göre daha aktif bir tutum kazanmalarına sebep olmuĢ olabilir. HT iĢlemi sonrası tüm 

levhaların korozyon dirençlerinin ısıl iĢlem öncesine göre iyileĢmesi ise bu etkiyi doğrular niteliktedir. 

Zira iyi bilinmektedir ki birçok durumda kalıntı gerilmeler ısıl iĢlem sonrası azalmakta veya tamamına 

yakını yok olabilmektedirler. Bununla birlikte, bir haddeleme prosesinde kesit daralması hadde 

yönünde hadde kesitine göre çok daha fazladır. Bu durum anizotropik bir durum oluĢturup yapı 

içerisinde mekanik fiberleĢmeye yani deformasyon yönünde ikincil fazların, mikro boĢlukların, 

kalıntıların yönlenmesine sebep olur ve malzemenin mukavemet ve korozyon özelliklerini olumsuz 

yönde etkiler. 

Mg levhaların korozyon iĢlemi sonrası ön yüzey incelemeleri için optik mikroskop detaylı 

irdelemeler için taramalı elektron mikroskobundan (SEM) yararlanılmıĢtır. Bazı durumlarda ise EDS 

ile elementsel analizler yapılarak sonuçlar değerlendirilmiĢtir. Bu aĢamada kullanılacak levhalar 

endüstriyel uygulamalarda baĢlıca yüzeyleri atmosfere (elektrolite) maruz kalacağından numunelerin 

kesitleri üzerinde ekonomik ön görüler dikkate alınarak herhangi bir çalıĢma yapılmamıĢtır. Diğer bir 

ifade ile aĢağıda morfolojik bulguların tümü levha alaĢımların yüzeylerine aittir.  

 Figür 3.14 ve 15‘de sırası ile ısıl iĢlem uygulanmamıĢ ve homojenleĢtirme tavı görmüĢ 

AZ31, AZ61 ve AZ91 Mg alaĢımı levhalarının korozyon sonrası yüzey optik mikroskop görüntüleri 

görülmektedir. 
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Figür 3. 14:Isıl ĠĢlem UygulanmamıĢ Mg AlaĢımı Levha Yüzeylerinin Korozyon Sonrası 

Optik Mikroskop Görüntüleri a, b, c) AZ31, d, e, f) AZ61 ve g, h, i) AZ91 (200x). 

 

     

Figür 3.15: HomojenleĢtirme Tavı UygulanmıĢ Mg AlaĢımı Levha Yüzeylerinin Korozyon 

Sonrası Optik Mikroskop Görüntüleri a, b) AZ31, c, d) AZ61 ve e, f) AZ91 (200x). 

 

 

 

 

Figür 3.16 ve 3.17‘da ısıl iĢlem öncesi ve sonrası Mg alaĢımı levhaların korozyona uğramıĢ 

yüzeylerine ait optik görüntüler sunulmuĢtur. Resimler karĢılaĢtırıldığında ısıl iĢlem öncesi taneler 

arasındaki sınır bölgelerinde biriken çoğu soy karakterli metallerarası bileĢiklerin (baĢlıca Mg17Al12, 

β fazı) bu bölgeleri korozyon açısından zayıf bir hale getirmektedirler (Figür 3.16). Numunelere 

uygulanan homojenleĢtirme iĢleminin asıl amacı da yapı içerisindeki bu ikincil fazları ve 

segregasyonları elimine etmektir. Ancak homojenleĢtirme iĢlemi sonrası yapılan incelemelerde bu 

ikincil fazlarla segregasyonların tam olarak ortadan kalkmadığını göstermektedir (Figür 3.17). AlZn 

miktarının yüksek olduğu AZ91 magnezyum alaĢımı levhanın korozyon ürünleri dağılımının AZ31 ve 

AZ61 magnezyum levhaya göre daha bölgesel olduğu görülmektedir.  

Korozyon morfolojisindeki bu farklılaĢma yüksek Al oranına sahip AZ91 alaĢımında daha 

belirgin olarak ortaya çıkmaktadır (Figür 3.18). 
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Figür 3.16: Isıl ĠĢlem GörmemiĢ AZ31 Magnezyum AlaĢımı Levhanın Korozyon Sonrası 

Optik Mikroskop Morfolojileri. 

 

 

   

Figür 3.17: HomojenleĢtirme ĠĢlemi GörmüĢ AZ31, AZ61 ve AZ91 Mg AlaĢımı Levhaların 

Korozyon Sonrası DeğiĢik Büyütmelerdeki Optik Mikroskop Görüntüleri 

 
  

 

Figür 3.18: a) AZ91, b) AZ91-HT Mg AlaĢımlarının Görüntüleri Korozyon Sonrası. 

 

 

Korozyon sonrası SEM resimleri incelendiğinde, Mg alaĢımı levhalar için korozyonu tetikleyen 

mekanizmanın, yerel (local) olarak ayrıĢan katot-anot bölgeleri olduğu söylenebilir (Figür 3.19). 
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Figür 3.19:HomojenleĢtirme Isıl ĠĢlemi GörmemiĢ AZ61 Magnezyum AlaĢımı Levhanın Yüzey 

Oksit Filmi Üzerindeki Mn, Mg, Zn, Al ve O Elementlerinin Dağılımı. 

 

 

Üretim esnasında bir araya gelen çoğu soy karakterli bileĢenler alaĢım elementlerinin 

bulunduğu bölgelerde yerel katot alanı oranını artırırlar. Sonuçta adına küçük anot/büyük katot 

durumu adı verilen korozyon mekanizması ortaya çıkar ki bu en tehlikeli ve çukurcukların 

derinlemesine büyüdüğü bir korozyon türüdür. Levha içerisindeki artan alaĢım elemanı oranı ile bu 

alanlar artar ve korozyon çekirdeklenme bölgeleri de artar (Figür 3.20). 

 

Figür 3.20.AZ61 Mg AlaĢımı Levhanın Korozyona UğramıĢ Yüzey Görüntüsü. 

 

 

 

Ġyi bilinmektedir ki sulu çözelti içerisindeki Cl- iyonları Mg alaĢımı levhaların korozyonunu 

hızlandıracaktır (Zhou ve Diğerleri, 2006). Çözünme esnasında levha yüzey oksit filminin kırıldığı 

bölgelerde Mg2+ iyonları – yüklü Cl-‗ü kendine çeker böylece oksit filmine katılan Cl- miktarları 

diğer bölgelere göre artar ve klor iyonları ile reaksiyona girerek magnezyumkloride dönüĢür. 

Böylelikle bu bölgeler oksit filminin çözünürlüğünün ve yüzey iletkenliğinin fazlalaĢtığı lokalize 

yerler haline gelir (Figür 3.21). ġekilde, AZ61 alaĢımının üzerindeki pasif filmin kompakt olduğu ve 

korozyon ürünleri tarafından yüzeyin tam olarak kapatılmadığı görülmektedir. Korozyonun bu tipi 

çukurcuk korozyonu (pitting) olarak bilinir ve çok az bir metal kaybına neden olduğu halde bir 

konstrüksiyonu veya onun bir parçasını tamamen devre dıĢı bırakabilir. Sonuçta bu tip oluĢumlar 

malzemenin normal çukurcuk davranıĢınıda etkilerler (Figür 3.22). Bu durumda, magmnezyum 

alaĢımı levhaların korozyoun için, katodik karakterli β fazının anodic α fazı çözünmesinden sonra 

korozyona karĢı bir bariyer olarak hareket ettiği söylenebilir (Rosalbino ve Diğerleri, 2006). 
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Figür 3.21:AZ61 Mg AlaĢımı Levhanın Korozyon Sonrası Yüzey Oksit Morfolojisi. 

 

 
 

Figür 3.22:HomojenleĢtirme Isıl ĠĢlemi GörmüĢ AZ31 Magnezyum AlaĢımı Levhanın Elemanter Analizi. 

 

 

 

SONUÇLAR 

Yapılan deneysel tez çalıĢması sonucunda aĢağıda kısaca ifade edilen sonuçlara ulaĢılmıĢtır: 

• Tuz püskürte test sonuçları Mg alaĢımı levhaların korozyon hızlarının ısıl iĢlem durumuna 

bağlı olarak,  AZ31>AZ61>AZ91 Ģeklinde ve AZ91-HT>AZ31-HT>AZ61-HT Ģeklinde 

gerçekleĢtiğini göstermiĢtir. 

• Yapılan çalıĢma, AZ serisi Mg alaĢımlarında elektrokimyasal test teniklerinin alaĢımların 

korozyon hassasiyetlerinin belirlenmesinde, tuz püskürtme test sonuçlarının ise özellikle ağır 

korozyon Ģartları altında alaĢımların genel korozyon performanslarının belirlenmesinde faydalı 

teknikler olabildiğini göstermiĢtir. 

• Yapılan literatür karĢılaĢtırmalarıyla AZ31-61-91 alaĢımları koruyuculuk bakımından saf 

Mg‘ye göre daha iyi olduğu görülmüĢtür. 

• Korozyon öncesi yapılan mikroyapısal incelemelerde homojenleĢtirme ısıl iĢlemi sonrası 

dentritik tanelerin eĢeksenli tanelere dönüĢtüğü gözlemlenmiĢtir. HT iĢlemi öncesi dentritik tane 

boyutları 200-300 mikron aralığında iken homojenleĢtirme ısıl iĢlemi sonrasında eĢeksenli tane boyutu 

20 mikron kadar altına inmektedir. 
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• Yapılan incelemelerde, ısıl iĢlem öncesinde alaĢımlar içerisinde küçük oranlarda da olsa bir 

takım mikroporozite ve mikrosegregasyon izlerinin mevcut olduğu ancak;  HomojenleĢtirme tavlaması 

sonrasında segregasyonların ve porozitelerin elimine edildiği görülmüĢtür. 

• Literatür taramalarında özellikle magnezyum ve alaĢımlarına çeĢitli ısıl iĢlemler uygulanarak 

korozyon duyarlılığı azaltılmaya çalıĢılmıĢtır. 

• Magnezyum alaĢımlarının kullanılabileceği alanların büyük bir bölümünde alüminyum 

alaĢımlarının ağırlıklı olarak kullanılmasının sebeplerinin baĢında, magnezyum alaĢımlarının üretim 

süreçleri ve mekanik özellikleri üzerine birçok çalıĢma yapılmıĢ olmasına karĢın bu malzemelerin 

korozyon davranıĢı üzerine yeterince çalıĢma yapılmıĢ olmamasıdır. 

• Hafifliği yanında, tamamen geri dönüĢebilir olması, ısıyı çok iyi dağıtması, iyi sönümleme 

kapasitesi, yüksek Ģekillendirme kabiliyeti ve yüksek darbe dayanım özellikleri sergilemesi 

magnezyum alaĢımlarını özellikle otomotiv endüstrisi için oldukça avantajlı bir malzeme haline 

getirmiĢtir. 

• Literatür çalıĢmalarında, Mg alaĢımlarının korozyonunun üniform korozyon Ģeklinde 

geliĢiyorken ticari saflıktaki saf magnezyumun genlikle tanelerarası (transgranular) korozyona maruz 

kaldığı görülmüĢtür. 

 Sonuç olarak, daha az zararlı gaz emisyonu daha az yakıt tüketimi, daha az yakıt tüketimi daha 

düĢük ağırlık, daha düĢük ağırlık ise daha hafif malzeme demektir. Bunlara bağlı olarak magnezyum 

alaĢımlarının korozyon dirençleri ve levha Ģeklinde seri ve uygun maliyetli üretimleri üzerine yapılan 

çalıĢmalar ve iyileĢtirmeler sonucunda, uzay, havacılık ve özellikle de otomotiv sanayisinde; 

Magnezyumun gelecek yıllarda endüstriyel uygulamalarda büyük bir geliĢim hızına ulaĢacağı 

beklenilebilir. 
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Özet 

Ġlk teknik meslek ve orta meslek eğitimi genel eğitim sisteminin önemli yönü olmakla beraber, 

toplumun sosyal ahlaki ve ekonomik geliĢiminde bireylerin katılımını sağlamak, onların çevresel etki 

etmek kapasitelerini artırır, insanları yeni bilgiye açık olmak için yönlendirir, mesleki faaliyette 

sürekli geliĢmenin sağlanması gerçek destek sağlar. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin geliĢme kavramına 

uygun olarak özel kapsamlı bilgi ve becerilerin verilmesi amacıyla eğitim sisteminin kurumsal 

temelleri, altyapısı ve insan kaynakları geliĢtirilmelidir. Meslek eğitiminin geliĢimi ülkede nüfusun 

refahın iyileĢtirilmesi, ayrıca bireyin yaĢamının daha yüksek düzeyde kurulması için zemin oluĢturur. 

Son on yılda her alanda olduğu gibi, eğitim alanında da seri eylemler gerçekleĢtirildi, sonuçta önemli 

geliĢmelere, modernleĢmeye, çağdaĢ dünyanın gereklerine uygun standartlara, bir sözle, oldukça 

büyük baĢarılar onaylandı.  

Makale 3 bölümden oluĢur. Birinci bölümde Azerbaycan'da mesleki mevcut durumu, mesleki eğitim 

kurumları ve burada eğitim gören öğrenciler hakkında bilgi verilecektir. Ġkinci bölümde 

Azerbaycan'da ilk mesleki eğitim kurumlarının finansmanına iliĢkin teorik yaklaĢımlar yer bulacaktır. 

Üçüncü bölümde meslek eğitiminin finans sürecine yer verilecektir. Yani, finansman sırasında neler 

dikkate alınır, meslek eğitiminin maliyeti nasıl hesaplanır gibi konular anlatılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: finans, bütçe giderleri, ilk mesleki eğitim kurumları 

 

Some Issues Concerning The Financing Of The First Vocational Training Institutions in 

Azerbaijan 

Abstract 

The first technical vocational and secondary vocational education to be important aspects of 

the overall education system with the society and ensure the participation of individuals in the social 

moral economic development,  increase their capacity to influence their environment, directs people to 

be open to new information, ensuring the continuous development of professional activities provides 

real support. The Republic of Azerbaijan in accordance with the basic concept of enterprise 

development of the education system in order to give the private comprehensive knowledge and skills, 

infrastructure and human resources should be developed. Improving the welfare of the population in 

the development of the country vocational training, as well as providing the basis for the 

establishment of a higher level of an individual's life.  As in all areas over the last decade, a series of 

actions were carried out in the education field, resulting in significant improvement, modernization, 
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contemporary to world standards according to requirements, a contract was approved quite great 

success. 

Articles composed of 3 parts. The first section of the current status of vocational education, 

vocational training facilities and will be given information about students studying here. Theoretical 

approaches to the financing of the second part of the first vocational training institutions will find a 

place in Azerbaijan. The third section will be included in the financial process in vocational training. 

So, what is taken into account during the financing, the cost of training will be discussed topics such 

as how to calculate. 

Keywords: finance, budget expenses, initial vocational training institutions 

 

 

GĠRĠġ 

GeliĢmiĢ ülkelerin tecrübesi gösteriyor ki, sadece eğitim sistemi yüksek düzeyde olan ülkeler 

kapsamlı ilerlemeler baĢarıyorlar. Bu bakımdan da geliĢmiĢ ve yüksek geliĢimi hedefleyen ülkelerde 

baĢlıca görevlerinden biri olarak insan sermayesinin geliĢimi duruyor. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde da 

insan sermayesinin geliĢtirilmesi yönünde sürekli etkinlikler gerçekleĢtiriliyor. 

Insan sermayesinin geliĢtirilmesi ise doğrudan eğitimin çağdaĢ ihtiyaçlara uygun 

yapılandırılması sonucu mümkündür. Insan sermayesinin geliĢmesinin temelini oluĢturan meslek 

becerilerinin arttırılması halkasında ise eğitim sisteminin baĢlıca basamaklarından biri olan mesleki 

eğitim dayanır. Azerbaycan'da gerçekleĢtirilen eğitim politikasının öncelikli yönlerinden biri olarak 

mesleki eğitim basamağının modernizasyonu ve geliĢtirilmesi, çağdaĢ talepler seviyesinde personel 

eğitimi sürecini hızlandırmakdır. Butün bunlar ise ilk meslek eğitimli kadroya olan talebinin 

değerlendirilmesini güncelliyor ve bu alanda bulunan kadrlara olan talebinin sağlanması yönünde 

kampanya çalıĢmalarının yapılması gerekliliği oluĢturuyor. 

 

 

1. AZERBEYCANDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠN MEVCUT DURUMU 

Dünya deneyimi gösteriyor ki, ilk teknik meslek ve orta meslek eğitimi genel eğitim sisteminin 

önemli yönü olmakla beraber, toplumun sosyal ahlaki ve ekonomik geliĢiminde bireylerin katılımını 

sağlamak, onların çevresel etmek imkanlarını artırır, insanları yeni bilgiye açık olmak yönlendiriyor, 

mesleki beceri ve alıĢkanlıklarının sürekli geliĢmenin sağlanması gerçek destek sağlar. Bu gerekliliği 

dikkate alan CumhurbaĢkanı Sayın Ġlham Aliyev'in 24 Ekim 2013 tarihli kararı onaylanmıĢ 

Azerbaycan Cumhuriyeti'nde eğitimin geliĢmesi üzere Devlet Stratejisi "nda da ilk meslek ve orta 

meslek eğitiminin ülkemizde daha da geliĢtirilmesi hedeflenmiĢtir. 

Azerbaycan'da meslek eğitimi alanında kullanılmayan büyük bir potansiyel var. Ülke 

ekonomisinin Ģaxelendirilmesi, texnokentlerin, tarımsal kentlerin oluĢturulması yönünde yapılan 

çalıĢmalar, orta ve büyük sanayi tesislerinin oluĢturulması ve geliĢtirilmesi doğrudan ilk meslek 

eğitimli kadroya olan talebin daha da artmasına neden olmuĢtur. 

Onu da belirtelim ki, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde ilk mesleki geliĢim tarihine göz getirmiĢ 

olursak, burada mesleki geliĢtirilmesi ile ilgili zengin deneyim olduğunun Ģahidi olabiliriz. 



IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

81 

 

  166 yıllık tarihe sahip olan Azerbaycan ilk meslek-uzmanlık eğitimi bugüne kadar çok karmaĢık, 

keĢmekeĢli, aynı zamanda güzel bir yol geçmiĢ, ülke ekonomisinin ilk meslek-yeterlilik karelerine 

olan ihtiyacının ödenilmesinde önemli rol oynamıĢtır.
3
 

Öyle ki, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yeniden bağımsızlığını kurtarmak etmesi sonucu önceki 

geleneksel ekonomik iliĢkilerin kırılması, diğer yandan faĢist Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarının 

yüzde 20'sini iĢgal etmesi sonucu oluĢan daralma diğer alanlarda olduğu gibi eğitim alanına dahil 

meslek eğitimine olumsuz etkilerini göstermiĢtir. Belirtelim ki, 1988-1994 yılında kendi ana 

ocaklarından kaybedenlere 1 milyondan fazla mülteci ve zorunlu göçmenlerin bir kısmının mesleki 

eğitim kurumlarında yerleĢtirilmesi, hem de iĢgal altında kalmıĢ sanayi, meslek ve diğer kurumlarında 

iĢgal altında kalması meslek eğitimi müəsisələrinin fəaliyətində çöküĢün yaĢanması ile sonuçlanmıĢtır 

1994 yılından itibaren elde edilen ekonomik istikrar, gerçekleĢtirilen hızlı reformlar, pazar tarım 

sistemine hızlı entegre kademeli mesleki geliĢimine de olumlu katkı vermeye baĢlamıĢtır. 

ġu anda Eğitim Bakanlığının tabeliyinde 108 mesleki eğitim departmanı dahil 47 meslek lisesi, 

1 meslek eğitim merkezi ve 60 meslek okulu faaliyet gösteriyor ki, onlardan 8'i cezaçekme tesislerinin 

nezdindedir. 

Faaliyet gösteren mesleki eğitim kurumlarının 45-i komplekslerde, kalanları ise uyarlanmıĢ 

binalarda yerleĢmiĢtir. 

 

Ġlk meslek-uzmanlık eğitim kurumları (baĢında)
4
 

  1991 1995 2000 2005 2008 2010 2013 2014 

Ġlk meslek-uzmanlık eğitimi 

kurumlarının sayısı 176 162 108 110 107 108 108 108 

onlarda eğitim alanların sayısı, 

bin kiĢi 82,2 42,3 22,7 21,6 24,5 25,6 28,9 29,1 
 

2014 yılının Ocak ayının 1-ne gelen bilgiye göre, mesleki eğitim kurumlarında çalıĢan iĢçilerin 

toplam sayısı 7173 kiĢi olmuĢtur. Bunlardan 4476 kiĢi mühendis-pedagojik personel oluĢturmuĢtur.Ilk 

mesleki eğitim sistemine ayrılan kamu fonlarının geliĢme dinamiğinin analizi gösteriyor ki, eğer 2005 

yılında bu alana 7 milyon, 2006 yılında 10 milyon, 2007 yılında 16 milyon lira ayrılmıĢdırsa, 2008 

yılında bu rakam 20.5 mln. manata yükselmiĢtir. Bunun yanı sıra, bir eğitim alana çekilen maliyet de 

artmıĢtır. Öyle ki, bir eğitim alana 2007 yılında 740 lira harcanmıĢ, 2008 yılında bu rakam 903 liraya 

kadar artmıĢtır. 

Devletimizin ekonomisi gittikçe geliĢiyor, yeni iĢ yerleri ve alanlar oluĢturuluyor. Meslek 

eğitimi alanında hazırlanan kadroya ihtiyaç giderek artıyor meslek eğitimi alanında öğretim sürecine 

yaklaĢım, öğretim sürecinin düzenlenmesi, mesleki ekonominin gereklerine uyum meseleleri bu 

açıdan özel aciliyet arz etmektedir. 

Meslek eğitimi stratejisi ülkeye özgü sosyo-ekonomik sorunlara cevap seviyesinde bölgede 

ortaya çıkmıĢtır. Bilim, yenilik ve eğitimin geliĢim stratejileri 2009 yılından 2011 yılına gibi Bağımsız 

Devletler Topluluğu ülkeleri arasında ĠĢbirliği için önemli alanlar olmuĢtur. Tüm ülkeler ekonomik ve 

sosyal hayatında meslek eğitiminin önemini kabul eder ve mesleki sistem geliĢimine yönelik politika 

bağlamında "reformlar" gerçekleĢtirir. Azerbaycan'da, aynı zamanda, meslek politikaları yenilenir. 
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Petrol ve gaz ihracatında patlama, ekonominin geri kalanının dağılması üzerinde etkisi ile ilk ve orta 

mesleki eğitim seviyesinde nitelikli insan sermaye ihtiyacı artmıĢtır. Sonuçta, hedefler için yeni bir 

ulusal olmayan donör yönetimi olan Meslek eğitimi Ģekillendirmek stratejisi gündemdedir.Özel 

Meslek eğitimi görüntüsü ülkenin milli önceliğine göre değiĢir. Birçok ülkeler mesleki eğitim 

stratejilerini hem rekabet ve kamu gündemleri arasında iliĢki ve bazıları ek hedefleri ile koordine eder. 

     Azerbeycan'da ilk meslek-uzmanlık eğitimi kurumları meslek okulları ve meslek liseleri olmak 

üzere iki Ģekilde faaliyetdedir. Meslek okuluna kabul olanlara sadece ilk meslek ihtisas eğitimi 

veriliyor. Meslek lisesine genel orta eğitim tabanından alınan kiĢilere meslek-uzmanlık eğitimi ile 

birlikte, ayrıca tam orta eğitim alma hakkı da verilir. Ġlk meslek-uzmanlık eğitimi kurumlarında eğitim 

süresi 6 ay, 1, 2 ve 3 yıl belirlenir. Tam orta eğitim tabanından alınan gruplarda eğitim süresi 1 yıl, 

genel orta eğitim tabanından alınan ve meslek ile birlikte tam orta eğitim alanları için düzenlenen 

gruplarda eğitim süresi 3 yıldır. Genel orta eğitim tabanından alınan ve sadece meslek eğitimi alanlar 

için düzenlenen gruplarda eğitim süresi mesleğin zorluğuna bağlı olarak 1-2 yıldır. Ġlk meslek-

uzmanlık eğitimi kurumlarında eğitim devlet hesaplı ve ücretli esaslarla görsel biçimde 

gerçekleĢtirilir. 

 

2. AZERBEYCANDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠN FĠNANSE EDĠLMESĠNE  DAĠR  

YAKLAġIMLAR 

Eğitimde kiĢi baĢı finansman mekanizması dünyanın geliĢmiĢ ülkelerinde uygulanan en ilerici 

metodlardandır. Bu mekanizma devlet bütçesinden yüksek öğretim kurumlarına ayrılan fonların bir 

öğrenci için belirlenen maliyet normativine esasen finansı öngörüyor. Yani bu demektir ki, ilgili 

personel eğitimi üzere devlet sipariĢini yapan eğitim kurumlarına mali malzemeleri öğrenci sayısına 

bağlı olarak verilecektir. Azerbaycan'ın eğitim sektörü yapılan reformlar artık 10 yılı aĢkın bir süreyi 

kapsamaktadır. Öyle ki, milli lider, CumhurbaĢkanı Haydar Aliyev'in 1998 yılındaki uygun emriyle 

eğitim alanında Reform Programı hazırlanmıĢ, bu reformlar devletimizin ve Dünya Bankası'nın mali 

ve teknik desteği ile yapılmaya baĢlanmıĢtır. Böylece, esası ulu önder Haydar Aliyev tarafından 

konulan eğitim reformları artık uzun süredir baĢarıyla sürdürülüyor. Belirtmeliyiz ki, ülkemizde 

yapılan eğitim reformları eğitimin tüm alanlarını kapsadığı gibi, eğitimin finansmanı da bu reformların 

temel bileĢenlerinden biri olmuĢtur. 

Azerbaycan'da eğitimin finansmanı alanında ilerici düzenlemeler yapılmasını ilk önce genel 

eğitimde denenmiĢtir.Ġstatistiklere müracaat edersek görürüz ki, Almanya, Japonya, Fransa ve Güney 

Kore gibi en geliĢmiĢ ülkelerde orta okul mezunlarının 40-60 faizi tam olarak teknik ve mesleki eğitim 

ile kaplanmıĢtır. Bizde ise bu rakam toplam 10-11 faizdir. 

2009-2014 yılları arasında Meslek eğitimi kurumlarına devlet bütçesinden ayrılan miktarın 1,3% -

den1,6% -a kadar artmıĢtır. Teknik ve mesleki eğitim kurumlarının lojistik destek geliĢtirmek için 

devlet malzemesi ayrılması sadece 2008 yılında baĢladı. Bundan önce, yıpranmıĢ ve zayıf altyapılı 

okullara hiçbir malzeme ayrılmıyıb. 

Azerbaycan'da mesleki finansman Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleĢtirilir. Her yıl meslek 

eğitimine 30 milyon lira ödenek ayrılır. Meslek okullarında 29 bine yakın öğrencinin eğitim aldığını 

düĢünürsek, her öğrenciye 1100-1150 lira ödenek ayrılır. Bu malzemeye meslek okulunun altyapı 

giderleri (Ġ), öğretmenlerin ödenek harcamaları (E), öğrencilerin bursları (T) ve s. aittir. 

 

                                       Ġ+Ə+T+M= 100% 
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Burada M ise okulun maddi teknik altyapısını güncellemenize yönelik giderlerdir. Altyapı, ücret, 

burs harcamaları% 85-90 oluĢturmaktadır. Ne yazık ki, teknik temel masrafları bu harcamalar içinde 

toplam 10-15% oluĢturmaktadır ki, bu çok hafif bir rakamdır. Çoğu ülkede GSYĠH'nın 0,6-1% 'e 

kadarını mesleki eğitim alıyor. Azerbaycan'da ise bu rakam 0,1 den% düĢüktür. Bu da her yıl ilk 

mesleki yeterlilik okullarını bitiren 12-13 bin öğrenciye iĢ bulmakta engeller oluĢturuyor. 

Sonuç  

DüĢünüyoruz ki, Azerbaycan da meslek eğitimine çekilen masrafları daha verimli kullanılması 

meslek eğitimi kadrolarında kalite seviyesinin artmasına neden olacaktır. Meslek eğitiminin daha da 

geliĢtirilmesi için devletin ve giriĢimcilerin sifariĢine uygun öğrenci alımının gerçekleĢtirilmesi ve 

tahminleĢdirilmesine önem verilmelidir. Ayrıca meslek eğitimi gören öğrencilerin finanse edilmesi 

belli kısmı aynı müĢteri tarafından ödenmelidir. 

 

Kaynakça: 

1. Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Ġstatistik Komitesi (2014)"Azerbeycan'da eğitim, bilim ve kültür" 

Bakü  

2. (2009) Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığının emriyle onaylanmıĢ "Ġlk meslek eğitimi 

iĢletmesinde öğrenci alımı kuralları" Bakü 

3. ( 2014) "Azerbaycan Cumhuriyeti'nde eğitimin geliĢmesi için Devlet Stratejisi" Bakü  

4. (2007) ―Azerbaycan Cumhuriyeti'nde teknik mesleki geliĢimi için devlet programı‖ Bakü 2007-

2012 yılları) 

5. M. Mükerremoğlu (2015 ) "Ġlk meslek-uzmanlık eğitimi: geliĢmenin yeni aĢaması" http: // www. 

xalqqazeti.com/az/news/education/54057 adresinden 8 ġubat 2015 tarihinde alınmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

84 

 

Azerbaycan‟da Elektronik Bankaciliğin Uygulamasina Dair Anket AraĢtirmasi 

 
Afet Hesenova

1
 

afat_qafqaz@mail.ru, afet.hesenova@gmail.com 

 

 

Özet 

 

Bankacılık sektöründe 1960 yılından itibaren "elektronik bankacılık" olarak nitelenen yeni bir 

dönem baĢlamıĢtır. Bankalar yeni zamana uyum sağlayabilmek amacıyla elektronik bankacılığın yeni 

teknolojisine büyük yatırım yatırmıĢlar. Bankaları elektronik bankacılığı uygulamasına sevk eden 

nedenlerin baĢında bilgisayar teknolojisindeki geliĢmeler ve yeni sistemin sağladığı verimlilik ile 

maliyet unsuru, rekabet, yeni hizmet, ürün anlayıĢı ve bilgi toplumunun talepleri geliyor. Bankacılık 

alanında rekabet avantajı sağlamanın en önemli Ģartlarından biri daha az maliyetle daha fazla ve daha 

kaliteli hizmet sağlamaktır. Bankacılıkta yeni teknolojilerin kullanımı ile bir çok elektronik bankacılık 

ürün ve hizmeti de günlük hayatımıza girmeye baĢlamıĢtır. 

Elektronik bankacılığı yakından takip etmek, bankaların hizmet maliyetlerini düĢürülmesi yanı 

sıra çok çeĢitli ürün ve hizmetin, çok sayıda müĢteriye en hızlı ve en kaliteli bir Ģekilde iletilmesini  

sağlar. 

Bu araĢtırmanın amacı, Azerbaycan'daki bankaların hizmetlerini kullanan müĢterilerinin 

elektronik bankacılık hakkında bilgilerini belirlemek ve bu alanda bilinçlendirmenin gerekliliğini 

ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Elektronik bankacılık, alternatif dağıtım kanalları, ödeme araçları. 

 

        SURVEY RESEARCH ON THE APPLICATION OF E-BANKING IN AZERBAIJAN 

ABSTRACT 

 

A brand new period which is described as ―electronic banking‖ has started in the banking 

sector since 1960s. Banks have invested heavily in new technologies of electronic banking for 

adaptation to the new duration. The main reasons which cause banks to use new technologies are: the 

development on computer technology and the efficiency, the cost factor that the new system provides, 

competition, new service, understanding of product and the demands of the information society. 

One of the most important conditions to provide superiority of competition on banking sector 

is providing much and more qualified service with lower cost. 

The purpose of this study is to determine information about the electronic banking of 

customers, using services of the banks in Azerbaijan, and present the importance of education in this 

area. 

Key words: electronic banking, alternative distribution channels, means of payment. 
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АНКЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО 

БАНКИНГА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

АННОТАЦИЯ 

Начиная с 1960 года, в банковском секторе начался новый период, характеризуемый 

«электронным бан-кингом». Банки вложили много средств в новые технологии электронного 

банкинга с целью обеспечения соответствия новому периоду. Во главе причин, вынуждающих 

банки применять электронный банкинг, вместе с развитием в компьютерной технологии и 

обеспечивающей плодотворностью новой системы идут фактор расходов, конкуренция, новые 

услуги, понятие продукта и требования информационного общества. Одним из значительных 

условий обеспечения преобладания конкуренции в сфере банкинга является обес-печение 

больших и более качественных услуг с меньшими расходами. С использованием новых 

технологий в банкинге в повседневную жизнь начали внедряться и многие продукты и услуги 

электронного банкинга. 

Следовать электронному банкингу, наряду с понижением расходов на услуги банков, 

позволяет также самое быстрое и самое качественное предоставление различных продуктов и 

услуг большому числу клиентов. 

Целью данного исследования является определение информации об электронном 

банкинге клиентов, использующих услуги банков в Азербайджане, и представление важности 

просвещения в этой области. 

 

Ключевые слова: электронный банкинг,системы платежа,средства платежа. 

 

 

 

1. GİRİŞ 

 

 

 

 

Bankalar her geçen gün teknolojik geliĢmelere paralel olarak hizmet ve ürünlerini çeĢitlerini 

artırır. En az maliyetle en fazla kazanç elde edebilmenin yollarını arıyorlar. Bu da, her yere Ģube 

açarak geniĢleterek olmaz. Yeni bir Ģube açmak bankalar için özellikle kısa zamanda büyük 

maliyetlerin altına girmek anlamına geliyor ki, bu paraya en çok ihtiyaç duyulan bir sektörde hizmet 

veren banka için son derece riskli bir durum oluĢturuyor. Bu elektronik bankacılığın oluĢmasını 

etkiliyor. Ödeme araçlarından akıllı kart ve elektronik para hesaplarının olması elektronik bankacılığın 

oluĢmasına yardım etmiĢ, ödeme araçları ile yanı sıra, geliĢen teknoloji bankacılık ödeme sistemleri de 

çeĢitlenmesine neden olmuĢtur. ATM ve EFT POS (Electronical Funds Transfer Point of sales- SatıĢ 

Noktasından Elektronik Fon Transferi) olarak kullanılmakta olan araçlar sürekli geliĢip yenilenir, 

telefon, ofis, internet bankacılığı ve mobil bankacılık gibi yeni ödeme sistemleri oluĢmuĢtur. Ġnternet 

bankacılığının kullanımının yaygınlaĢmasıyla sektörde yeni bankalar faaliyet göstermeye baĢlarken 

eski bankalar da rekabet güçlerini artırmak için internet Ģubeleri oluĢturmuĢlardır.  

Ġnternet Ģubelerinin kullanımının artması ve internetin sahip olduğu teknolojik imkanlar 

sayesinde kiĢilerin her türlü finansal hesaplarına aynı ekrandan bağlantıyı sağlayan "hesap birleĢtirme" 

uygulamaları geliĢtirilmiĢtir. Mobil bankacılık müĢterilerin kablosuz cihazlar aracılığıyla internet sitesi 

üzerinden iĢlem yapmalarına olanak veren bireysel ödeme sistemidir. Mobil bankacılık teknolojinin 

sahip olduğu kiĢiye özgü hizmet sunabilme avantajı sayesinde internet bankacılıktan farklı olarak 

sadece teknoloji konusunda bilgili gruplara değil, daha geniĢ kitlelere ulaĢması bekleniyor. Televizyon 

bankacılığı da dijital televizyon teknolojisi sayesinde geliĢtirilen ve ödeme sistemleri arasında en geniĢ 
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kitleye ulaĢabileceği öngörülen bireysel ücret sistemidir. 

Elektronik bankacılık - bankaların mevduat toplama ve kredi verme  faaliyetleri  içinfonundan 

yararlanma olanaklarını geniĢleterek, ortaya getirir. Elektronik bankacılığın geniĢlemesine etki edenler 

Ģunlardır: 

 ĠĢlemlerin hızının artması; 

 MüĢterilere daha iyi hizmet verilmesi; 

  Bireylerin iĢ amacıyla ellerinde tuttukları paraları bankaya yatırmakla ekonomiye ilave fonun 

sağlanması; 

 Maliyetlerin azalması; 

 Pazar paylarının artırılması; 

 Diğer bankalara ve uluslararası bankacılık alanında rekabet koĢullarına uyumu [1].  

Diğer bir ifade ile elektronik bankacılık elektronik dağıtım kanallar vasıtasıyla kurumsal ve 

bireysel bankacılık ürünlerinin ve hizmetlerinin sağlanması demektir [2]. Elektronik bankacılık, 

alternatif dağıtım kanalları etkinliğin ve verimliliğin artmasını sağlayarak ulusal ve uluslararası bazda 

ticaret harcamalarının azalması ile birlikte bireysel ve kurumsal müĢterilerin bankalara olan 

bağımlılığını azaltır. Bu tür bankacılık hizmetlerini kullanan müĢteriler, bilgi teknolojisinde artan 

etkinlik ve verimlilik nedeniyle mali sisteminde sunulan hizmetlerden daha hızlı, güvenilir, istenilen 

miktarda ve yoğunlukta çok ucuza faydalanabilirler [3]. 

Bankalar teknolojik yeniliklere yeterince yatırım yapmalarına rağmen, dağıtım kanalları 

aracılığıyla yapılan iĢlemlerin maliyeti diğer Ģubelerin aracılığı ile yapılan iĢlemlerin masrafından 

düĢük olduğundan, maliyetleri önemli ölçüde azaltır. Bilindiği gibi artık neredeyse tüm ödemeler 

bankalar aracılığı ile yapıldığı halde, günümüzde Ģubelerin yoğunluğunu azaltabilmek, müĢteriyi 

bekletmeden hizmet sunabilmek, personel maliyetlerini azaltabilmek için ödeme sistemlerini daha 

geniĢ kitlelere yaymak gerekir [4]. 

 

2. Araştırmanın amacı 

AraĢtırmanın amacı da geliĢen teknoloji ve ticari faaliyetler ıĢığında zaman ve maliyet 

unsurlarının giderek önem kazanması nedeniyle bireylerin bankacılık sektörü ile ilgili ihtiyaçlarını 

mümkün olduğunca kısa zamanda gerçekleĢtirebilme isteklerinin yerine getirilemesine imkan 

yaratmasıdır. Bankalar müĢterilerin  alternatif dağıtım kanallarından kullanmaları ile hem zaman 

kazanacak hem de daha kazançlı iĢlerle meĢgul olabilecekler. Ancak tüm bunlar için elektronik 

bankacılığın alternatif dağıtım kanallarının kullanılması için yayılması gerekiyor. Bu da müĢterilerin 

alternatif dağıtım kanallarından doğru bir biçimde yararlanmaları için bilinçlendirilmesine bağlıdır.  

3. Araştırmanın yöntemi 

AraĢtırmada veri toplama aracı olarak elektronik bankacılık hakkında hazırlanan anketten 

kullanılmıĢtır. Anket cevaplandırılması 20.04.2012 - 24.07.2012 tarihleri arasında yapılmıĢtır.  

Ankette 16 soru var. AraĢtırmada kullanılan anket forumu 2 bölümden oluĢur.  

Birinci bölümde demografik özellikleri verilmiĢtir. Bu bölümde ankete katılanların yaĢı, 

cinsiyeti, eğitimi, medeni hali, aylık geliri ve çalıĢma durumu ile ilgili sorular mevcuttur. 

Ġkinci bölümde ise elektronik bankacılıktan kullanıp kullanmadıkları, hangi bankanın 
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elektronik hizmetlerini, nerede ve hangi aralıklarda kullandıkları, elektronik bankacılığın hangi 

hizmetleri, elektronik bankacılığı seçme nedenleri, elektronik bankacılık hakkında bilgi almak isteyip 

istemedikleri gibi sorular sorulmuĢtur. 

AraĢtırma kapsamında yapılan anket sonuçları SPSS 17 (Statistical Package for Social 

Science) paket programından oluĢan dosyaya aktarılır ve veriler araĢtırma amacına göre kodlanmıĢtır. 

Sonuç ile ilgili frekanslar ve faiz oranları çapraz tablolardan elde edilen sonuçlar yorumlanmıĢ ve 

hipotezler test edilmiĢtir. Ayrıca aranan özelliklerle ilgili dağıtımlar için "ortalama (mean)" ve 

"standart sapma (Std. Deviation)", "t istatistiksel test", P olasılık (probability) değerleri de 

hesaplanmıĢtır. 

Docs.google.com(https://docs.google.com/forms/d/1YFPJOiT-

15LGAUEZdVusF8ONlw48ah_zndxxLbtRySs/viewform?formkey=dE5uN3Fnd19pZUdaTzBxMG1r

aXdUbVE6MQ) sitesinde anketi elektronik anket Ģeklinde Ģekillendirilir, elektronik posta aracılığı ile 

banka hizmetlerini kullanan kiĢilere gönderilerek, bir çok bankaların sitesinde, "banker.az" ve 

"bankalar ve iĢ" dergisinin elektronik adresinde yerleĢtirilerek, 100 çeĢitli banka müĢterileri tarafından 

dolgun cevaplandırılmıĢtır. 

 
 

4. Anket üzere demografik özelliklerin dağılımı 

 

Ankete yanıtlayanların demografik özellikleri olduğu sorulara verilen cevaplara göre elde 

edilen sonuçlar aĢağıdaki gibidir: 

 

Tablo 1.Ankete katılanların yaĢaralığına göredağılımı  
 Frekans % 

22 yaĢ altı 9 9,0 
23-25 arası 50 50,0 
26-30 arası 20 20,0 
31-35 arası 11 11,0 
36-40 arası 2 2,0 
41-45 arası 4 4,0 
46 yaĢ üstü 4 4,0 
Toplam 100 100,0 

 

Ankete katılanların %9'i 22 yaĢın altında,% 50'i 23-25 yaĢ arasında,% 20'i 26- 30 yaĢ    

arasında, % 11'i 31-35 yaĢ arasında, % 2'si36-40 yaĢ arasında, %4'ü 41-45 yaĢ arasında, % 4'ü ise 46 

yaĢın üstündedir. 

Tablo 3.1 de görüldüğü gibi ankete katılanların çoğu (% 50) 23-25 yaĢ aralığındadır. Teknoloji 

geliĢiyor ve yeni sistemler oluĢtuğunda onu ilk öğrenmeye çalıĢan her zaman genç nesil olur. 

Elektronik bankacılıkda yeni sistem olduğundan bunuda yukarıdaki dağılımda daha net görmek 

mümküntür 

  
Tablo 2. Ankete katılanların  cinsiyetlerine göre dağılımı  

 

  
      

   Frekans %  

  Kadın   39 39,0  

  Erkek  61 61,0  

  Toplam  100 100,0  
 

Ankete katılanların % 39'i qadın, % 61'i ise erkek  olduğu görünüyor. 

Tablo 3. Ankete katılanların eğitim seviyelerine göre dağılımı 
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 Frekans % 
Ortaöğretim 4 4,0 
Lisans 34 34,0 
Yüksek lisans 51 51,0 
Doktora 11 11,0 
Toplam 100 100,0 

 
Ankete katılanların %4'i ortaöğretim, %34'i lisans, %51'i yüksek lisans, %11'i ise  doktora 

eğitimi olanlardır. 
 
Tablo 4.Ankete katılanların aylık gelirlerinegöre dağılımı   

 Frekans % 

0 olanlar 8 8,0 

1-300 arası 20 20,0 

300-500 arası 32 32,0 

500-1000 arası 22 22,0 

1000-1500 arası 11 11,0 

1500-2000 arası 5 5,0 

2000 manat çok 2 2,0 

Toplam 100 100,0 
 
 

Ankete katılanların %8'i aylık geliri olmayanlar, %20'i 1-300 manat arası, %32'i 300-500 

manat arası, %22'i 500-1000 manat arası, %11'i 1000-1500 manat arası, %5'i 1500-2000 manat arası, 

%2'i 2000 manatdan yukarı aylık geliri olanlardır.  

 

Tablo 5.Ankete katılanların mesleklerine göre dağılımı  
 Frekansı % 

IĢsiz 7 7,0 

Özel sektör 44 44,0 

Kamu sektörü 44 44,0 

Öğrenci  5 5,0 

   Toplam 100 100,0 
 
 
 

Ankete katılanların %7'i iĢsiz, %44'i özel sektöründe, %44'i kamu sektöründe, %5'i ise 

öğrencidir. 

 

5. Anket kapsamında elektronik bankacılıkla ilgili dağılımı 

 
Tablo 6.Cinsiyetinegöreelektronik bankacılıkdan  kullanması seviyesinin dağılımı  
Elektronik bankacılık   hizmetlerinden    

 

kullanırsızmı (EBHK) Cinsiyet Toplam 
 

  Kadın Erkek  
 

Hayır Sayısı 5 5 10 
 

 % EBHK 50,0% 50,0% 100,0% 
 

 % cinsiyet 
12,8% 8,2%    

  

    
 

 % Toplam 5,0% 5,0% 10,0% 
 

Evet Sayısı 25 49 74 
 

 % EBHK 33,8% 66,2% 100,0% 
 

  % cinsiyet 
64,1% 80,3%    

  

    
 

 % Toplam 25,0% 49,0% 74,0% 
 

Bazen Sayısı 9 7 16 
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 % EBHK 56,3% 43,8% 100,0% 
 

  
23,1% 11,5%    

% cinsiyet  

    
 

 % Toplam 9,0% 7,0% 16,0% 
 

Toplam Sayısı 39 61 100 
 

% EBHK 39,0% 61,0% 100,0% 
 

% cinsiyet 100,0% 100,0% 100,0% 
 

% Toplam 39,0% 61,0% 100,0% 
 

 

Elektronik bankacılık hizmetlerinden kullanırsız mı?" sorusuna %10 hayır cevap verenlerin 

%5'i kadın, %5'i erkekler; %12.8'i kadınların genel payına; %8.2'i ise erkeklerin genel payına düĢüyor. 

%74'ü evet cevabı verenlerin %25'i kadınların, %49'u ise erkeklerin; %64.1'i kadınların genel payına, 

80.3'ü ise erkeklerin genel payına düĢüyor. %16'sı bazen cevap verenlerin %9'u kadınlar, %7'i ise 

erkekler; %23.1'i kadınların genel payına, %11.5'i ise erkeklerin genel payına düĢüyor. 

Elektronik bankacılık hizmeti sunan bankalarla eğitim seviyesi arasındaki dağılımdan görünür 

ki, 43% -i Beynelhalk Banka: bununda %1'i ortaöğretimin, %18'i lisans eğitimin %19'i yüksek lisans 

eğitimin, %5'i doktora eğitimin; %10'i Kapital Bankanın: bununda %1'i ortaöğretimin, %1'i lisans 

eğitimin, %7'i yüksek lisans eğitimin, %1'i doktora eğitimin; %7'i Access Bankanın: bununda % 2'si 

lisans eğitimin, %5'i yüksek lisans eğitimin; % 4'ü Bank of Baku Bankanın: bununda %1'i 

ortaöğretimin, %2'si lisans eğitimin, %1'i de yüksek lisans eğitimin; %7'i Standart bankanın: %2'si 

lisans eğitimin, %3'ü yüksek lisans eğitimin, %2'si doktora eğitimin; %5'i Banka Cumhuriyet 

Bankanın: bununda %1'i lisans eğitimin, %4'ü yüksek lisans eğitimin; %24'i ise diğer: bununda %1'i 

ortaöğretimin, %8'i lisans eğitimin, %12'si yüksek lisans eğitimin, %3'ü doktora eğitimin payına 

düĢüyor. 
 

Tablo 7. Eğitime göreelektronik bankacılık  hizmeti  verenlerlebankalar arasında dağılımı  
   Eğitimin seviyesi  Toplamı 
Elektronik bankacılık  hizmeti  verenbankalar Ortaöğretim  Lisans Yüksek lisans Doktora  

Beynelhalk banka Sayısı 1 18 19 5 43 
 % Toplam 1,0% 18,0% 19,0% 5,0% 43,0% 

Kapital banka Sayısı 1 1 7 1 10 
  % Toplam 1,0% 1,0% 7,0% 1,0% 10,0% 

Access banka Sayısı 0 2 5 0 7 
 % Toplam ,0% 2,0% 5,0% ,0% 7,0% 

Bank of Baku banka Sayısı 1 2 1 0 4 
 % Toplam 1,0% 2,0% 1,0% ,0% 4,0% 

Banka Respublika banka Sayısı 0 1 4 0 5 
 % Toplam ,0% 1,0% 4,0% ,0% 5,0% 

Standart banka Sayısı 0 2 3 2 7 
 % Toplam ,0% 2,0% 3,0% 2,0% 7,0% 

Diğerleri Sayısı 1 8 12 3 24 
 % Toplam 1,0% 8,0% 12,0% 3,0% 24,0% 

Toplam Sayısı 4 34 51 11 100 
 % Toplam 4,0% 34,0% 51,0% 11,0% 100,0% 

 

ÇeĢitli bankalar olduğuna göre diğer kategorisi oluĢturuldu. Diğer kategorisine Unibanka, Yapı 

Kedi Banka, Azer-Türk Banka, Demir Banka, ASB Banka, Texnika Banka, Muğan Banka, Atra 

Banka, Atabank dahildir. 
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Tablo 8.Meslekleri  ileelektronik bankacılığın uygulamasının güvenli olarak algılanması arasında dağılımı 
 
    Mesleği  Toplamı  

 

Elektronik bankacılığın uygulamasının güvenli olduğunu hesap 

ediyorsuz mu? iĢsiz Özel sektör Kamu sektörü Öğrenci   

 Məlumatim yoxdur Sayısı 1 2 3 0 6  
  % Toplam 1,0% 2,0% 3,0% ,0% 6,0%  
 Tam təhlükəsiz hesab edirəm Sayısı 1 8 12 1 22  
  % Toplam 1,0% 8,0% 12,0% 1,0% 22,0%  
 Təhlükəsiz hesab edirəm Sayısı 4 25 21 4 54  
  % Toplam 4,0% 25,0% 21,0% 4,0% 54,0%  
 Tam təhlükəli hesab edirəm Sayısı 0 1 0 0 1  
  % Toplam ,0% 1,0% ,0% ,0% 1,0%  
 Təhlükəli hesab edirəm Sayısı 1 5 7 0 13  
  % Toplam 1,0% 5,0% 7,0% ,0% 13,0%  
 Cavabsız Sayısı 0 3 1 0 4  
  % Toplam ,0% 3,0% 1,0% ,0% 4,0%  
 Cəmi Sayısı 7 44 44 5 100  
  % Toplam 7,0% 44,0% 44,0% 5,0% 100,0%  

Elektronik bankacılığın uygulaması % 54'i   güvenilir bulur: bunun da %25'i özel sektörda 

çalıĢanların, %22'i kamu sektöründe çalıĢanların, %4'i iĢsiz, %4'i də öğrenci; %22'i  kesinlikle 

güvenilir bulur: % 12'si kamu sektöründe çalıĢanlar, %8'i özel sektöründe çalıĢanlar, %1 iĢsiz, %1'i 

öğrenci; %13'ü tehlikeli bulur: bunun da %7'si kamu sektöründe çalıĢanlar, %5'i özel sektöründe 

çalıĢanlar, %1'i iĢsiz; %6'sı karasız olanların: bununda %3'ü kamu sektöründe çalıĢanlar, %2'si özel 

sektörde çalıĢanlar, %1'i ise iĢsiz olanlardır. Ankete katılanların çoğu elektronik bankacılığı güvenli 

bulur. Belki bunun nedeni bizim ülkede elektronik bankacılık yeni geliĢtiğinden, insanların çoğunun 

elektronik bankacılık hakkında kavramın zayıf olmasıdır. %14'in elektronik bankacılığın tehlikeli 

olduğunu bildirir, galiba bu insanlar elektronik bankacılığın getirdiği rahatlıktan ilave tehlikelerinden 

oluĢtuğunu hissediyorlar. 

 Çünkü dünyada elektronik bankacılık ne kadar fayda getiriyorsa, bir o kadarda dikkatsizlik 

veya diğer dolandırıcı Ģahısların kötü niyetlerine maruz kalınarak, sistemin tehlikeli hale getiriyor. 

Bir yandan da güvenli olarak kabul edenler, muhtemelen cüzi miktarda ama sık sık iĢlem 

uygulanmasından ileri gelebilir. 

 

Tablo 9.YaĢgrupu ileelektronik bankacılıkda  kullanılan aralık arasında dağılımı  
  Elektronik bankacılıkda  kullanılan aralıklar (EBKA)   

   Haftada bir ayda bir Yılda  bir Toplam  

YaĢ grupu(1)  Her gün(2) kaç kez (3) kaç kez(4) kaç kez(5) (6)  

22 yaĢ altı Sayısı 1 1 5 2 9  

 % yaĢ 11,1% 11,1% 55,6% 22,2% 100,0%  

 % EBKA 16,7% 5,6% 9,8% 12,5% 9,9%  

 % Toplam 1,1% 1,1% 5,5% 2,2% 9,9%  

23-25 arası Sayısı 2 12 27 5 46  

 % yaĢ 4,3% 26,1% 58,7% 10,9% 100,0%  

 % EBKA 33,3% 66,7% 52,9% 31,3% 50,5%  

 % Toplam 2,2% 13,2% 29,7% 5,5% 50,5%  

26-30 arası Sayısı 2 1 9 7 19  

 % yaĢ 10,5% 5,3% 47,4% 36,8% 100,0%  

 % EBKA 33,3% 5,6% 17,6% 43,8% 20,9%  

 % Toplam 2,2% 1,1% 9,9% 7,7% 20,9%  

31-35 arası Sayısı 1 3 4 0 8  

 % yaĢ 12,5% 37,5% 50,0% ,0% 100,0%  

 % EBKA 16,7% 16,7% 7,8% ,0% 8,8%  

 % Toplam 1,1% 3,3% 4,4% ,0% 8,8%  

36-40 arası Sayısı 0 0 1 1 2  
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 % yaĢ ,0% ,0% 50,0% 50,0% 100,0%  

 % EBKA ,0% ,0% 2,0% 6,3% 2,2%  

 % Toplam ,0% ,0% 1,1% 1,1% 2,2%  

41-45 arası Sayısı 0 1 2 1 4  

 % yaĢ ,0% 25,0% 50,0% 25,0% 100,0%  

 % EBKA ,0% 5,6% 3,9% 6,3% 4,4%  

 (1) (2) (3) (4) (5) (6)  

 % Toplam ,0% 1,1% 2,2% 1,1% 4,4%  

46 yaĢ üstü Sayısı 0 0 3 0 3  

 % yaĢ ,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0%  

 % EBKA ,0% ,0% 5,9% ,0% 3,3%  

 % Toplam ,0% ,0% 3,3% ,0% 3,3%  

 Toplam Sayısı 6 18 51 16 91  

 % yaĢ 6,6% 19,8% 56,0% 17,6% 100,0%  

 % EBKA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

 % Toplam 

6,6% 19,8% 56,0% 17,6% 100,0% 

 

   
       

 

 
Bu tabloya baxılanda rahatlıkla anlamak olurki, burda hem yaĢ oranına göre, 

hemde elektronik bankacılıktan kullanılma aralığa göre, hem her ikisinin payına düĢen 

orana   göre faiz oranı ile ifade edilmiĢtir. Elektronik bankacılık hizmetlerini kullananların 

çoğu %50,5'i 23-25 yaĢ arasına, bunun-da %29.7'i ise ayda birkaç kez,  %13.2'i ise 

haftada  birkaç kez kullanılandır. %20.9'i  ise 26-30 yaĢ arasında, bununda %9.9'i ayda, 

%7.7'si ise yılda birkaç kez kullananların payına düĢüyor. Diğer yaĢ grupları arasında 

farklı zamanlarda çeĢitli aralıklarda kullanırlar. 

 

Tablo 10.ÇalıĢma durumu ileelektronik bankacılıkdan nereden kullandıkları arasında dağılımı  
   ÇalıĢma  durumu   

 Issiz  ozel sektör kamu sektörü öğrenci Toplam 

Evden Sayısı 2 13 4 3 22 

 % Toplam 2,2% 14,1% 4,3% 3,3% 23,9% 

iĢyerinden Sayısı 0 11 19 1 31 

 % Toplam ,0% 12,0% 20,7% 1,1% 33,7% 

ev ve isyerinden Sayısı 0 6 8 0 14 

 % Toplam ,0% 6,5% 8,7% ,0% 15,2% 

KarıĢık Sayısı 0 5 1 1 7 

 % Toplam ,0% 5,4% 1,1% 1,1% 7,6% 

Diğer Sayısı 4 6 8 0 18 

 % Toplam 4,3% 6,5% 8,7% ,0% 19,6% 

Toplam Sayısı 6 41 40 5 92 

 % Toplam 6,5% 44,6% 43,5% 5,4% 100,0% 

 

Elektronik bankacılık hizmetlerinden nereden kullanarak kazandıkları ile iĢleme durumu 

arasında dağılım da görünüyor ki, daha fazla %33.7'si iĢyerinden, bununda %20.7'si devlet sektörün, 

%12'si ise özel sektroun payına düĢüyor. Elektronik bankacılığın yarattığı faydalardan biri banka 

aracılığı ile yapılacak iĢlemi iĢten ayrılmadan, kısa zamanda, hem de istediğin anda, kendi iradenle 

iĢlemi kendin götürme imkanı yaratması ile elektronik bankacılığın daha geliĢmesine etkiler. KarıĢık 

kategori adından görüldüğü gibi birkaç araçlardan ortak kullanılanlardır. 

Diğer kategorisinde ise 3G modem, internet kafelerden, mağazalarda (SatıĢ Noktası - Point of 

Sale - aracılığıyla), sokaklardan (ATM, kiosk ) kullananlardır. 
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Tablo 11. Elektronik bankacılık hakkında bilgi  isteyenlerleile hangi  araçlardan bilgilendirilmek 

isteyenler arasında dağılımı  
 

Hangi araçlarla 
 Elektronik bankacılık hakkıında  

 

 
bilgi almaq isteyenlerle   

  
 

  Hayır Evet kararsız  Toplam 
 

banka tarafından internet uzerinden 
    Sayısı 5 46 3 54  

bilgilendirme ile  

     
 

 % Toplam 5,5% 50,5% 3,3% 59,3% 
 

Banka görevlileri tarafından  
    Sayısı 0 2 0 2  

bilgilendirme ile   

     
 

 % Toplam ,0% 2,2% ,0% 2,2% 
 

Seminer, eğitim ve konferans Sayısı 0 14 1 15 
 

 % Toplam ,0% 15,4% 1,1% 16,5% 
 

gazete, dergi, broĢür ve basqa yayınlarla Sayısı 0 4 1 5 
 

 % Toplam ,0% 4,4% 1,1% 5,5% 
 

KarıĢık Sayısı 0 15 0 15 
 

 % Toplam ,0% 16,5% ,0% 16,5% 
 

Toplam Sayısı 5 81 5 91 
 

 % Toplam 5,5% 89,0% 5,5% 100,0% 
 

 

Anketi cevaplayan kiĢilerin elektronik bankacılık hakkında bilgi almak isteyenlerin %89'u 

evet deyenlerdi, bunun da %46'ı bankatarafından internet üzerinden bilgi almak, %14'ü seminer, 

eğitim, konferans, %4'ü gazete, dergi, broĢür ve diğer yayınlarla  %15'i ise karıĢık Ģekilde bilgi 

almak isteyenlerdir.  KarıĢık kategorisi 2 veya 3 araçlarla bilgilendirme isteyenlerdir. Banka 

tarafından internet üzerinden bilgilendirme isteyenler göre daha fazla internet üzerinde çalıĢanlar; 

seminer, eğitim, konferans vasıtasıyla bilgilendirme isteyenler esasen öğrencilerin, daha derin 

bilgiye sahip olmak isteyenler; banka görevlileri tarafından bilgilendirme isteyenler özellikle 

elektronik bankacılık geliĢse de böyle hala bankadan ayrılamayan kiĢilerdir; gazete, dergi, broĢür 

vasıtasıyla bilgilendirme isteyenler ise daha çok yaĢlı neslin temsilcileridir. 
 
Diyagram 1.Zaman kaybını önlemek için elektronik bankacılığı tercih edenlerin dağılımı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anketi cevaplayan kiĢilerin %51'i kesinlikle katılanlar, %33'i katılanlar, %2'si kararsız 

olanlar, %2'si katılmayanlar, %1'i kesinlikle katılmayanlar, %11'i ise cevaplamamıĢtır. ġekilden 

görüldüğü gibi elektronik bankacılığın daha çok seçilmesine esas etkilerden birisi de zaman 

kaybının önlemek unsurudur. 
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Diyagram 2. ĠĢlem maliyyetlerinin düĢük olmasına  göre dağılımı  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anketi yanıtlayan kiĢilerin %28'i katılanlar, %19'u kesinlikle katılanlar, %6'sı 

katılmayanlar, %6'sı kesinlikle katılmayanlar, % 21'i kararsız olanlar, % 20'si ise cevaplamayıp. 

Histogram‘dan görüldüğü gibi, diğer etkenlerle anlaĢan kiĢilerin çoğu ya kararsız olduğu, ya daki 

cevaplamayıplar. Ġnsanların çoğu iĢlem maliyetleri hakkında pek bilgili değiller. Böylece, 

elektronik bankacılık hizmetlerini kullananlara göre elektronik bankacılığın faaliyet giderleri öyle 

de düĢük değil, ama bankalara göre elektronik bankacılıktan teklif edilen hizmetler için iĢlem 

maliyetleri düĢük olur. Yapılan araĢtırmaya göre Ģubede yapılan bir iĢlemin maliyeti 1 USD iken, 

telefon bankacılığında 0.54 USD, ATM ile edilmesinde 0.27 USD ve internet bankacılığında 0.01 

USD gibi küçük bir rakamla ifade edilir [5]. 

 
 
                Tablo 12.Elektronik bankacılığın kullanılması kolay olmasına göre dağılımı  

 Frekans % 
Kararsızım 2 2.0 
Katılmıyorum 2 2.0 
Katılıyorum 45 45.0 
Kesinlikle katılıyorum 36 36.0 
Cevapsız 15 15.0 
Toplam 100 100.0 

 

Anketi yanıtlayan kiĢiler %45'i katılanlar, %36'i kesinlikle katılanlar, %15'i cevap-

landırmayıb, %2'si kararsız, %2'si ise katılmayanlar. %81'i elektronik bankacılığın kullanılması 

kolay olduğu için tercih ettikleri görülüyor, bu da ülkemizde elektronik bankacılığın seçilmesinde 

önemli bir faktör gibi olumlu etkiler. 

 

Tablo 13.Elektronik bankacılığınkaliteli hizmet edilmesine göre  dağılımı  
 Frekans % 

Kararsızım 13 13.0 
Kesinlikle katılmıyorum 2 1.0 
Katılmıyorum 3 3.0 
Katılıyorum 39 39.0 
Kesinlikle katılıyorum 29 29.0 
Cevapsız 14 14.0 
Toplam 100 100.0 
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Anketi yanıtlayan kiĢilerin %39'u katılanlar, %29'u kesinlikle katılanlar, %14'ü 

cevaplamayıp, %13'ü kararsız olanları, %3'ü katılmayanlar, %2'si kesinlikle katılmayanlardır. 

%27'si hem kararsız,  hem de   ki   yanıtlanmamasından tabiri olarki,  kalite yönetimi unsuru 

elektronik bankacılığın seçilmesinde pek etkileyici bir faktör değildir. Belki de ülkemizde 

elektronik bankacılığın yeni olması ve rekabetin güçlü olmamasından kaynaklanmaktadır. 

 

               Tablo 14.Elektronik bankacılığın maaĢın bankaya aktarılması göre dağılımı  

 Frekans % 
Kararsızım 14 14.0 
Kesinlikle katılmıyorum 1 1.0 
Katılmıyorum 6 6.0 
Katılıyorum 28 28.0 
Kesinlikle katılıyorum 27 27.0 
Cevapsız 24 24.0 
Toplam 100 100.0 

 

Anketi cevaplayanların %28'i katılanlar, %27'si kesinlikle katılanlar, %24'i ise cevap-

lamayıb, %14'ü  kararsız olanlar, %6'sı ise katılmayanlar, %1'i ise kesinlikle 

katilmayanlardır.%38'in hem cevaplamaması, hem de ki, kararsız olmasını kaydetmesi ülkemizde 

hala tüm iĢ yerlerinde maaĢı kart aracılığıyla alınmadığını gösterir. 

 

 

Tablo 15.Elektronik bankacılığı güvenli olarak kabul edilmesine göre dağılımı  
 Frekans % 

Kararsızım 8 8.0 
Kesinlikle katılmıyorum 4 4.0 
Katılmıyorum 8 8.0 
Katılıyorum 41 41.0 
Kesinlikle katılıyorum 26 26.0 
Cevapsız 13 13.0 
Toplam 100 100.0 

 

Anketi yanıtlayan kiĢiler %41'i katılanlar, %26'sı kesinlikle katılanlar, %13'ü 

cevaplanmayan, %8'i kararsız olanlar, %8'i katılmayanlar, %4'ü kesinlikle katılmayanlar. Yabancı 

ülkelerde elektronik bankacılık ne kadar geliĢtirme yapmıĢsa, bir o kadar da sorunlarla, 

dolandırıcılık durumları ile karĢı karĢıyadır. Son zamanlarda elektronik bankacılığı güvenliğini 

sağlamak için SSL (Secure Socket Layer), SET (Secure Electronic Transactions) programları, bir 

kerelik ĢifrelenmiĢ kodlar oluĢturulur.  
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Tablo 16.Bankalardakı yoğunluktan ve zaman alan iĢlemlerden uzak olmasına göre dağılımı 

 Frekans % 
Kararsızım 2 2.0 
Kesinlikle katılmıyorum 1 1.0 
Katılmıyorum 2 2.0 
Katılıyorum 31 31.0 
Kesinlikle katılıyorum 49 49.0 
Cevapsız 15 15.0 
Toplam 100 100.0 

 

Anketi yanıtlayan kiĢiler 49% -i kesinlikle katılanlar, %31'I katılanlar, %15'i 

yanıtlamaynlar, %2'si kararsız olanlar, % 2'si katılmayanlar, %1'i kesinlikle katılmayanlardır. %80'i 

elektronik bankacılığı seçmesine temel unsuru olarak bankalardaki yoğunluktan ve zaman alan 

iĢlemlerden uzak olmayı gösterir. 

 

Cədvəl 17.Bank xidmətlərindən hər an (24/7) istifadəedilməsi imkanına görə paylanma  
 Frekans % 

Kararsızım 2 2.0 
Kesinlikle katılmıyorum 1 1.0 
Katılmıyorum 1 1.0 
Katılıyorum 26 26.0 
Kesinlikle katılıyorum 57 57.0 
Cevapsız 13 13.0 
Toplam 100 100.0 

 
Anketi cevaplayan kiĢilerin %57'si kesinlikle  katılanlar, %26'sı katılanlar, %13'ü  

yanıtlamayanlar, %2'si kararsız olanlar, %1'i katılmayanlar, %1'i ise kesinlikle katılmayanlardır. 

83% -i elektronik bankacılığı seçmesinde önemli bir faktör gibi bankacılık hizmetlerini her an 

(24/7) kullanılma imkanı olduğunu belirtmiĢlerdir. Bu da elektronik bankacılığın geliĢmesine 

etkileyen olumlu faktörlerden biridir. 

 

 

6. Araştırmanın hipotezi 

 

1.Elektronik bankacılığı seçme nedenlerinden güvenli kabul edenlerle demografik özellik 

arasında nasıl iliĢki olduğunu belirlemek. "Elektronik bankacılığı seçme nedenlerinden güvenli 

olarak kabul edenler" bağımlı değiĢken; "Cinsiyet", "yaĢ grubu", "eğitim düzeyi", "durumu (medeni 

hali)", "gelir", "çalıĢmak (iĢleme durumu)" esas değiĢenlerdir. 
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Tablo 18.Elektronik bankacılığıseçme nedenlerinden  güvenli kabul edenlerle demografik özelikler arasında   

 
Bağımlı değiĢken: Güvenli kabul edenler 

Gözlemlerin sayısı: 100 
 

Elektronik bankacılığı seçme nedenlerinden güvenli kabul edenlerle ancak gelir arasında bir 

iliĢki  var.  Yukarıdaki  modelde esas  gösterge t-istatistik testi ve onun olasılığıdır. T-istatistik testi 

2 den fazla olması arzulanan haldı, bizim modelde de t-istatistik testi 2.298 dir. Olasılık (P) ise p 

<0.05 den küçük olmalıdır. P <0.05 küçük olması demektir ki, bu iliĢki %95'lik istatistiksel 

önemlilik seviyesine malikdir. Bizim modelde ise P'nin fiyatı 0.024-dür. Demek ki, bağımsız 

değiĢken olan gelirin modelin bağımlı olanlar değiĢkenine, yani elektronik bankacılığı seçme 

nedenlerinden güvenli olarak kabul edenlere etkisi %95'lik düzeyde istatistiksel önemlidir 

2. Elektronik bankacılıkla plastik kartlardaki veya cari hesablardakı balansı kontrol, kart 

aracı ile diğer kartlara para kocurtmek, aylık masraflar, kredi ödemeleri, özel hesaplar hakkında 

bilgi almak, banka hizmetleri hakkında bilgi almak, döviz kurları ve faiz oranları hakkında bilgi 

almak, mevduat üzerinden yürütülen operasyonlara bakmak arasında nasıl bir iliĢki olduğunu 

belirlemek 

Tüm bu göstergeler üzere gözlemlerin sayısı 100 dür. Minimum 0, maksimum 5'tir. 

Göstergelerden hangisinin ortalaması (mean) büyükse, demek ki bu hizmetler daha çok elektronik 

bankacılık hizmetleri seçilir. 

Elektronik bankacılık hizmetlerinden daha fazla ortalaması 3.24 olan kiĢisel hesaplar hakkında bilgi 

almak, ortalamsı 3.05 olan plastik kartlardaki veya cari hesablardakı balansı kontrol, ortalamsı 2.98 

olan aylık masraflardır. 

 

 

 
 
                                     

  

  Unstandardized   

Model  Coefficients t-Statistic Prob. (P) 

  B Std. Error   
1 (Constant) 4,015 ,858 4,680 ,000 

      

 Cinsiyet -,355 ,327 -1,083 ,282 
      

 Yas -,008 ,021 -,383 ,703 
      

 Eğitim  -,314 ,186 -1,693 ,094 
      

 Durumu ,008 ,271 ,030 ,976 
      

 Gelir ,280 ,122 2,298 ,024 
      

 ÇalıĢmak ,054 ,193 ,282 ,779 
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Tablo 19. Elektronik bankacılık hizmetleri arasında istatistik iliĢki  
  Std. 

 

 Mean Deviation 
 

Plastik kartların veya cari 
3,05 1,445  

hesapların balans kontrolu  

  
 

Kart aracığı ile diğer kartlara 
2,44 1,997  

para aktarma  

  
 

Aylık masraflar 2,98 1,583 
 

Kredi ödemeleri 2,55 1,956 
 

Özel  hesablar hakkında 
3,24 1,628  

bilgi almak  

  
 

Banka hizmetleri  hakkında 
2,66 1,860  

Bilgi almak  

  
 

Döviz kurları ve faiz oranları 
2,52 1,888  

hakkında bilgi almak  

  
 

Mevduat üzerinden yapılan iĢlemlere 
2,45 2,115  

Bakmak  

  
 

Valid N (listwise)   
 

 

Bu onu gösteriyorki, elektronik bankacılığı tercih edenlerin daha fazlası özel hesaplar 

hakkında bilgi almak, plastik kartlardaki veya cari hesaplardakı balans kontrolu, aylık masraflar 

hizmetleridir. Ama elektronik bankacılıkla ortalaması en az olan 2.44 kart aracı ile diğer kartlara 

para aktarmak, ortalamsı 2.45 mevduat üzerinden yapılan iĢlemlere bakmak, 2.52 olan döviz kurları 

ve faiz oranları hakkında bilgi almak arasında zayıf iliĢki var ve yani ortalaması büyük olanlar 

oranla az kullanılıyor ya da az kiĢi tarafından ortalamsı az olan hizmetlerden kullanılıyor. 

3. Elektronik bankacılığı seçme nedenlerine göre zaman kaybını önler, iĢlem maliyetleri 

düĢük olması, kullanılması kolay olması, kaliteli hizmet edilmesi, maaĢın bankaya aktarılması, 

güvenli hesap edilmesi, bankalardaki yoğunluktan ve zaman alan iĢlemlerden kaçınmak, bankacılık 

hizmetlerinden her an (24/7) kullanabilmek imkanı arasında nasıl bir iliĢki olduğunu belirlemek. 

 

Tablo 20. Elektronik bankacılığın seçmə nedenleri arasında istatistik iliĢki  
 

Mean Std. 
 

 
Deviation  

  
 

Zaman kaybını önler 3,63 ,895 
 

IĢlem maliyetleri düĢük olması 2,78 1,779 
 

Kullanılması kolay olması 3,58 ,912 
 

Kaliteli hizmet edilmesi 3,40 3,052 
 

MaaĢın bankaya aktarılması 3,25 1,598 
 

Güvenli olarak kabul edilmesi 3,12 1,320 
 

Bankalardakı yoğunluktan ve  
3,69 ,929  

zaman alan iĢlemlerden  kaçınmak  

  
 

Banka hizmetlerinden her an (24/7) 
3,74 ,883  

Kullanabilmek  imkanı  

  
 

Valid N (listwise)   
 

Tüm bu göstergeler üzere gözlemlerin sayısı 100 dür. Minimum 0, maksimum 5'tir. 

Elektronik bankacılıkla daha fazla ortalaması (mean) 3.74 olanlar bankacılık hizmetlerinden her an 
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(24/7) kullanabilmek imkanı, ortalamsı 3.69 olanlar bankalardaki yoğunluktan ve zaman alan 

iĢlemlerden uzak olmak, ortalaması 3.63 olan zaman kaybını önler, ortalamsı 3.58 olanlar 

kullanılması kolay olması onu gösteriyorki, insanlar daha çok bu göstergelere göre elektronik 

bankacılığı seçilirler. Bankacılık hizmetlerinden her an (24/7) kullanabilmek imkanı, bankalardaki 

yoğunluktan ve zaman alan iĢlemlerden uzak olmak, zaman kaybını önler, kullanılması kolay 

olması elektronik bnkçılığın seçilmesine göre daha etkiliyor.  

Ama elektronik bankacılıkla en az ortalama 2.78 olanlar iĢlem maliyetleri düĢük olması, 

ortalaması 3.12 olanlar güvenli olarak algılanması arasında iliĢki çok zayıftır. 

 

SONUÇ 

 

Dünyanın geliĢmiĢ ülkelerinde olduğu gibi Azerbaycan Cumhuriyeti'nde da ödeme 

sistemlerinin geliĢtirilmesi, ekonomik faaliyet gösteren kiĢilerin ve halkın elektronik ödeme 

sistemlerinden daha etkin kullanması, dolaĢımda olan nakit para kitlesinin nakit dolaĢım ile 

değiĢtirilmesi ülkenin Ulusal Ödeme Sisteminin geliĢiminin esas yönlerinden biridir. 2001 yılında 

Ulusal Ödeme Sisteminin kurulması ve geliĢtirilmesi alanında ülkede yerel koĢulları ve özellikleri 

yansıtan ve aynı zamanda uluslararası 2001 yılında Ulusal Ödeme Sisteminin kurulması ve 

geliĢtirilmesi alanında ülkede yerel koĢulları ve özellikleri yansıtan ve aynı zamanda uluslararası 

standartlara uygun Ulusal Ödeme Sisteminin oluĢturulması, oluĢturularak sistemin sadece mevcut 

ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda ekonominin ve finans piyasalarının geliĢim düzeyine bağlı olarak 

gelecek taleplere cevap vermesi, ulusal ödeme sisteminin uluslararası ödeme standartlarına aĢama 

aĢama eĢleĢtirilerek modern ödeme sistemine dönüĢtürülmesi gibi öncelikli amaçlar ortaya 

konulmuĢtur. 

 Azerbaycan'daki elektronik bankacılığın hakkında insanların ne derece de bilgili olduklarını 

bilmek için bir anket araĢtırması yaptık. Bu araĢtırmadan elde edilen sonuçlar: 

Anketi yanıtlayanlar esasen elektronik bankacılık hizmetleri sunan bankaların %43'ü 

Beynelhalk bankanın, %10'i Kapital  bankanın, %7'si Stanadart bankanın, %7'si Acces bankanın, 

%33'ü  çeĢitli bankaların payına düĢüyor. Beynelhalk bankanın payının bu kadar büyük olması 

gösteriyor ki, Beynelhalk banka ilk elektronik bankacılık hizmeti sunan bir bankadır. 

Elektronik bankacılığı güvenli olduğunu %74'ü razı olanlar, %14'ü ise tehlikeli olduğunu 

bildirmiĢtir. Aslında ABD ve Avrupa ülkelerinin elektronik bankacılığı ne kadar çok geliĢtirme 

yapmıĢsa, bir o kadar da sorunlarla, fırıldaqçılıqların gönderdiği özel programlar aracılığıyla 

müĢterilerin özel bilgilerinin çalınmasına maruz kalarak, elektronik bankacılığı tehlikeye düĢürüyor. 

Belki, bizde elektronik bankacılığı sürekli olarak küçük veya orta ödemeler ödenilmesinde 

kullanıldığından bir grup insanlar güvenli olduğunu kabul ediyorlar. 

Elektronik bankacılığı hizmetlerinden en çok özel hesaplarından bilgi alırlar, plastik 

kartlardan veya cari hesaplardakı balansın kontrolu, aylık masraflar yapıyorlar. ĠĢte görülüyor ki, 
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anketi cevaplayan kiĢilerin elektronik bankacılığı neden güvenli bulduğu görünüyor, çok kısmı 

sadece bilgi almak ve küçük ödemeler yapıyorlar. Az kısmı ise karttan karta para aktarıyor, kredi 

ödemeleri ediyor, bunlarda elektronik bankacılığı tehlikeli olduğunu bildirir. 

Modelden bile sonuç çıktı ki, elektronik bankacılığı en çok bankacılık hizmetlerinden her 

an (24/7) kullanıldığı, bankalardaki yoğunluktan ve zaman alan iĢlemlerden uzak olduğu, zaman 

kaybının önüne aldığı, kullanılması kolay olduğu için tercih ediyorlar. 

Elektronik bankacılık hakkında %89'u bilgi almak isteyenlerin daha fazlası %59,3'ü banka 

tarafından internet üzerinden, %16.5'i ise seminer, eğitim, konferans yoluyla bilgi almak 

istediklerini belirttiler.Elektronik bankacılığın kullanımının günden güne artmasının yanında 

elektronik bankacılıktan kullananların özellikle sorunları da gündeme gelmiĢtir. Bir çok banka 

müĢterisi de bu ve bunun gibi problemlere göre veya bu konuda gerekli derecede bilinçlendirmenin 

ve bilgilendirmenin sağlanamadığından dolağı elektronik bankacılıkla tanıĢma imkanı 

bulamamıĢtır. 

Bu yüzden de bankalar elektronik bankacılık hakkında kendi elemanlarını öğretmelidir ki, 

banka müĢterileri bankaya müracaat ettiği zaman yanlıĢ bilgiyle karĢılaĢmasın, bu hem banka 

görevlisinin, hem de banka müĢterisinin elektronik bankacılık hakkında doğru bilgisinin olması 

elektronik bankacılığın daha da yayılmasına etkiliyor. 
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GĠRĠġ 

Sayın meslektaĢlar ve kongre katılımcıları. KonuĢmamı Seyla Benhabibe ait sözlerle 

baĢlamak isterdim: «Liberal demokrasinin dıĢarıdan gelen ucuz iĢgücüne ihtiyacı olduğu sürede, 

eyaletin merkeze göç yaptığında "devrilmiĢ küreselleĢme" de devam edecek ve bu ikame, kültürel 

kimlik ve vatandaĢlık haklarının zayıflamasıyla ilgilidir» (Seyla Benhabib «The claims of culture» 

("Kültür iddiaları")) 

Modern toplum çeĢitli sosyal faktörlerin etkisi altında olan, derin kapsamlı dönüĢüm 

dönemini yaĢıyor. Onlar arasında en önemlisi son yıllarda güçlenen nüfus (ahali) göçüdür. 

KüreselleĢme sürecinin ayrılmaz bileĢeni olan göç XXI yüzyılın çehresini belirleyen temel 

güçlerden biri oluyor. Göç ilk bakıĢta siyasi nedenlerin sonucu gibi görükse bile, her zaman olduğu 

gibi insanların maddi talebi ile bağlıdır.  

Nüfus göçü ahalinin en önemli sorunlardan biri ve o, yalnızca insan hareketinin basit 

mekaniyi gibi değil, sosyo ekonomik hayatının bir çok taraflarını çarpan karmaĢık toplumsal süreci 

gibi değerlendiriliyor.  

Göçmen ve onların ailelerinin haklarının korunması ve güvenliklerinin güçlendirilmesi için 

18 Aralık Göçmenlerin Uluslararası günü gibi ilan edildi. Bu günü ilk önce 1997 yılında Filipinler 

ve Asya'dan olan göçmenlerin haklarını savunan örgütler- onlarla dayanıĢma günü gibi kutlamaya 

baĢladı. Daha sonra 2000 yılında BM Genel Kurumu 18 Aralık tarihini Göçmenlerin Uluslararası 

günü ilan etti. BM üye ülkeleri göçmenlerin sorunlarını çözmeyi, onlar için uygun yaĢam koĢulları 

yaratmayı ve onların güvenliğini sağlamak yükümlülüğünü kendi üzerilerine almıĢlardı. 

Nüfüs göçü- kendisinden insanlar tarafından ülkeler, ilçeler ve köyler arasında yapılan 

hareket bütünlüğünü temsil ediyor. Nüfus göçünün baĢlıca göstergesi- insanların kalıcı, uzun ve ya 

geçici sürede techir etmesidir. Nüfus göçleri insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıĢtır; yerleĢim, 
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toprağın tarım benimsenmesi, üretken güçlerin geliĢmesi, aynı zamanda dil, halk, ırkların birbirine 

karıĢmasının geliĢimi gibi süreçler onlara bağlıdır. Nüfus göçünün çeĢitli boyutları vardı: 

demografi, istatistik, ekonomi, sosyoloji, coğrafya, etnografya ve s. gibi bilimler - onların karakteri 

ve yapısı, sonuçları, yaptıkları bir dizi bilimleri tetkik ediyorlar. Nüfüs göçü araĢtırmaları genel 

ekonomik ve bölgesel planlama amaçları, emek kaynaklarının kullanımı için uygulamalı öneme 

sahiptir.  

Göç faktörleri olarak genelde insanların yaĢadıkları ortam ve göçmenlerin kendi yapısını 

gözden geçirmek gerekir. Göç nedenleri kiĢilik veya onun talebinin geliĢme düzeyi ve onların 

ihtiyaçlarının Ģu veya diğer ortamda sağlanması arasındakı çeliĢkilerdi. Kanaatimizce, göç 

faktörleri, etkilerinden bağlı olarak, makro-sosyal, mikro-sosyal ve grup faktörlerine ayrılabilir. 

Makro-sosyala göçün daha küresel ve evrensel unsurlar aittir. Mikro-sosyal- ülkenin köy, ekonomik 

ve doğal bölgelerine ait, köy bölgeleri için tipik sayılan göç faktörleridir.  

Göçün  sosialyönümlü-meslek seviyesinin objektiv ve sübjektiv unsurlarına yaĢam tutarı ve 

kalitesi, sosialyönümlü-meslek ilerlemesinin somut olanakları, istihdam, gelirler, çalıĢma ortamı 

bireyin geçen göç geliĢimi ve bu gibi bilgiler aittirler.  

Bir göçmen toprak değiĢtirmesi sırasında gelecek yerleĢimcidi, yerleĢimciyse giriĢ ilçesinde 

adaptasyon yapan geçmiĢ göçmendir. Herhangi bir sosyal süreç gibi göç de toplumda 

gerçekleĢtirdiyi rola- kendi iĢlevlerine sahiptir. Göçün genel iĢlemlerine hareketliliğin geliĢimi, 

yeniden dağıtım ve seçici fonksiyonlar ait ediliyor. 

Her alana göre tüm nüfusun hareketi göç ve göçmenlik akımlarından oluĢur. Emigrasyon- 

yurt dıĢına çıkıĢ, imigrasyon- yurt dıĢından ülkeye giriĢ. Bu iki anlamın farkı bizlere göçün temiz 

hacmini, onların tutarıysa göçün genel hacmini oluĢturmaktadır. 

Göç türleri arasında epizodik, sarkaç, mevsimsel, geri dönülmez hareketler seçiliyor. Göç 

tiplerine devletlerarası (harici) ve yerli (iç) hareketler aittir. Göç aĢağıdaki iĢlevleri gerçekleĢtiriyor: 

1) hareketlilik geliĢtirmesi fonksiyonu 2) yeniden dağıtım fonksiyonu 3) seçim (seçici) fonksiyonu 

Göçmenler için kendilerine yabancı topraklarda daha iyi bir hayat aramak kararı kiĢisel, 

bireysel karakter taĢır, fakat sosyal bilimciler farklı sosyal sistemlerin etkileĢimini değerlendirerek 

bu olguyu daha geniĢ bir açıdan anlamaya çalıĢıyorlar [4, s.29]. 

Göçmenler "farklı" sayılıyor, yerel ahalinin iliĢkisi "kendi" ve "yabancı" prizmasından 

tahmin edilmektedir. 

Göçmenler çoğu zaman onları vatandaĢlık kimliğini değiĢtirmeye tahrik eden motifleri 

gizliyor, bu motiflere ikincil önem vermeye çalıĢıyorlar, bunu mülteci statüsünü ve onunla ilgili 

ayrıcalıkları almak için ediyorlar [2, s.140]. 

Göç, oldukça karmaĢık ve çeliĢkili bir sosyal süreçtir. ĠĢsizlik göç hareketlerine yol açıyor, 

bu zaman ihtiyaç bir çok insanı kendi topraklarını tekretmeye sürüklüyor. Göç devletler karĢısına 

bir çok karmaĢık ve çok yönlü sorunlar koyuyor. Ekonomik sebepler, düĢük yaĢam düzeyi, siyasi 

istikrarsızlık, insan haklarının ihlali, iĢsizlik - bunlar hiç de nüfus göçüne neden olan sebeplerin tam 
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listesi değil. ÇağdaĢ göç, toplumun bütün taraflarını etkileyen çok yönlü bir olgudur, o, ekonomi ve 

siyaset, demografik süreçler ve etnik iliĢkileri etkilemektedir. Göç sakin sayısını, aynı zamanda 

nüfusun sosyal, eğitim, meslek ve etnik yapısını değistiriyor. Göçmen sayı onların akımı olan 

ilçelerde nüfusun kültürel ve eğitim düzesini etkiler.  

Göçleri doğrudan nedenler, onların biçim ve yoğunluğu Ģu ve ya bu aĢamada, yalnızca 

belirli sosyo-ekonomik koĢullar dikkate alınırsa analiz edile ve açıklanabilir. 

Göçmenler "insan kaynaklarının" büyük bir bölümünü oluĢturuyor. DayanıĢma her zaman 

göç etkinliğine eĢlik etmez. Bir ortamda göçmenler yerli nüfusa karıĢır, diğer ortamdaysa yoğun 

yaĢama tarzı ve karĢılıklı destekle yaĢam stratejisini kuruyorlar. Göçmenlerin yerel ortama 

karıĢtıkları taktirde onların kendi aralarında grup dayanıĢması kurma Ģansı hayli azalmaktadır. Eğer 

vatanda olan sosyo-ekonomik ve siyasi ortam ora tekrar dönmeye izin veriyorsa, göçmenler 

adaptasyon zorlukların kritik noktasına vardığında Ģu stratejini seçmeye hazır olurlar. Milli 

gelenekler dayanaklığına sahip olmayan göçmenler "yerli insanlar bizlerçin neler düĢünüyor" 

fikrinden çox asılı olurlar. Milli kimlik yeniden Ģekilleniyor, onun taĢıyıcıları yeni çevrenin 

stereotiplerini kendisine çekiyor. 

YerleĢim yerinin değiĢmesiyle ilgili olan göç yaĢam tarzı ortamın değiĢmesine de yol 

açıyor. Göç haraketi göç yönü ve akar büyüklüğünün halk ekonomisinin ihtiyaçlarına uygun olduğu 

ve yeni yerleĢimcilerin sağkalım oranının yüksek olduğu taktirde verimli olur. Göçmen sayısı 

onların akın yaptığı arazideki nüfusun sosyal yapısı, kültürel ve eğitim düzenini etkiliyor. Her türlü 

göçlerin itici gücü sosyal iliĢkilerle Ģekilleniyor. ġu veya bu aĢamada, göçlerin doğrudan nedenleri, 

onların form ve yoğunluğu yalnızca belirli sosyo-ekonomik Ģartların hesaba alınmasıyla analiz edile 

ve açıklanabilir. 

XX yüzyılın ikinci yarısında yeni göç Ģekli- "zeka sızması" oluĢtu. Onun mahiyeti yabancı 

bilim adamları, mühendis ve yüksek vasıflı uzmanların ülkeye cezbedilmesindedir. O, insanların 

Batı Avrupa ülkelerinden ABD'ye gitmesinden baĢladı. Ama daha sonra böyle göçmen- 

"entelektüellerin" sağlayıcıları geliĢmekte olan ülkeler oldu. "Zeka sızması"  bu ülkelerin ekonomi 

ve kültürünü oldukça olumsuz etkiliyor. 

Göçmelerin kitle akımı göçmenlerin yerel nüfusun sosyal, sosyo-ekonomik ortamını 

mutlaka etkiliyor, sorunlar doğuruyor. Göçmenlerin vatanlarına döndürülmesinde yardım devlet 

politikasının en önemli öğelerinden biridi. 

Dünya ekonomisinin küresel restrukturizasiya'sı, uluslararası ticaretin yoğunlaĢması 

binyıllar sınırında yeni süreçlerin sosyal iletiĢim ve teknolojilerin transfer geliĢimini göçlerin çeĢitli 

Ģekli gibi oluĢturmuĢtu. Ġnsanların göç davranıĢları kiĢiliğin karmaĢık iç yapısıyla (onun sisteminin 

tesisleri çıkarları, eğilimleri) daha zor koĢullara sahip dıĢ yapısının etkileĢimiyle bağlıdır. 

V.Esses, C.Davidiyo, L.Cekson ve T.Armstrongun "Göç Ġkilemi: Sosyal gruplar arasındakı 

mücadelenin, etnik önyargı ve milli kimliğin rolü" makalesinde göçmenler ve göçe karĢı olumsuz 

tutumların oluĢumu bağlamında toplumsal gruplar arasında daha iyi yaĢam koĢulları için 

mücadelenin doğasını ve önemini tartıĢır. Belirtiyor ki, ABD ve Kanada gibi güçlü devletlerde , 
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ırkı, milli, etnik önyargılar Ģimdiye kadar hem gruplar arası iliĢkilerde hem de o bür ülkelerden 

gelen göçmenlerle iliĢkide çok güçlüdür.  

Kanada'da sosyalleĢtirme sürecine giren göçmenlerin 2 türü vardır: ekonomik açıdan amaçlı 

ve aile desteğine ilgi duyan göçmenler  [7, s.70].  

Birinci türle ilgili o söylenebilir ki, bu tür insanlar, bir kural olarak, kalifiye iĢçi, 

yatırımcılar, giriĢimciler, iĢadamları oluyorlar, yani eğitim, tecrübe, iĢ ve bu gibi faktörlerin 

mevcutluğunda kendi kendine yeten bireylere çeviriliyorlar. Orta hesapla bu tip göçmenlere  "ayağa 

kalkabilmek" için yaklaĢık 10 sene gerekiyor. [7, s.71]. 

ABD'deki  göçmenleri iki türe ayırabiliriz: "çeĢitli programlar" üzere, ülkeye iĢ için veya, 

mesela,  "değiĢim programıyla" gelenler ve daimi ikamet için kalanlar. Burada iĢe yönelik 

göçmenler o kadar da çok değildir. ABD Göç politikası günümüzde bu süreci ayarlamaya çalıĢıyor, 

diğer ülkelerden gelen yüksek vasıflı uzmanlara ayrıcalıklar sayını artırıyor, ama Ģimdilik bu 

politika gerekli sonuç vermiyor. Ama her halde bu veya diğer ülkedeki göçmenlerin büyük sayı 

sosyalleĢmeyi baĢarıyor, sonuçta diğer sorun oluĢuyor- maddi kaynaklar ve refah için mücadele. 

Göç kentleĢmenin en önemli mekanizmasıdır. Onun aracılığıyla nüfusun kent ve köy 

arasında dağıtımı gerçekleĢiyor. Nüfus göçü - büyük kentin sosyo-ekonomik yaĢamının ayrılmaz 

ögesidir. Nüfüsun Ģehir aglomerasyonlarında oluĢumunun bir kaç kaynağı vardır. Bunlar: 1) 

nüfusun tekrar üretimi 2) göç 3) aglomerasyonun geniĢletilmesi sayesinde nüfusun oluĢumu. 

Göçün (migrasyonun) sebeblerine ait ediliyor: 1) iĢ 2) vasıflı iĢgücüyle uğraĢmak imkanı 3) 

özel hayatını kurma imkanı 4) aile münakaĢaları 

XX yüzyılın 90'ıncı yıllarında reformlar ekonomide değiĢimler doğurdu, kendileri ardından 

bir çok doğal süreçler ve makro yapısal (makrostrüktür) kaymalar sürüklediler.Teknik potansiyelin 

zayıflamasıyla, bilim kapasiteli sanayi alanlarına kendi etkisini gösterdi. Özel mülkiyet 

enstitüsü'nün teĢekkülü ve hukuki tespiti ekonominin yeni sektörlerinin geliĢmesi ve istihdamın 

geliĢtirilmesi, yeni gelir kaynaklarının oluĢmasına neden olmuĢtur. Bu değiĢiklikler emek 

potansiyelinin istihdamın tür ve alanlarına göre dağıtılmasında önemli bir önkoĢu oldu. 

Ekonominin kurumsal yapı değiĢiklikleri ve Yeniden Yapılanma iĢsizliğin oluĢmasına yol 

açtı. Bilimsel faaliyete ihtiyaç duyulmaması, yaĢam koĢullarının kötüleĢmesi, düĢük ücretler vasıflı 

eleman potansiyelinin hayli kayıplarına neden oldu. Uzmanların akımı, birincisi, onların 

ekonominin diğer alanlarına gitmesinden, ikincisi, göç yoluyla gerçekleĢiyor. 

Binyıllar ayrımında nüfusun uluslararası göçü görülmemiĢ boyut kazandı, o, geliĢmiĢ 

devletler karĢısında  karmaĢık ve kapsamlı sorunlar kompleksini bıraktı. Göç akımları nüfusun etnik 

yapısını önemli etkiliyor, uluslararası iliĢkileri gerginleĢtiriyor, göçmenlere karĢı olumsuz 

stereotipler oluĢturuyor. Göçün temel sebepleri arasında ekonomik istikrarsızlık,  düĢük yaĢam 

düzeyi, iĢsizlik, savaĢ, siyasi istikrarsızlık, insan hakları ihlali ve bu gibi sebepler vurgulanmalı. 

Modern uluslararası nüfus göçü çok yönlü bir durumdur. O, ekonomi, politika, demografik süreçler 

ve etnik iliĢkiler, ideoloji ve din gibi- toplumun tüm yönlerini etkiliyor. 
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Modern devletlerarası göç süreçleri ulusal iĢgücü piyasası ve  istihdamın makroyapı 

geliĢimi üzerinde çeliĢkili bir etkiye sahiptir.Bir yandan farklı ülkelerde, bölge ve sektörlerde 

modern koĢullarda (kendisinden piyasa mekanizmalarının doğal bir sonucunu belirten) yoğun 

geliĢmesini almıĢ en nitelikli potansiyelin konsantrasyonu ve gelecek seçkinliği. Öte yandan, 

bölgesel farklılaĢma süreçleri güçleniyor ve onlar hem ulusal ekonominin sürdürülebilir kalkınma 

ihtiyaçlarına  hem de dünya toplumunun bazı pozisyonların korunması gereksinimlerine uymuyor. 

Modern dünyada ulusal ekonomilerin karĢılıklı bağımlılığı giderek daha yoğun olunca 

emek göçü önemi sürekli artıyor. Emek göçü aracılığıyla batı ülkeleri birçok sosyal ve ekonomik 

alanlarda nitelikli uzmanların eksikliği sorunlarını  çözmektedir. ĠĢçi ve uzmanların yurtdıĢına 

gönderilmesi iĢsizliğin artmasının önüne geçme seçeneklerinden biridir.GeliĢmiĢ ülkelerde vasıflı iĢ 

gücüne ihtiyaç az değil. Yalnız iĢsizlerin iĢgücü göçünü teĢvik ederek, devlet düzeyinde iĢsiz kalmıĢ  

uzman ve iĢçilerin sonsuza dek ülkeyi terk etmemeleri için önlemler almak lazım. ĠĢgücünün iç 

pazarda fazlalığı diğer geliĢmekte olan ülkeler ile karĢılaĢtırıldığında düĢük fiyatını belirliyor, bu ise 

giriĢimcilere verimli ve yararlıdır. 

Genel olarak, iĢgücü göçünü yasal ekonomik süreç olarak tasavvur edilebiliriz. Bu süreç 

zamanı yeni uzmanlar davet ediliyor ve boĢ iĢ yerleri dolduruluyor. Bu tür süreçler nadir uzmanlar 

ve geçici iĢçilere olan talebi karĢılamaya yardım ediyor[6, s.2]. 

Azerbaycan iĢgücü göçü sorunu Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra güncel hale geldi 

halihazırda geniĢ kapsamlı nitelik kazanmıĢtır. Ġllegal emek göçü daha Sovyet döneminde 80'li 

yılların baĢlarında Azerbaycan gerçeklerinin bir parçasına dönüĢmüĢtür. Sovyetler Birliği'nin 

çöküĢü, Ermenistan'la Azerbaycan arasında Dağlık Karabağa göre savaĢ hareketleri, ekonomik kriz-  

tüm bunlar göç ile bağlı durumu etkilemiĢti. 1992 yılında baĢlayan iĢ arayanların ülkeden akımı 

1994 yılında tam ölçekli bir karakter almıĢtı.  

Önceki göçmenler yalnızca Rusya ve diğer eski Sovyet cumhuriyetlerine gitseler de, 

sonradan onlar Türkiye, Ġran ve  BirleĢik Arap Emirliklerinde görünmeye baĢladılar [8, s.98]. 

Azerbaycan topraklarında çeĢitli dönemlerde göç süreçleri yaĢanıyordu. Onların temelinde 

hem coğrafi ve sosyal, hem ekonomik ve siyasi nitelikli değiĢiklikler vardı. BaĢlangıçta, 

Azerbaycan'da göç mülteciler, yerinden olmuĢ kiĢiler ve siyasi olaylar ile bağlı bulunmuĢtur. Bu 

sebepten, iĢ arayanların ülkeden ayrılması toplum tarafından teĢvik edilmiyordu. Vatanseverlik ruhu 

avantaj teĢkil ediyordu. Fakat sosyo-ekonomik durumunun kötüleĢmesiyle toplumsal atmosfer de 

değiĢiyor. 1995-1997 yıllarında basın illegal göç ve bununla bağlı sorun ve zorluklardan yazıyor. 

Tabii ki, çok vakit bu yazılar azerbaycanlıların Rusya'da sorunları ve hayatı ile ilgili oluyordu. 1997 

yılından Azerbaycan medyasında Batı ve Müslüman ülkelerde illegal göçmenler konusunda yazılar 

çıkmaya baĢladı.Azerbaycan Cumhuriyeti'nin emek göçü hakkında olan Kanunda Azerbaycan 

Cumhuriyetinde emek göçü süreçlerinde hukuki, ekonomik ve sosyal temeller kurulmuĢ, emek göçü 

alanında ortaya çıkan iliĢkileri düzenlenmiĢti.  

Bu Yasada aĢağıdaki kavramlar kullanılıyor: emek göçü - bireyler tarafından emek faaliyeti 

için yerleĢim yerinin değiĢtirilmesi; iç emek göçü- Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında emek 
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etkinliği için bireylerin yerleĢim yerinin değiĢtirilmesi; iĢçi göçmen- bir ülkeden diğerine yasal 

gerekçeler üzerine ücretli istihdam için taĢınan fiziksel bireysel; göçmen iĢçinin aile fertleri- 

göçmen iĢçinin karısı (kocası), 18 yaĢı altında çocukları, yükümlüğünde olan ebeveynleri; sınır 

emek göçü- daimi sınır köylerinde yaĢayan insanların bir gün içinde ülkeni komĢu devletlin 

topraklarında çalıĢabilmek için terketmesi; iĢgücü göçü için kota- bir yıl boyunca Azerbaycan 

Cümhuriyetinde emek faaliyetlerini hayata geçirmeleri için  yabancılar ve vatandaĢlığı bulunmayan 

(daha sonra "yabancılar") kiĢiler sayının sınırı [3, s.1]. 

Emek göçü hakkında Mevzuat Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası, Azerbaycan 

Cumhuriyeti'nin Emek kanunu, asıl Yasa, Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından desteklenen 

Azerbaycan Cumhuriyeti ve uluslararası anlaĢmaların diğer mevzuatından oluĢuyor. 

Asıl Yasa çalıĢtığı ülkede sürekli yaĢayan, giriĢimcilik faaliyeti ile uğraĢan, uluslararası 

anlaĢmalar temelinde oluĢturulmuĢ örgütlerin üst düzey yöneticileri, diplomatik temsilcilik ve 

konsolosluklarında çalıĢanlara Ģamil edilmiyor [3, s.2] 

Azerbaycan'da kırsal-kentsel göç birçok nedenlerden kaynaklanıyor, bunlar eğitim, kazanç, 

aile durumu ve bunun gibi nedenler. ĠĢsizlik yüzünden nüfus çalıĢmak için hem Ģehir, hem de yurt 

dıĢına taĢınmaktadır. Orada vatandaĢlıkları olmadığından onlar Azerbaycan'ın bu veya diğer 

bölgelerinin sakinleri gibi kayıtlıdır, ama aslında hiç orada yaĢamıyorlar. 

Azerbaycan'da mevsimsel ve kevgirli göç halleri gözlemleniyor. Azerbaycan'da mevsimsel 

göç örneği turizm, tedavi ve  son yıllarda büyük ölçek almıĢ eğitimdir. Göçün her iki türü geçicidir. 

Azerbaycan'da göç hareketleri konularıyla Adalet bakanlığı, DıĢiĢleri Bakanlığı, 

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Göç Servisi gibi kuruluĢlar ilgileniyor. Ġç göç sorunu Azerbaycan 

için çok ciddi sorun sayılmaktadır. Göçmenlerin sayısının çok olması konut, istihdam ve bu gibi 

nedenlerin sağlanması sorunlarının yaranmasına sebep oldu. 

AZE.az verdiği bilgilere göre, emek kaynaklarının esnekliğinin artması göç araĢtırmalarının 

önemini artırıyor, devleti göç etkisinin ekonomik büyüme olan etkisi hakkında düĢünmeye mecbur 

ediyor, istihdam ve ücretleri, genel olarak sosyal kalkınmayı etkiliyor [6, s.3]. 

Azerbaycan'ın baĢarılı ve dinamik geliĢimi ülkemizi yabancılar için enteresan ve çekici etti. 

Son yıllarda Azerbaycan'ın sosyo-ekonomik alanda gerçekleĢtirdiği reformlar ülkemizin hızlı 

geliĢmesine ve buraya gelen gastarbeiterlerin sayının artmasına neden oldu. "Gastarbeiter" alman 

dilinden tercümede "konuk olan iĢçi" demektir, bu  anlayıĢ bizim leksikona geçenlerde dahil oldu. 

Ve önceler bu terim yurtdıĢına "çalıĢmaya" giden Azerbaycan vatandaĢlarına ait edilse bile, Ģimdi, 

tam tersi, ölkemiz yurtdıĢından gelen iĢçileri kendisine çekmeye baĢlamıĢtır. 

Ekonomik krize rağmen, Azerbaycan ekonomik istikrarı koruyup geliĢimini devam etmeyi 

baĢarmıĢtır. Ve yurt dıĢından gelen göçmen akını, onların legal yolla çalıĢma izninin alınmıĢ hali ve 

illegal yolu bunun en iyi örneğidir. ġu anda, Azerbaycan'da iĢgücü göçünün düzeyi önemli ölçüde 

artmıĢtır. 
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Son verilere göre, Azerbaycan topraklarında emek faaliyeti için izin alan yabancı ülke 

vatandaĢlarının sayısı, 2010 yıl içinde yarım kat arttı [6, s.3]. 

2010 yılında ÇalıĢma ve Sosyal Koruma Bakanlığı yanında Göç Yönetmenliği yabancılara 

5900 izin verdi ve ülkemizde emek faaliyetlerini gerçekleĢtirmeleri için 2808 özel izin süresi 

uzatıldı. 2010 yılında, Azerbaycan'da bireysel çalıĢma temeliyle 1.007 iĢletmede 88 ülkeden 8708 

yabancı vatandaĢlar çalıĢma iznini almıĢtı. 2009 yılının sonuçları ile karĢılaĢtırıldığında onların 

sayısı 5784 kiĢi artmıĢtır [6, s.3]. 

Geçtiğimiz iki yıl boyunca Azerbaycan mevzuatı göç alanında çok değiĢmiĢti. Ve bu, her 

Ģeyden önce, ülkemize göçmen akıĢı her yıl daha da artmasıyla bağlıdır. Son yıllarda ülkenin yoğun 

ekonomik ve sosyal geliĢmesinin sonucu olarak Azerbaycanda göçmen akıĢı artmaya baĢlamıĢtı ve 

bu hal konusu giden sektörün düzenlenmesine ihtiyaç doğurmuĢtu. Bu amaçla, 2007 yılın 19 Mart 

tarihinde, Azerbaycan CumhurbaĢkanı Ġlham Aliyev Devlet Göç Servisi kurulmasına iliĢkin bir 

kararname imzaladı. Böylece ülkede uluslararası standartlar ve çağımızın gereklerine uygun olarak  

göç alanında mevzuatın geliĢtirilmesine dair devlet politikasının yürütülmesi fırsatı oluĢmuĢtur. 

Bununla beraber sosyo-ekonomik ve demografik geliĢimin sağlanmasına, emek rezervlerinin 

rasyonel kullanımı ve yasadıĢı göçün önlenmesi fırsatları da yaratılmıĢtı. 

Göç Servisi Azerbaycan'ın ekonomik çıkarlarının korunmasında çok önemli bir rol 

oynamaktadır. ġimdi Azerbaycan yabancılar için çok çekici bir ülkedir. Burada yaĢamak ve 

çalıĢmak için yurtdıĢından gelenlerin sayısı git gide artmaktadır. Bu ekonomik baĢarının sonucudur. 

"Emek göçü hakkında" olan Kanuna göre Azerbaycan'da her gerçek ve tüzel kiĢi çalıĢma ve 

sosyal güvenlik Bakanlığı Tarafından verilmiĢ özel izin esasında yabancıyı iĢe almak hakkına 

sahiptir [3, s.3]. Ayrıca Azerbaycan Göçmenlik Bürosu'nun verilerine göre, ülkede emek faaliyetini 

gerçekleĢtirmek isteyen tüm göçmenler, devlet ücreti ödemelidir [6, s.3]. Ücretli istihdam yapmak 

isteyen göçmenler bunun için ücret ödemeli ve bu tür faaliyetler için izin almak zorundalar.  

Ülkede göç mevzuatının iyileĢtirilmesi yönünde bir takım reform ve önlemler hayata 

geçirilmiĢtir. Devlet Göç alanında yasal çerçevenin geliĢtirilmesine büyük önem veriyor. Bu "vahit 

pencere" ilkesini örnek vermek  uygun olur. Emekçi göçmenler bütün durumlarda Devlet göç 

servisine müracaat ediyor, iĢte o, göçe ait olan tüm sorunları ilgili hizmet ve  kurumlarla beraber 

çözmektedir.  

Belirtmek gerekir ki, "vahit pencere" ilkesi ile ülkedeki göç politikası reformları bitmekte 

değildir. Örneğin,  yabancı vatandaĢların iĢe alınmasına dair  kotalar verildi. Kota belirlenirken, 

iĢgücü piyasasının talebi dikkate alınıyor. Kota tespit edilirken Azerbaycan yüksek okullarının 

mezun sayısı, yerel uzmanların olup olmaması dikkate alınıyor. Böyle kısıtlamalar tespit 

edildiğinde ülkede iĢçi ve boĢ iĢ yerlerin sayısı çok önemlidir. Kotaların uygulanması - mühim bir 

tedbirdir, zira Azerbaycan birçok ülkelerden farklı olarak,  iĢçi gücüne büyük talep, ve borç 

gastarbeiterlere (misafir iĢçilere) o kadar da ihtiyaç duymuyor. Bizde demografik kriz de yok. Bu 

nedenle, emek göçmenlerinin sayısını dikkate alarak, onların yerel emek piyasasına yayılma 

derecesini belirlemek  birinci dereceli görevlerdendir. ġüphesiz, böyle etkinlikler ülkemizin 
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Anayasasının tüm hukuk ve normlarına uymakla, emek göçmenlerinin sosyal yardımla temin 

edilmesi için oluĢtu.  

Azerbaycan göçmenler ve onların ailelerinin güvenliği için BM'nin Uluslararası 

sözleĢmesine, Avrupa Sosyal ġartına katıldı, Uluslararası ÇalıĢma Örgütünün bir dizi belgesini 

onayladı. Emek göçmenleri ile ilgili tüm yenilikler, ülkemizin uluslararası sözleĢme ve araçları 

imzaladığı andan Azerbaycanın üstlendiği tüm yükümlülükler hayata geçirilmeye baĢlamıĢtır.  2010 

yılında emek göçü kotası 10 700 kiĢi için 2011 yılındaysa  - 9 815 kiĢi için ayırılmıĢtır. Belirtelim 

ki, bu tür kotalar iĢgücü piyasasının  durumu dikkate alınarak belirlenir [6, s.4]. 

Böylece, son yıllarda ülkemizde sürmekte olan yoğun inĢaat nedeniyle tam inĢaat 

sektöründe "yeni ellere" (iĢgücüne) ihtiyaç vardır. Ve ülkede kayıtlı olan göçmen iĢçilerin çoğu bu 

sektörde çalıĢmaktadır. Böylece, son yıllarda ülkemizde sürmekte olan yoğun inĢaat nedeniyle tam 

inĢaat sektöründe "yeni ellere" (iĢgücüne) ihtiyaç vardır. Göçmenler için bir baĢka çekici sektör 

Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri sektörüdür (BĠT). Azerbaycan'ın bilgi atılımı fazla uzmana ihtiyaç 

duymaktadır ve bu sektörün uzmanlarının çoğu yurt dıĢından gelmiĢ. Ekonominin önde gelen 

sektörü- petröl üretimi ve arıtması alanlarını unutmamak gerekir. Ayrıca, iĢçi göçmenlerin çalıĢtığı 

alanlara turizm, otelcilik ve eğitim alanları aittir. Azerbaycan'da Ģimdilik eleman eksikliğini 

yaĢayan ekonomimiz için yeni olan alanları da aktif geliĢmektedir. ĠĢte yabancı uzmanlar bu 

alanlara teĢvik ediliyor.  

Bir istihdam izni altında çalıĢan yabancıların toplam sayısından yaklaĢık beĢ bin - Türk 

vatandaĢı, yaklaĢık 1,5 bin kiĢi Büyük Britanya vatandaĢı. Azerbaycanda Çin, Hindistan, Gürcistan, 

Ġran, Rusyadan olan göçmenler de vardır. 

Göçmenlerin çoğu piyasada yerel iĢçiler tarafından tutulmayan oyukları tutuyor. ġunu 

söylemek önemlidir ki, göçmenlerin memleketlerine iĢçi göçü ve dövizleri onların ailelerinin yaĢam 

araçı ve onların mali bağımsızlığının sağlanması için gerekiyor. Göçmenlerin para aktarmaları 

birçok ülkelerin GSMH'nin önemli bölümünü oluĢturuyor. 

Ülke genelinde nüfus göçünün baĢlıca akını köylerden Ģehredir. Göç eden nüfusun 1/5-i  

Bakü'ye geliyor. Son zamanlarda Karabağ ve Ermenistan sınırına yakın olan bölgelerine aktarılan 

nüfus hissesi ülkenin diğer bölgelerine, özellikle AbĢerona yerleĢimde bulunuyor [5, s.2]. 

Dünyada her altıncı, Azerbaycan'da ise her dokuzuncu kiĢi emek göçmenidir. Resmi 

istatistiklere göre, dünyada 760 milyon iç ve 238 milyon dıĢ göçmeni vardır [1, s.2].Azerbaycan 

Cumhuriyeti Devlet Göç hizmetleri müdür yardımcısı Perviz Musayevin söylediklerinegöre, 

göçmenlerin haklarının korunması ile ilgili tüm gerekli maddeler 2013 yılının Ağustos ayında 

yürürlüğe girmiĢ AC (Azerbaycan Cumhuriyyeti) Göç Yasasında yer bulmuĢtur. 

ÇağdaĢ göç süreçlerinde trendler göçün devlet yönetmeliklerinde vurgunun nicel 

parametrelerden nitel parametrelerine geçmesini gerekli sanmaktadır. Göçmenlerin durumunu 

karakterize eden nitel parametrelere onların değerleri, kurulum ve beklentileri, motivasyon ve 

yeniden yerleĢim amacı, profesyonellik, etno-kültürel çevre ve sosyal sınıfa mensup olma, gelir ve 

bu gibi parametreler aittir.Göç sorunlarının çözülmesi sırasında yasadıĢı göç ve  istihdamın 
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azaltılmasına gayret edilmelidir. Bunun için net ve açık tescil iĢlemleri olmalı, iĢe alınma izni 

verilmelidir. Fakat bütün bunlar onların hem iĢverenler hem de göçmenlere karĢı Ģiddetini göz 

ardına koymuyor. 

Söz konusu iĢgücü göçünün zarar ve faydaları olduğunda, yasadıĢı göçe mücadele edilmesi 

gerektiğini söylemek çok önemlidir ve hükümetin ülkeye kaçak göçmen akıĢını azaltmak için 

adımlar atması gerekmektedir. ÇalıĢma izni ile onaylanmıĢ göçmenlerse Ģüphesiz ülke için bir 

avantajdır. ĠĢgücü göçünün etkili yönetimi her kes için faydalı olabilir, yanı sıra göçmen iĢçilerin 

kendileri ve ailelerini de dahil etmek üzere tüm taraflar için olumlu sonuçlar verebilir. 

Özetleyerek, göçün hem gönderen hem göçmeni kabul eden ülkenin ekonomisine büyük 

katkıda bulunduğunu söylemek gerekir.  

 

Kullanılan Edebiyat Listesi 

1) Azerbaycan. Göçmenlerin sorunları . URL: http://www.radioazadlyg.org/ 

2) S.V.Baranova. Sverdlovsk bölgesinde zorunlu göçmenlerin durumu. Sosyolojik araĢtırmalar //. 

2005 y. № 2. s. 139-142 

3) Emek göçü Hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti kanunu. URL: http://migration.gov.az/ 

4) V.L.Ġnozemsev.  Göç: Yeni yüzyılın yeni sorunu. // Sosyolojik araĢtırmaların metodolojik açıları. 

2003 y. № 6. s.29-38 

5) Nüfus göçü. URL: http://www.azerbaijans.com/ 

6) Azerbaycan'da emek göçü: olumlu ve olumsuz yönleri. URL: http://aze.az/ 

7) V.Esses., C.Davidiyo., L.Cekson., T.Armstrong "Göç Ġkilemi: Sosyal gruplar arasındakı 

mücadelenin, etnik önyargı ve milli kimliğin rolü." // Referat dergisi. Sosyal ve beĢeri 

bilimler. Yerli ve yabancı edebiyat. 11 serisi. Sosyoloji. 2004 y. № 1. s.70-758) A.Yunusov. 

Eski sovyet ülkesi Azerbaycanın göç nüfusu. // Dünya ekonomisi ve uluslararası iliĢkiler. 

2002 y. № 1. s.98-106 

http://www.radioazadlyg.org/
http://www.azerbaijans.com/
http://aze.az/


IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

109 

 

Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan‟ın Ekopolitik Analizi 

 

AKTOPRAK S.
23

 

seyfiaktoprak@trakya.edu.tr 

 

Özet 

 

Sovyetler Birliği (SSCB) dağıldıktan sonra 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan 

ekonomisi temelde petrol, doğalgaz ve petrokimya ürünlerine dayanmaktadır. Merkezi planlama 

döneminde her ülkenin hangi ürünleri üreteceği belirleniyordu. Bağımsızlığın kazanılmasının 

ardından SSCB‘deki iĢletmelerle ekonomik bağlantıların koparılmasının ve ülkenin diğer Sovyet 

cumhuriyetlerdeki pazar payını kaybetmesinin yanı sıra SSCB döneminde merkezden sağlanan 

sübvansiyonların da kesilmesiyle birlikte üretimde büyük düĢüĢler yaĢandı. Ekonomik yapının eski 

merkezi planlamaya göre örgütletilmesi nedeniyle birçok fabrika ve tesis üretimini durdurdu veya 

düĢük kapasite ile üretimine devam etti. Fakat Azerbaycan bu durumdan zengin enerji rezervleri ile 

kurtulmayı amaçlamıĢtır. GeçiĢ ekonomisi sürecini yaĢamakta olan ülkelere göre ekonomik 

göstergeler itibariyle daha iyi konumda yer almaktadır. 

Bu bildirinin amacı, SSCB dağıldıktan sonra ortaya çıkan ülkelerden olan Azerbaycan‘ın 

geçiĢ ekonomiler içindeki yeri ve özellikle ekonomik yapısında meydana gelen dönüĢümü 

incelemektir. Bu kapsamda özellikle ekonomik yapıda gerçekleĢen dönüĢüm ile bu dönüĢümde 

Azerbaycan ekonomisinde sektörel geliĢmelerin yönünün ne olduğunun incelenmesidir. ÇalıĢmanın 

bir baĢka amacı ise, uzun süre dünya ekonomisinden uzak kalmıĢ Azerbaycan‘ın küreselleĢmenin 

hız kazandığı günümüzde, dünya ekonomisine ne ölçüde entegre olduğunun araĢtırılmasıdır.  

 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Geçiş Ekonomileri, Ekopolitik 

 

AfterIndependence, Azerbaijan'sEcopolitic Analysis 

Abstract 

 

Soviet Union (USSR) in 1991, disbanded after Azerbaijan declare ditsin dependence on the 

basis of the economy of oil is based on natural gas and petro chemical products. Central planning 

period, which was determined to produce products in eachcountry. After the breaking of 
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economicties with the independence and in SSCB- business side of losing market share in other 

Soviet republics as the country with the largest declines in production cut in the subsidies provided 

by the central USSR it took place. Due to the economic structure compared to the old central 

planning many factories and plants stopped production or went in to production with low capacity. 

But Azerbaijan intends to get rid of the rich energy reserves of the situation. Economic indicators 

by country experiencing the transition economy is in a beter position as. 

The purpose of this paper, its place in Azerbaijan's transition economy countries which 

emerged after the collapse of the USSR, and in particular examine the transformations occurring in 

the economic structure. In this context, especially in the economy of Azerbaijan in this 

transformation of the economic structure transformation took place to examine what is happening to 

the direction of sectoral development. Another purpose of the study, for a long time that today's 

accelerated globalization of the world economy of Azerbaijan have been away, that is to investigate 

tow hatextent integrating into the world economy. 

Keywords:Azerbaijan, TransitionEconomies, Ecopolitic 

1. GĠRĠġ 

38º-25º kuzey enlemleri ile 44º-25º doğu boylamları arasında yer alan Azerbaycan, Orta 

Asya, Orta Doğu ve Ön Asya‘nın ortasında, Kafkas dağlarının güneydoğu yamaçlarında yer 

almaktadır. Yüz ölçümü 86.660 km², ülke sınırlarının toplam uzunluğu 3.660 km‘dir. (Özdemir, 

2007:31)Kuzeyinde Gürcistan (480 km) ile Rusya Federasyonu‘na bağlı Dağıstan Özerk 

Cumhuriyeti (390 km), güneyinde Ġran Ġslam Cumhuriyeti (756 km), batısında Ermenistan (1.007 

km) ve Türkiye Cumhuriyeti (Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile 11 km uzunluğunda ortak sınırı 

bulunmaktadır), doğusunda ise Hazar Denizi (713 km) yer almaktadır. (YurtdıĢında Tarım 

Sektörüne Yönelik Yatırım Olanakları, 2012:9)Azerbaycan topraklarından geçen uluslararası 

kervan yolları sebebiyle, eski çağlardan bu yana jeopolitik bakımdan büyük devletlerin oyun sahası 

içinde yer almıĢtır. Jeopolitik açıdan Batı ile Doğu arasında bir köprü rolüne sahip olan Azerbaycan, 

1813‘de Gülistan ve 1828‘de Türkmen Çay AnlaĢmaları ile Kuzey ve Güney Azerbaycan olmak 

üzere ikiye ayrılarak Çarlık Rusya ve Ġran tarafından paylaĢıldı.  

1917 Ekim Devrimi‘nden sonra 28 Mayıs 1918‘de kurulan ―Demokratik Azerbaycan 

Cumhuriyeti‖ Nisan 1920‘de Ruslar tarafından iĢgal edildi ve bu geliĢme sonucunda 28 Nisan 1920 

deAzerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetikuruldu. Bu tarihten bağımsızlık tarihi olan 18 Ekim 

1991‘e kadar Sovyet Sosyalist Birliği Cumhuriyeti‘nin bir parçası olmuĢtur. (Aras, 2013; 1 ) 

Azerbaycan ekonomisi, devletin halen ciddi bir ağırlığa sahip olduğu, planlı ekonomiden 

pazar ekonomisine geçiĢ sürecinde olan bir yapıya sahiptir. Ülkenin ekonomik açıdan en büyük 

zenginlikleri, sahip olduğu büyük petrol ve doğalgaz yatakları, tarıma elveriĢli toprakları ve SSCB 

döneminden miras kalan büyük sanayi tesisleri ile sanayi altyapısıdır. Sovyetler Birliği‘nin 
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dağılmasından sonra ciddi bir küçülme yaĢamıĢ olan Azerbaycan ekonomisine Ermenistan ile çıkan 

savaĢ ağır bir darbe vurmuĢtur. (DEĠK,2012:12) 

 

1. BAĞIMSIZLIK ÖNCESĠ AZERBAYCAN EKONOMĠSĠ 

1980‘lere gelindiğinde SSCB ekonomisi durgunluk yaĢıyordu. kapitalist ekonomiyle rekabet 

edemediği gibi, bir yandan onun içerisinde yer alıp diğer yandan bu olguyu reddeden 

kuramsal/ideolojik konumu nedeniyle büyük sıkıntı yaĢamaktaydı. (Tellal, 2009:158) Bu dönemde 

SSCB ekonomisi durgunluk yaĢıyordu. Buna çözüm olarak 1986‘da, Mikail Gorbaçov tarafından 

―perestroyka‖
24

 ve ―glastnost‖
25

 politikaları uygulanmaya baĢlatıldı. Perestroyka ve glastnostun 

uygulanmaya baĢlanmasıyla birlikte toplumda ―sosyalist‖ değerler sorgulanmaya baĢladı. 

(Mardanov, 2013:54)1980‘lerin ikinci yarısı SSCB‘de sosyo ekonomik sorunların açığa çıktığı ve 

bu alanda ciddi sorunların toplumsal yaĢama önemli ölçüde yansıdığı dönemdir. Sovyet para birimi 

olan rublenin değer kaybetmesi
26

 ve sosyalist ekonomik sistemin verimsizliğinin getirdiği ürün 

kıtlığı halk arasında iĢ gücünün en önemlisi de çalıĢmaya olan ilginin azalmasına neden olmuĢtur. 

Böyle bir durumda Sovyet ekonomik sistemdeki fiyat denetim mekanizmasını iĢlemez hale 

getirmiĢtir. 

SSCB‘de sosyo-ekonomik yapının bozulması ve ürün kıtlığının giderek artması nedeniyle 

kurumlar ve vatandaĢlar elinde bulunan 200-500 milyar ruble civarındaki parayı kullanamaz hale 

gelmiĢlerdir. Paraların elde kalması ve değer yitirmesi ise ekonomik rahatsızlığı bir kat daha 

arttırmıĢtır. Doğal olarak bu durum SSCB‘nin bir parçası olan Azerbaycan‘ı etkilemekte, sosyo 

ekonomik sorunları beraberinde getirmekteydi. (Veliev ve Aslanlı, 2011:14-15) Azerbaycan, 

merkezi planlama neticesinde bir tarım ülkesi yapılmıĢtır. Sanayisi ise aynı stratejiye bağlı olarak 

kendi kendisine yetersiz kılınarak diğer Sovyet cumhuriyetlerine bağlı hale getirilmiĢtir. (AvĢar vd., 

1993:10)Azerbaycan‘da SSCB‘nin uyguladığı bu politikalara karĢı tepkiler oluĢtu. Bu tepkilerin salt 

ekonomik sorunlardan kaynaklanmadığını belirtmekte fayda vardır.  

SSCB, petrol ihtiyacının büyük kısmını (%95) Azerbaycan topraklarından sağlamaktaydı. 

(AvĢar vd., :1993:10)Mardanov‘a göre (2013:54) ekonomik boyutlu tepkiler genel olarak; ―petrolün 

SSCB tarafından kullanılması ve Azerbaycan‘ın elde edilen gelirden çok az pay alabilmesinden 

kaynaklanıyordu. Bu nedenle Azerbaycan, bağımsızlığını kazandıktan sonra kendi enerji 

politikasını oluĢturmuĢtur.‖  
 

  

                                                           
24

Perestroyka, yeniden yapılanma anlamına gelmektedir. Yeniden yapılanmayı gerekli kılan temel koĢul 

ekonomik bunalımdı.  
25

Glastnost, açıklık anlamına gelmektedir. Politik açıklık ve demokratikleĢme, bürokratik hegemonyayı 

zayıflatarak ekonomideki yeniden yapılanmanın önünün açmak için kaçınılmaz bir gereklilikti. Açıklık araçtı, 

yeniden yapılanmaysa amaç. 
26

 1985 yılındaki 1$=60 Sovyet kuruĢu paritesinden, 1991‘de 1$=50 Rubleye kadar gerilemiĢtir. 
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2. LĠTERATÜR TARAMASI 

Yazın incelendiğinde Azerbaycan‘ın ekopolitiğinin farklı dönemlere ayrıldığı göze 

çarpmaktadır. Bu ayrımlarda en çok kabul gören iki baĢlık karĢımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki; 

Azerbaycan ekonomisini 3 dönemde inceleyen görüĢtür: 

 

Tablo 1: Literatürde Azerbaycan‘ın ekonomik dönemleri 

Dönem Yıllar Ekonomik durum 

1. Dönem 1991-1994 Piyasa ekonomisine geçiĢ, ekonomik kriz 

2. Dönem 1995-2000 Dünya ekonomisi ile entegrasyonun sağlanması, 

istikrar dönemi 

3. Dönem  2001 sonrası ÖzelleĢtirme , yükseliĢ dönemi 
Kaynak: Osman Nuri Aras,Azerbaycan‘ın Ekonomik Yapısı ve Enerji Kaynaklarının Ekonomik Önemi 

Söz konusu bakıĢ açısına göre; bağımsızlık sonrası Azerbaycan piyasa ekonomisine geçmiĢ, 

bu konuda izlenen politikalar ekonomik kriz yaĢanmasına sebebiyet vermiĢtir. 2. dönemde dünya 

ekonomisiyle uyum sağlanması hedeflenmiĢtir. Bu politika Azerbaycan‘a ekonomik istikrarı 

getirmiĢtir. 3. dönemde ise, dünya ekonomisine açılan Azerbaycan, liberal politikaların da etkisiyle 

özelleĢtirmeler artmıĢ, özellikle 2008 yılından itibaren ithalatın da artmasıyla ekonomide yükseliĢ 

gözlenmiĢtir. 

Literatürde bağımsızlık sonrası Azerbaycan‘ın ekonomisini dört dönemde incelendiği 

eserlerde bulunmaktadır. 

Tablo 2: Literatürde Azerbaycan‘ın ekonomik dönemleri 

Dönem Yıllar Ekonomik durum 

1.Dönem 1991-1996 Ekonomik kriz 

2.Dönem 1996-2004 Ġstikrar dönemi 

3.Dönem  2004-2008 YükseliĢ dönemi 

4.Dönem 2008 sonrası Nisbi yavaĢlama dönemi 
Kaynak: ElĢen Resul Oğlu Bağırzade, Bağımsızlığının 20. Yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomisi. 

Bağımsızlık sonrasını dört bölümde inceleyen kaynaklarda, tablo 2‘de görüldüğü üzere, 

1991-1996 yılları ekonomik krizin ciddi düzeyde hissedildiği dönem olarak kategorize edilmiĢtir. 

1996-2004 yılları nispeten istikrar sağlanmıĢ, 2004-2008 yıllarında ise, istikrar artık olumlu 

ekonomik geliĢmelere zemin hazırlamıĢtır. Bu sebepten 2004-2008 yılları arası yükseliĢ dönemi 

olarak betimlenmiĢtir. 2008 yılı Azerbaycan ekonomisinin tepe noktasına ulaĢtığı düĢüncesiyle 

bundan sonraki ekonomik faaliyetlerde yükselmenin gözlenemediği, görece durağanlaĢtığı görüĢüne 

yer verilmiĢtir. 
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3. AZERBAYCAN‟IN EKONOMĠSĠ 

 

Azerbaycan‘ın ekonomik verilerini okumadan önce bağımsızlıktan bu yana nüfusun 

geliĢimini incelemekte fayda vardır. 

 

Tablo :3 Azerbaycan‘ın nüfusu 

 1991 1995 2000 2008 2009 2010  2011 2012 2013 2014 

Nüfus 

(Milyon 

kiĢi) 

7,218 7,643 8,114 8,897 8,997 9,111 9,235 9,305 9,356 9,477 

Kaynak: Azərbaycanınəhalisi, 2015: 15. 

Tablo ‗3 e göre Azerbaycan‘ın nüfusu bağımsızlıktan bu yana sürekli büyüme 

göstermektedir. Bunun yanı sıra gözden kaçırılmaması gereken en önemli nokta; 2008‘e kadar 

görece yüksek olan nüfus artık oranının, 2008‘den sonra yavaĢladığıdır. Ülkenin nüfusu 1991 

yılından 2014 yılına kadar 2.191.600 kiĢi artmıĢtır. Yine ülke nüfusunun %71, 6 ‗sı aktif nüfustan
27

 

oluĢmaktadır. (Azərbaycanınəhalisi, 2015: 7) 

Tablo 4: KiĢi baĢı gelir $ 

1993 1997 2001 2005 2009 2011 2014 

3.360 2.630 3.710 6.280 13.720 14.590 16.910 
Kaynak: data.worldbank.org 

Tablo 4‘te 1993‘te 1997‘ye kadar geçen sürede kiĢi baĢı gelirin azaldığı, veri giriĢi yapılan 

yıllarda 1997-2009 yılları arasında ciddi artıĢ oranları göze çarpmaktadır. 2011 ve 2014 yıllarında 

kiĢi baĢı gelir artıĢ göstermeye devam etmesine karĢın, 1997-2009 yılları arasındaki artık kadar 

yüksek değerlerde olmadığı görülmektedir. 

 

Tablo 5: Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 

Yıl  GSYİH $ GSYİH 
Büyüme (%) 

1991 8.792.365,8 -0,7 

1995 3.052.467,5 -11,8 

1999 4.581.222,4 7,9 

2003 7.275.766,1 11,2 

2007 20.983.019,9 25,0 

2011 65.951.627,2 0,1 

2014 75.198.011,0 2,0 
Kaynak:data.worldbank.org 

                                                           
27

Bir ülke nüfusunun kazanç elde etme amacıyla ekonomik faaliyet gösteren bölümüne ―aktif nüfus ―,‖çalıĢan 

nüfus‖ ya da ―iktisaden faal nüfus ―adı verilmektedir. Tanımın kapsamına çalıĢabilecek yaĢa gelmiĢ ve bir iĢte 

fiilen çalıĢanların yanı sıra iĢ aramakta olanlarda alınmaktadır. Genel kabul bu yaĢı 15-64 yaĢ olarak kabul 

etmektedir. 
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Tablo 5‘te Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYĠH) değerlerine bakıldığında, 1991 ve 1995 yıllarında 

negatif olan GSYĠH büyüme değerleri 1999, 2003 ve 2007 yıllarında istikrarlı bir Ģekilde büyüme 

göstermiĢtir. 2011 ve 2014 yılında büyüme devam etmiĢ ancak, 1999-2007 yılları aralığındaki 

büyüme oranlarını yakalayamamıĢtır. 

 

Tablo 6: Azerbacan’ın dış Ticareti 

Yıllar 

Milyon ABD Doları 

Dış 
Ticaret 
Toplamı 

İthalat İhracat Fark 

1991 4.002,2 1.881,2 2.121,0 239,8 

1992 2.423,8 939,8 1.484,0 544,2 

1993 1.353,5 628,8 724,7 95,9 

1994 1.430,6 777,9 652,7 -125,2 

1995 1.304,9 667,7 637,2 -30,5 

1996 1.591,9 960,6 631,3 -329,3 

1997 1.575,7 794,4 781,3 -13,1 

1998 1.682,6 1.076,5 606,1 -470,4 

1999 1.965,1 1.035,9 929,2 -106,7 

2000 2.917,3 1.172,1 1.745,2 573,1 

2001 3.745,3 1.431,1 2.314,2 883,1 

2002 3.832,9 1 665,5 2 167,4 501,9 

2003 5.216,6 2 626,2 2 590,4 -35,8 

2004 7.131,4 3 515,9 3 615,5 99,6 

2005 8.558,4 4 211,2 4 347,2 136,0 

2006 11.638,9 5 266,7 6 372,2 1.105,5 

2007 11.771,7 5 713,5 6 058,2 344,7 

2008 54.926,0 7 170,0 47 756,0 40.586,0 

2009 20.824,5 6 123,1 14 701,4 8.578,3 

2010 27.960,8 6 600,6 21 360,2 14.759,6 

2011 36.326,9 9.756,0 26 570,9 16.814,9 

2012 33.560,9 9.652,9 23.908,0 14.255,1 

2013 34.687,9 10.712,5 23.975,4 13.262,9 

2014 39.462,1 9.187,7 30.274,4 21.086,7 
Kaynak: www.stat.gov.az 

 

Tablo 6‘da Azerbaycan‘nınithalat-ihracat dengesi, 1991-2007 yılları arasında dönem dönem 

artıĢ ve azalıĢlar olduğu gözlemlenmiĢ ancak, bu değiĢim ülkenin dıĢ ticaret toplamındaki 

değerleriyle kıyaslandığında büyük bir oranda olmadığı sonucuna varılmıĢtır. 2008 yılında ihracat 

rekor seviyeye ulaĢmıĢ, gerek dıĢ ticaret toplamında, gerekse ithalat-ihracat dengesi anlamında en 
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verimli yılını yaĢamıĢtır. 2009‘dan sonra ithalat-ihracat dengesinde hatırı sayılır oranda pozitif 

yönlü bakiyesini korumaya devam etmiĢtir. 

T.C. Bakü Büyükelçiliği‘nin Mart 2014‘te yayınladığı verilerine göre; Azerbaycan 2013 

yılında 149 ülke ile dıĢ ticaret faaliyetinde bulunmuĢtur. 2012 yılına göre Azerbaycan‘ın toplam 

ithalatı %10,95, ihracatı ise % 0,28 ve dıĢ ticaret hacmi ise % 3,35 oranında artıĢ göstermiĢtir.  

2013 yılında Azerbaycan ihracatının %89,48‘nü ham petrol ve petrol ürünleri, %2,93‘nü 

doğalgaz, % 1,05 sebze-meyve ve diğerleri
28

 oluĢturmaktadır. Azerbaycan Devlet Petrol ġirketi 

SOCAR, 2015 yılında ihracatının arttığını duyurduğu haberde, ―Azerbaycan‘ın rafine petrol 

ürünleri ihracatı yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,8 artarak 504.965 ton 

olarak gerçekleĢti. Geçen yılın aynı döneminde 334.720 ton ihracat yapılmıĢtı. Azerbaycan‘ın rafine 

petrol ürünleri ihracatı 2014‘ün tamamında isme 1,56 milyon ton civarında gerçekleĢmiĢti.‖ 

(www.haberazerbaycan.com: 01.08.2015.) bilgisine yer verilmiĢtir. 

Güncele bakıldığında T.C. Bakü Büyükelçiliği‘nin Mart 2014 Ticaret MüĢavirliği kanalından 

elde edilen verilerle Azerbaycan‘ın ekonomik verilerine ıĢık tutmak için, Azerbaycan‘ın 2013 

yılındaki ihracat ve ithalat yaptığı ülkelerin yüzdelik dağılımlarını incelemekte fayda vardır. 

AĢağıda tablo 7‘de ihracat ve tablo 8‘de de ithalat verilerine yer verilmiĢtir. 

 

Tablo 7: Azerbaycan‘ın 2013 yılındaki ülkelere göre ihracat yüzdeleri 

Ülkeler Ġhracattaki oranı (%) 

Ġtalya 24,98 

Endonezya 11,56 

Tayland 6,95 

Almanya 5,66 

Ġsrail 5,26 

Fransa 4,72 

Hindistan 4,58 

Rusya Federasyonu 4,50 

ABD 4,13 

Yunanistan 3,38 

Türkiye 2,19 

Portekiz 2,19 

Gürcistan 2,17 

Ġngiltere 2,02 

Tayvan 1,95 

Diğer 13,77 
Kaynak: T.C. Bakü Büyükelçiliği‘nin Mart 2014 Ticaret MüĢavirliği verileri. 

 

                                                           
28

 Diğerleri; kimya sanayi ürünleri, demir çelik ürünleri, alüminyum ve mamulleri, pamuk, çay, bitkisel ve 

hayvansal yağlar, alkollü ve alkolsüz içkilerdir. 
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Tablo 7‘ye göre Azerbaycan‘ın 2013‘teki en büyük ihracatçı ülkesi Ġtalya olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Toplam ihracatının ¼‘ünü Ġtalya ile yapmaktadır. Endonezya da ihracatta önemli bir 

orana sahip diğer bir ülkedir. 

Azerbaycan‘ın 2013 yılındaki ithalat yaptığı ülkelerin yüzdelik dağılımları aĢağıda tablo 8‘de 

verilmiĢtir. 

 

Tablo 8: Azerbaycan‘ın 2013 yılındaki ülkelere göre ithalat yüzdeleri 

Ülkeler Ġthalattaki oranı (%) 

Rusya Federasyonu 14,05 

Türkiye 13,66 

Ġngiltere 12,45 

Almanya 7,68 

Ukrayna 5,50 

Çin 5,29 

Fransa 3,97 

ABD 3,51 

Brezilya 3,47 

Kazakistan 2,86 

Japonya 2,69 

Ġtalya 2,33 

Güney Kore 2,14 

Ġran Ġslam Cumhuriyeti 1,94 

Hollanda 1,69 

Diğer 16,76 
Kaynak: T.C. Bakü Büyükelçiliği‘nin Mart 2014 Ticaret MüĢavirliği verileri. 

 

Tablo 8‘de Azerbaycan‘ın 2013 yılında ülke bazında ithalat oranlarına bakıldığında, birbirine 

yakın yüzdelere sahip olmalarına karĢın ilk üç ülke sırasıyla; Rusya Federasyonu, Türkiye ve 

Ġngiltere olarak karĢımıza çıkmaktadır. Rusya Federasyonu‘nun ilk sırada yer almasının önemli 

sebepleri arasında coğrafi yakınlık ve bağımsızlık öncesine dayanan üretim kaynaklarına iliĢkin 

bağımlılığı dayandırmak yanlıĢ olmayacaktır. Türkiye‘nin ikinci sırada yer alması ise yine coğrafi 

yakınlık ve bağımsızlık sonrası Türkiye‘nin resmi ve gayri resmi yürüttüğü ticari iliĢkilere 

dayandırılabilir. 
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Tablo 9: Azerbaycan‘ın yıllara göre Enflasyon oranı 

Yıllar Enflasyon Oranı (%) 

31.12.1993 1129.70 

31.12.1994 1664.00 

31.12.1995 489.81 

31.12.1996 19.80 

31.12.1997 3.67 

31.12.1998 -0.77 

31.12.1999 -8.53 

31.12.2000 1.81 

31.12.2001 1.55 

31.12.2002 2.77 

31.12.2003 2.23 

31.12.2004 6.71 

31.12.2005 9.68 

31.12.2006 8.37 

31.12.2007 16.60 

31.12.2008 20.82 

31.12.2009 1.56 

31.12.2010 5.67 

31.12.2011 7.87 

31.12.2012 1.02 

31.12.2013 2.43 

31.12.2014 1.35 

31.12.2015 7.88 
Kaynak: www.quandl.com 

Elde edilen veriler 1993 yılından baĢlamaktadır. 1993 ve 1994 yılında enflasyon değerlerinin 

çok yüksek seviyelerde olduğu 1994 yılından 1995 yılına geçildiğinde enflasyon değerinde düĢüĢ 

gözlenmiĢ ancak yüksek değerlerde seyretmeye devam etmiĢtir. 1996-2004 yılları arası enflasyon 

değerleri görece sabitlenmiĢtir. 2004-2008 yılları arası ise tekrar yükseliĢe geçen enflasyon 

değerleri %20‘lere kadar yükselmiĢtir. 2009 yılı ve sonrası için enflasyon değerleri yaklaĢık olarak 

%1 ile %8 arası dalgalanmalar göstermiĢtir. 

4. SONUÇ 

SSCB‘nin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanan Azerbaycan, 1995 yılından sonra, 

iktisadi bakımdangüçlükleri yenmeyi baĢararak, serbest piyasa ekonomisine göre yeniden 

yapılanmaya, kalkınmaya ve dünya ekonomisine entegre olmaya baĢlamıĢtır. 

Azerbaycan‘ın bu süreçteki en büyük etkiyi yaratan enerji kaynaklarıdır. 1994 yılında imzaladığı 

―Asrın AnlaĢması‖ ile küresel çapta petrol üreten ve ihraç eden bir devlete dönüĢmüĢtür.Bu enerji 

ihracatı sayesinde birçok iktisadi göstergeyi olumlu etkilenmiĢtir. 



IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

118 

 

Günümüzde Azerbaycan ekonomisi, devletin halen ciddi bir ağırlığa sahip olduğunu 

söylemek yanlıĢ olmayacaktır.Azerbaycan ekonomisini geçiĢ ekonomisi olarak nitelendirmek doğru 

olacaktır. Veriler çözümlendiğinde Azerbaycan‘ın kurulduğu ilk birkaç yıl gerek mikro gerekse 

makro ekonomik dengeler bakımından zorluk çektiğini söylem doğru olacaktır.1995-1996 sonrası 

ekonomik dengeleri kurmaya baĢarmıĢ ve bu sayede yıl iktisadi büyümesi, kalkınma ve geliĢmiĢlik 

düzeyinin yükselmesine neden olmuĢtur. 
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Abstract 

In the article loss reserve were measured with the help of actuary calculations in the form of 

the triangle. The upper part of the triangle illustrates the damage occurred in previous years, and 

bottom part shows forecasted data. By using the chain ladder,  Bornhuetter -ferguson and additive 

methods future forecasts are made from the upper side of the triangle. This method helps to pay the 

claims in the optimal way for any circumstances that could happen. Companies choose one of these 

methods for calculations. The methods are selected due to past years data base. In chain ladder 

method calculations are made upon the loss of last years,  in Ferguson upon the premiums with 

expected loss grade, lastly in additive method upon the premiums with loss.  

 

Key Words: Bornhuetter-Ferguson method, chain ladder method, additive (claim, 

insurance premium) method, loss reserving  

 

 

Temel hasar karĢılığı -  Bornhuetter - Ferguson yöntem, Zincir  merdiven 

yöntemi, Additive  yöntem 
 

Özet 

Makalede hasar karĢılığı üçgen biçiminde aktüeryal hesaplamalar ile 

gerçekleĢtirilmiĢtir.Üçgenin üst kısmı önceki yıllarda yaĢanan zararları, alt kısmı ise öngörü verileri 

gösterir.Üçgen formunun üst bölümünün göstergelerini Zincir merdiven, Bornhuetter -Ferguson, 

Additive teknikleri kullanarak, bir sonraki yıl için tahmin verilir. Bu yöntemler vasıtasıyla verilen 

tahminler gelecekte oluĢabilecek olaylara göre Ģirketlerin ücretleri (claims) optimum şekilde 

ödemesine destek sağlar. ġirketler bu metodlardan birini seçip hesaplama yapıyor.  

ġirketin yöntemleri seçme nedeni bu metodlar üzere hangi göstergeler önceki yıllar üzere 

bazaya sahiptir.  Zincir merdiven yönteminde önceki yıllarda meydana gelen zararlara, Bornhuetter 

- Ferguson yöntemi beklenen hasar  derecesi ile sigorta haklarına, additive yöntemde ise sigorta 

primleri ile zararlara göre hesaplanılır. 

Anahtar kelimeler: Bornhuetter - Ferguson yöntem, zincir  merdiven yöntemi, additive (zarar, 

sigorta hakkı) yöntem, hasar karşılığı 
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Главные резервы – методы цепной лестницы, Борнгуттер-фергусона и 

аддитивный метод 

 

Резюме 

В статье актуарные расчеты по ущербным резервам проводились по актуарным 

расчетам в форме треугольника. Верхняя часть треугольника показывает произошедшие 

повреждения в предыдущих годах, а нижняя часть прогнозные данные. При помощи методов 

Борнгуттер-фергусона, цепная лестница и аддитивных методов с данных верхней части 

треугольника формируются прогнозные данные  следующих годов. С помощью прогнозных 

данных компания оптимизирует выплаты  страхования по ожидаемым случаям. Компания 

использует один из методов. Выбор метода зависит от базы данных прошлых годов. При 

методе цепной лестницы расчеты ведутся по ущербам прошлых годов, при методе 

Борнгуттер-фергусона страховым выплатам по ожидаемым ущербной степени, и наконец 

при аддитивном методе по ущербам со страховыми премиями. 

 

Ключевые слова: метод Борнгуттер-фергусона, методы цепной лестницы, 

аддитивный (ущерб, страховая премия) метод,  ущербные резервы 

 

Introduction 

Actuars all over the world have been  working to make methods more exact  for defining loss 

reserves reliably and correctly for many years. Many methods for defining compatible reserves are  

found in calculation of losses. Some of the methods are used often, but some of them are rarely 

seenin the sector. On the contrary variety of methods there is one unchangeable reality that high 

level   mathematical and statistical applcations are needed. In the last few years in actuar literature 

the most interesting point is the dividing of lost reserves. Thoughts focesed on  the best probability 

and also on the defining of potential loss  from the stock view point [1, page 1-2] 

Although there are many alternatives for, the period of insurance payments, generally the 

duration of insurance payments end up finishing earlier than, the duration of loss payments.  

In this step the insurance company  needs to keep some reserves for payments due to the 

expected risks and also showing that they are in the necessary  financial accounts. Mistakes in the  

reserves can have effects resultingin the break up of the company.  

 Because of this,and the in the actuar literature this problem is  considered  from a general 

statistical view point,  probability of loss reserves are seen as classical theme.  Insurance loss - 

means losses from the occurance of risks. The insurer is only responsible for loss payment when has 

risk occured, evencost of the insured item is higher than the loss. If losses occur, the insuranse 

process will compensate for the losses. Lost profit due to risk, is paid only it stated in the contract. 
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In actuar literature many methods, for example chain ladder, Bornhuetter-Ferguson, additive, 

and etc are  used for defining the lost reserves. The similarity these classic methods is the grouping  

of the data in a triangular table[5, page 48]. 

 

Calculation of chain ladder method in triangular form 

Table 1 – is a claims table  of an  insurance department for the previous years.X row  

indicates the loss year and 0 column indicatesthe development year. They show the loss that 

occurred in theX year and the losses that were paid in the x calendar year. Similarly the first 

development year demonstrates payments that occurred in the x loss year but were paid in x+1 

calendar year [2] 
 

Table 1. Triangular of claims 

Claimsduring  development year 

                                                                      development year  

Loss years  0 1 2 3 4 5 

2008 5108 960 490 210 75 24 

2009 5670 1060 530 230 80  

2010 6240 1160 580 250   

2011 7200 1340 670    

2012 7900 1480     

2013 9000  

Note: The tables from 1 until 10 are formed according to materials of 3B -  Actuarial courses of State Insurance  Control 

Service of Ministry of Finance by the authors. 

 

Data in the  2008-0 cell(5108) indicates the paid part of  the loss that occured in 2008 and 

paid in 2008. 

Data in the  2008-1 cell(960) indicates the paid part of  the loss that occured in 2008 but 

paid in 2009. 

Data in the  2008-2 cell(490) indicates the paid part of  the loss that occured in 2008 but 

paid in 2010.  

Numbers for  all years were prepared according to the  method  that given above. 

 

Table2. Triangular of aggregate claims 

            Aggregate claims during  development year 

 Development year  

Loss years   0 1 2 3 4 5 

2008 5108 6068 6558 6768 6843 6867 

2009 5670 6730 7260 7490 7570  

2010 6240 7400 7980 8230   

2011 7200 8540 9210    

2012 7900 9380     

2013 9000  
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Table 2 – The claims which are not aggregate in table 3 were altered by being 

summed up in this table. Thecalculation form of aggregate numbers in table 4 is as given 

below: 

Data in the  2008-0 cell(5108) indicates the paid part of  the loss that occured in 

2008 and paid in 2008. 

Data in the  2008-1 cell(6068) indicates theclaims that were paid in 2008 and 2009 

together  for  losses that occured in 2008 (5108+960=6068). 

Data in the  2008-2 cell(6558) indicates the sum of  the claims that were paid in 

2008,2009 and 2010 for  the losses that occured in 2008 (5108+960+490=6558). 

Data in the  2008-5 cell(6867) indicates the sum of  theclaims that were paid in 

2008,2009,2010,2011,2012  and 2013 for the losses that occured in 2008. 

Data in the  2013-0 cell(9000) indicates thepaid part of claims that occured in 2013 

and also paid in 2012. 

Aggregate claims wereanalyzed for developing of the loss in table 3. The loss 

development  coefficient  for each year werecalculated separately from these aggregate 

payments. 

 

Table 3.Loss development  coefficient  for each year based on  aggregate claims 

Loss development  coefficient  for each year based on  aggregate claims 

                                                    Increasing ratio year after year  

Loss years 1/0 2/1 3/2 4/3 5/4  

2008 1.1879 1.0807 1.0320 1.0110 1.0035  

2009 1.1694 1.0787 1.0316 1.0106   

2010 1.1858 1.0783 1.0313    

2011 1.1861 1.0784     

2012 1.1873      

2013   

In this table each indicator is the ratio of aggregate payments to each other for the ordered 

development year. Calculation of these coefficients is given below: 

The coefficient 1.1879in the 2008-1/0 cell is found by dividing the aggregate loss in the 1
st
 

development year by the aggregate loss in the 0
th
development year in table 2. (1.18796068/5108). 

The coefficientin the 2008-2/1 cell is found by dividing the aggregate loss in the 

2
nd

development yearby the aggregate loss in the 1
st
development year in table 4. 

(1.08076558/6068). 
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The coefficient in the 2008-5/4 cell is found by dividing the aggregate loss in the 

5
th
development year by the aggregate loss in the 4

th
 development year again in table 4. 

(1.00326867/6843). 

For the other years the calculation method given above is used. 

For the tables given above a lot of observation needed. The demonstrated triangular  table is 

prepared based on the indicators of  claims,but it is also possible to show the occured loss indicators 

by the same way. Because of this, actuarials generally produce triangular tables of both  claims and 

payments for occured losses.The calculations that used for chain ladder method  is the same for 

both of the paid and the realized indicators but  the results are seen a bit differently.  

The chain ladder method carries out the development of loss reserves in three steps. First, 

based on the existing past indicators, coefficients of each year‘s column are choosen for modelling 

the losses. Under the triangle table, model can be used for analyzing and estimating expected losses 

for each year. Finally the calculation of expected payments according to carried out payments allow 

the definition in which the amount of reserve that should be keep in hand.The general hypothesis of 

thechain ladder method from the past is a real indicator of future. 

Table 4. Calculation of   annual average of loss development coefficients , 5 years average and 

average based on volume. 

Calculation of   annual average of loss development coefficients , 5 years average and average based on volume.   

                                                                      Growth factor   

Lost years 1/0 2/1 3/2 4/3 5/4  

2008 1.1879 1.0807 1.0320 1.0110 1.0035  

2009 1.1694 1.0787 1.0316 1.0106   

2010 1.1858 1.0783 1.0313    

2011 1.1861 1.0784     

2012 1.1873      

2013   

Average 

number 

1.1833 1.0790 1.0316 1.0108 1.0035  

Average 

number for 

last 3 years 

1.1864 1.0785 1.0316 1.0108 1.0035  

Average n. 

based on 

volume  

1.1868 1.0789 1.0317 1.0109 1.0036  

 

In table 4 – 3 methods of calculating the coefficient of loss development have been 

used.Finding the rule of the first average number of full loss coefficient‘s average number which 

was analyzed is as given below. 

The coefficient in 1/0 column (1.1833)  is the average number of 5 coefficient 1/0 column 

((1.1879+1.1694+1.1858+1.1861+1.1873)/5) 

The coefficient in 2/1 column (1.0790)  is the average number of 4 coefficient 2/1 column 

((1.0807+1.0787+1.0783+1.0784)/4). 
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The coefficient for the other years are also found by calculating the average number as 

given above. But in the 3 years average number method for 1/0 and 2/1 columns the indicators of 

the last three years used. The main purpose of using  the indicators of the last three years is 

analayzing of the effect of  only the near future in preparing of the loss development model. 

The coefficient in 1/0 column (1.1864)  is the average number of the last 3 coefficients  1/0 

column ((1.1858+1.1861+1.1873)/3). 

The coefficient in 2/1 column (1.0785)  is the average number of the last 3 coefficients  

2/1column((1.0787+1.0783+1.0784)/3). 

The calculation of the average number is based on volume:  

The coefficient in 1/0 column (1.1868)  is the result of dividing 5 aggregate payments in 

column 1 by 5 aggregate payments in column 0.  (
                        
                        ) 

The coefficient in 2/1  column (1.0789)  is the result of dividing 4 aggregate payments in 

column 2 by 4  aggregate payments in column 1. ( 
                   

                   
)  

The average number based on volume for the other years are also found by the same rule. 

The loss development triangular in table 4 needs more time and analysis. Let's not forget 

that the actuar hasto control the indicators first. Then the actuar has to control the columns of loss 

development coefficients one by one, also theactuar marks each calendar year in the corners.  

For example, if the insurer wants to accelerate claimsfor a definite calendar year,  results 

should rise up sustainably to loss development coefficient in cell number 1. But this acceleration 

can be the result of the decreasing of reserves, besides the increased lost development reserves will 

cause higher reserves. When the actuar explores the cause of this abnormality, he can also take out 

these cells and not adjust it. 

When the triangular tables are prepared and have been done in an acceptable form, the 

actuar can begin to calculate loss reserves.  

In thisresearch the loss development coefficient is calculated by the average number of the 

last 3 years. This method allows for  the definition of the insurance reserves for the future. 

Table 5. Installing of coefficients found by the average number of the last three years into vacant cells 

Coefficients found by the average number of last three years 

                                                 Growth factor 

Lost years   1/0 2/1 3/2 4/3 5/4 

2008 1.1879 1.0807 1.0320 1.0110 1.0035 

2009 1.1694 1.0787 1.0316 1.0106 1.0035 

2010 1.1858 1.0783 1.0313 1.0108 1.0035 

2011 1.1861 1.0784 1.0316 1.0108 1.0035 

2012 1.1873 1.0785 1.0316 1.0108 1.0035 

2013 1.1864 1.0785 1.0316 1.0108 1.0035 
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In table 5 the existing coefficients are found as a ratio of  the amount of aggregate losses of 

next years bythe previous years. But when forecasted for the future, the lost development 

coefficient is calculated by the average number of last three years. The lost development  coefficient 

of the average number of the last three years is installed in the vacant cells accordingly.  

 

Table 6.   Loss reserve forecast based on the average number of the last three years. 

Estimated claimsand loss reserves for loss years 

                           Calculation based on coefficient found for last three years 

Loss 

years  

0 1 2 3 4 5 Last loss 

forecasted  

 

Loss 

reserve 

forecasted 

2008 5108     6867 6867 - 

2009 5670    7570 7596.495 7597 27 

2010 6240   8230 8318.884 8348.00 8348 119 

2011 7200  9210 9501.036 9603.647 9638.259 9639 429 

2012 7900 9380 10116.33 11880.266 12008.573 10585.63 10588 1208 

2013 9000 10677.6 11515.7 11880.266 12008.57 12056.603 12056 3057 

 

In table 6 –the amount of loss for the future is forecasted by multiplying the loss 

development coefficient of the average number of the last three years by definite coefficient of year.  

It is calculating as given below: 

The data in the 1
st
 column (10677.6) the lost reserve amount for forecast amount of 2013 in 

1/0 column multiplied accordingly by the coefficient of the forecasted average number of 2013   in 

0
th
 column of table 5. (9000*1.1864) The data in the 2nd column (11515.7) the loss reserve amount 

for forecast, the forecasted amount (10677.6) is multiplied by the coefficient (1.0785) in 2/1 column 

in table 5 accordingly. (10677.6*1.0785) 

The forecast  loss amount for the next year is calculated by the given method below. The 

forecasted loss reserve is substracted from the amount given in the intersecting of the row of 2008 

and the 5th column –the loss predicted for that year accordingly.  

(6867-6867=0)  here the amount is 0, it means that the loss in 2008 and the predicted 

amount for this loss in 2013 is the same, because it overlaps with the current year. 

Calculation of loss reserves in triangular form by the help of  Bornhuetter – Ferguson 

method 

Bornhuetter – Ferguson method joins the loss reserve methods as the expected loss 

degreeand  the Chain laddermethods. This method is the equalizer for recent reported insurance 

branch and indicators that did not form correctly. This method is used inside of the unpaid and the 

unnotified losses  for only the expected loss degree. In additive it is estimated that the experience of 

last payments doesn‘t indicate the future   exactly [4]. 

The expected maximum loss degree is estimated for the current year by using data from 

paid loss and evaluation as indicators pulled from the row of the actuar loss development triangular 
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that was gathered until today. The estimated maximum losses calculated by using the estimated loss 

degree and earned insurance profit. Then the exact coefficients are calculated from year to year 

from chain laddermethod – claimsfrom year to year. This coefficient is used for bringing wrong 

formed losses and  claimsto a certain correct level.  

 

Table 7. Calculation of loss reserves by Bornhuetter – Ferguson method 

Years Earned 

premium 

according to 

current tariffs 

Expected 

loss 

degree 

Discounted future claims 

  

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Maximum 

expected 

loss 

Reserve  

of 

Expected 

losses  

2008 10100 0.68   6868 6868 - 

2009 11200 0.71 7924 7952 7952 28 

2010 12500 0.72   8872 8969 9000 9000 128 

2011 13800 0.72 9494 9795 9901 9936 9936 442 

2012 15200 0.72  9696 10457 10788 10906 10944 10944 1248 

2013 16800 0.72 9029 10716 11558 11924 12054 12096 12096 3067 

TotalReserve Losses 4913 

 * current year -2014 still  not complete, indicators and datas are not full, thats why calculations are based on data of 

2013. 

The volume of expected maximum loss= Earned premium * Expected loss degree. 

Expected Maximum loss of 2008  after 5 years(2013)  6868= 10100*0.68. 

Expected Maximum loss of 2009  after 5 years(2014)  7952= 11200*0.71. 

Expected Maximum loss of 2010after 5 years(2015) 9000 = 12500 * 0.72. 

Expected Maximum loss of 2011 after 5 years(2016)  9936 = 13800 * 0.72. 

Expected Maximum loss of 2012 after 5 years(2017)  10944 = 15200 * 0.72. 

 

Expected Maximum loss of 2013 after 5 years(2018)  12096 = 16800 * 0.72 

The expected loss degree demonstrates the sum of loss coefficient (L.C) based on the same year and 

expenditure coefficients (E.C). Loss coefficient (L.C)-is theratio of aggregate losses (A.L) and 

earned aggregate premiums (E.A.P): 

L.C = 
   

     
 

The rules for defining of loss degree for insurers:Expenditure Coefficient(E.C) isthe ratio of 

expenditures over all of the insurance portfolio (E.I.P) and earned aggregate premiums (E.A.P)[3, 

page 3-5]. 

E.C = 
     

     
 

By theBornhuetter – Ferguson method, prognosis loss reserve for future years is calculated 

based on the expected loss degree. According to the data given in Table 7  in 2008  10100 million 

manatpremiums are  multiplied by 0.68 loss degree, there lose the loss of 2008 (6868 million  manat 

) is accepted as the expected maximum loss for 2013. The loss of the other years is accepted as the 
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expected maximum loss after 5 years. Development issues that are used where gathered from chain 

ladder method. 

Table 8. Loss development issue of triangular: 

 

The claims of previous years are calculated by dividing the expected maximum losses at the 

end of that year by the development issues accordingly. Ratios occur until the current year. The 

current years make up the diagonal of triangular.  

The losses for theyears prognosis are taken byexpected maximum losses - in 5
th
 column 

12054= 12096/1.003507234, in 4th column 11924 = 12054/1.010881234, in 3rd column11558 = 

11924/1.031676906, in 2nd column 10716 = 11558/1.078528189, in 1st column 9029 = 

10716/1.186847932   in 2013. By applying this calculation in the other years, the lower part of the 

triangle are filled. 

The expected loss reserves are found by subtracting the losses along the diagonal from the 

expected maximum loss. 

The expected maximum loss are overlapped with the current year 0= 6868-6868, because of 

this there is no reserve. 

28 = 7952 – 7924  it is the loss reserve based on claims that occured in 2009 and will be paid next 

year. 

128 = 9000 – 8872  it is the loss reserve based on claims that occured in 2010 and will be paid next 

year. 

For the other years it is also calculated as above.The aggregate loss reserves at the end –are 

the sum of the loss reserves for the same year. 

Calculation of loss reserves in triangular form by additive method. 

Unlike the chain ladder and Bornhuetter – Frguson methods, in the additive method the loss 

development factor is calculated by the ratio of premiums by the sum of payments from 2008 until 

2013.

1/0 2/1 3/2 4/3 5/4 

1.18647932 1.078528189 1.031676906 1.010881234 1.003507234 
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Table 9. Loss development factor by additive method 
                                                 Aggregate claimsduring development year   

                                                                        development year   

Loss years  Premiums 0 1 2 3 4 5 

2008 17926 5108 960 490 210 75 24 

2009 16331 5670 1060 530 230 80  

2010 15559 6240 1160 580 250   

2011 21298 7200 1340 670    

2012 34252 7900 1480     

2013 35330 9000      

Loss develop. factor  0.2922 0.0569 0.0319 0.0139 0.0045 0.0013 

 

The prognosis claims for the future years and the loss reserves are calculated accordingly, 

using indicators of prior years by loss development factor.  

The development factor in 0
th
 column 0.2922 

                               

                                    
 

The development factor in 
1st

 column 0.0569 =  
                         

                               
 

The development factor in 5
th
 column 0.0013 = 

  

     
 

The loss development factor of the other years is compatible with the calculation given above. 

 

Table 10. Calculation of prognosis losses and loss reserves for the other years based on development factor. 
                         Aggregate claims during development year      

                                                                        Development year   

Loss years  Premium 0 1 2 3 4 5 Forecas

ted loss 

Current 

losses 

along 

diagonal 

Loss 

reserve  

2008 17926 5108 6068 6558 6768 6843 6867 6867 6867 0 

2009 16331 5670 6730 7260 7490 7570 7591 7591 7570 21 

2010 15559 6240 7400 7980 8230 8300 8320 8320 8230 90 

2011 21298 7200 8540 9210 9506 9601 9628 9628 9210 418 

2012 34252 7900 9380 10472 10948 11102 11146 11146 9380 1766 

2013 35330 9000 11010 12137 12628 12786 12831 12831 9000 3831 

Loss 

development 

year  

0.2922 0.0569 0.0319 0.0139 0.0045 0.0013    

Total loss reserve 6126 

In table 10 the indicators over the diagonal of triangular table are the existing indicators, but 

below the part of the triangle table is filled by the additive method. The filled indicators are forecasted 

indicators for the future years. 

The losses for previous years are calculated cumulatively. In the 1
st
 column 6068= 5108+960, 

the 2
nd

 column 6558 = 6068+490, the 3
rd

 column 6768 = 6558+210, the 4
th
 column 6843 = 6768+75, 

the 5
th
 column 6867 = 6843+24 in 2008. Other years are also calculated cumulatively. 

The indicators along the diagonal means the loss indicators of the current year. 9000 in the 0
th 

of 2013, 9380 in the 1
st
 column of 2012, 9210 in the 2

nd
 column of 2011, 8230 in the 3

rd
 column of 

2010, 7570 in the 4
th
 column of 2009, 6867 in the 5

th
 column of 2008 are diagonal loss indicators. 

Using occurred losses for the prognosis of losses for future years: prognosis losses for future 

years are calculated by multiplying the premiums of that year by the compatible loss development 

factor. 
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The forecasted claimsfor 2014 and the 5 other years  that occurred in 2013: 11010 = 

35330*0.0569+9000 in the 1
st
 column, 12137 = 35330*0.0319+11010 in the 2

nd
 column, 12628 = 

35330*0.0139+12137 in the 3
rd

 column, 12786 = 35330*0.0045+12628 in the 4
th
 column, 12831 = 

35330 * 0.0013+12786 in the 5
th
 column for 2013. 

The forecasted claims for 2014 and 4 other years that occurred in 2012: 10472 = 

34252*0.0319+9380 in the 2
nd

 column, 10948 = 34252*0.0139+10472 in the 3
rd

 column, in the 4
th
 

column 11102 = 34252*0.0045+10948, in the 5
th
 column 11146=34252*0.0013+11102for 2013. 

The losses from 2008 to 2011 for future years are calculated by multiplying to development 

factors as given above.  

The forecasted losses – are the amount of last forecasted losses. 

The current losses along the diagonal – are the cumulative calculated amount of losses in the 

years prior to 2013. 

The loss reserve- current losses along the diagonal subtracted from the forecasted loss:      

for 2009  21 = 7591 – 7570 

for 2010   90 = 8320 – 8230 

for 2011  418 = 9628 – 9210 

for 2012    1766 = 11146 – 9380 

for 2013    3831 = 12831 – 9000 

The total loss reserve – is the sum of loss reserves that occurred in 2009 forecasted claim in 

2014; that occurred in 2010 forecasted claim in 2014, 2015; that occurred in 2011 forecasted claim in 

2014, 2015, 2016; that occurred in 2012 forecasted claim in 2014, 2015, 2016, 2017; that occurred in 

2013 forecasted claim in 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 

 

RESULT 

The calculation methods of loss reserves in the insurance sector are observed and the most 

used methods are analyzed in this article. The loss reserves calculation methods -chain ladder, 

Bornhuetter- Ferguson, adittion in insurance literature are researched.  

They can give wrong resultsif data is minimal or calculated and calculation by amateur 

persons. Besides the mathematical calculations of these methods, the forming of losses and the factors 

that affect them must be known exactly. In the occurrance of any large accident, a large claimshows it 

as a uneffective method, but the actuarials pay special attention to them as a specific case,and forecasts 

the exact amounts of reserves for future. Applying methods in a linked form gives more exact results 

for the forecasting of reserves for the future. 

But these method have some short-comings : 

Ignorance of Inflation  

In the territories that there is no dense compensation or there are varying compensations that result 

in large compensation claims, they give terribly wrong results. 

In the occured risk, the bornhuetter - ferguson method is used which is derived from chain 

laddermethod. It is seen as the same result that happened from both of the methods but in reality one 

method used. The Bornhuetter – Ferguson method is seen as an easier method than the chain ladder 
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but in reality it lets the inclusion of outsourced data. The more rare side of this method is that there is a 

need for inclusion of the expected loss degree from the outside, and reached this indicator is not 

always easy. The loss development factors in the chain ladder method are affected at the same time. 

In the additive method unlike the chain ladder and the bornhuetter – ferguson methods the 

expected loss degree is not used. It is calculated by premiums and the loss  development factor. 

If mistakes occur during calculations by any method, it should be calculated through other 

methods. 
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Bir Siyasal ToplumsallaĢma Aracı Olarak Din Dersleri 
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Özet 

Bireyin kimlik bilinci, psikolojik süreçlerin yanısıra kiĢinin içinde doğup büyüdüğü çevrenin 

ürettiği kültürel, toplumsal ve siyasal kodlarla Ģekillenmektedir. Bu kodlar, çoğu zaman bireyin bilgi, 

davranıĢ, tutum ve inançlarını belirlemektedir. Ulus devlet anlayıĢında bireyin bu yapının tüm 

unsurlarını koĢulsuz bir biçimde içselleĢtirmesi için bir yandan meĢru Ģiddet unsurları diğer yandan da 

çeĢitli ideolojik aygıtlar kullanılır. Böylece bireyin içinde bulunduğu çevreye uyumu sağlanmıĢ, bir 

baĢka ifadeyle birey toplumsallaĢtırılmıĢ olur. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde de öğrencilerin 

toplumun siyasal değerlerini benimsemeleri önemli bir yer tutmaktadır. Bu derslerde din kültürü ve 

ahlak bilgisinin yanısıra devletin temel ilkeleri ve diğer toplumsal ve siyasal konular da 

öğretilmektedir. Bu da dinin devletin egemenliği için iĢe koĢulduğu ve araçsallaĢtırıldığı iddialarını da 

beraberinde getirmektedir.  

Çünkü Atatürkçülük ve laiklik, Türk milli eğitim sisteminin temel referansları olduğu gibi 

DKAB dersi öğretim programlarının da en önemli yapıtaĢlarından birini teĢkil etmektedir. Bu iki 

kavramı, programların çoğu öğrenme alanı ve konu baĢlığı altında görmek mümkündür.Bu çalıĢmada 

ilköğretim ve orta öğretimde din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri için hazırlanan öğretim 

programlarında yer alan siyasal toplumsallaĢma unsurları ele alınmıĢtır. Bu bağlamda müfredatlardaki 

öğrenme alanları içerik analiziyle incelenmiĢ ve eleĢtirel hermeneutik yöntemle değerlendirilmiĢtir. 

AraĢtırma sonucunda dinin ve onun eğitiminin, programlarda siyasal toplumsallaĢma açısından etkin 

bir Ģekilde kullanıldığı görülmüĢtür. Nitekim bu derslerin programlarında laiklik, Atatürkçülük, 

bilimsellik ve cumhuriyet gibi erken Cumhuriyet yıllarından baĢlayıp günümüze kadar uzanan politik 

kavramların hemen hepsinin etkin bir biçimde yerlerini aldığı müĢahede edilmektedir. Bu da 

programların siyasal toplumsallaĢma konusunda önemli bir görev icra ettikleri anlamına gelmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Din Eğitimi, Siyasal Toplumsallaşma, Din Dersleri 

 

Religious Courses as a Political Socialization Instrument 

Abstract 

The identity consciousness of individual is shaped both the psychological processes and 

cultural, social, political codes produced by environment of the people. Individual's knowledge, 

behaviors, attitudes and beliefs are substantially determined by these codes. According to 

understanding of nation-state, all elements of this structure are unconditionally used one hand a variety 

of legitimate violence on the other hand various ideological devices to the internalization of the 

individual. Therefore, the individual integration into the environment, in other words, the individual 

would have socialization.  

                                                           
1
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı, Rize, Türkiye  
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It is important that students adopt the political values of the society in the religious culture and 

moral knowledge. In this course, it is trained not only religion and ethics, but also the basic principles 

of citizenship and other social and political issues of the state. In addition, this leads the allegations of 

instrumentalisation of religion and is used for sovereignty of state.  

Because Kemalism and secularism constitute the main reference of the Turkish national 

education system and these constitute most important building blocks of religious education courses. 

These two concepts appear below subjects and learning areas in many programs.In this study, it is 

discussed political socialization factors in education programs, which was prepared for primary and 

secondary religious culture and ethics. In this context, learning areas in the curriculum were analyzed 

by content analysis and evaluated with a critical hermeneutical method. As a result, it was seen that 

religion and its training is used effectively for political socialization in the programs. In fact, it is 

observed the political concept which began as early Republican years and extends to the present day 

such as secularism, Kemalism and scientific almost all of them used effectively in the course of the 

program. It means they perform an essential task in the political socialization of the program. 

Key Words: Religious Education, Political Socialization, Religious Courses 

 

 1. GĠRĠġ 

Bireyin kimlik geliĢimi,biyolojik ve psikolojik süreçlerin yanısıra içinde doğup büyüdüğü sosyal 

çevrenin ürettiği kültürel, toplumsal ve siyasal kodlarla form alır(Cüceloğlu, 2012: 332-334). Bu 

kodları belirleyen çevre, çoğu zaman onun bilgi, davranıĢ, tutum ve inançlarını yönlendirmehakkını 

elinde tutar ve buna paralel olarak onu tüm boyutlarıyla kendi rengiyle renklendirmeye çalıĢır. Bireyin 

bu yapının tüm unsurlarını koĢulsuz bir biçimde içselleĢtirmesi için bir yandan fiziksel, psikolojik ve 

toplumsal anlamda meĢru ve gayrı meĢru zor kullanma araçlarını devreye sokar;öte yandan çeĢitli 

ideolojik aygıtlar üreterek(Bkz. Althusser, 2010) kendi geleceğini her kuĢakta yeniden konsolide 

etmekgayretinde olur. Bu durum, toplumdan topluma, zamandan zamana, devletten devlete yoğunluk 

farkı gösterebilir; ancak esas itibariyleher zaman ve devirde geçerliliği olanevrensel bir olgudur.  

ġüphesiz bir toplumu ve onun özelliklerini tanımlamak için pek çok unsur üzerinde gözlem ve 

değerlendirme yapmak gerekir. Üretim ve tüketim biçimleri, maddi manevi kültür unsurları, örf ve 

adetler, gelenek ve görenekler, ahlaki ve toplumsal değerler, insan iliĢkileri, mitler ve inançlar vesaire 

hepsi birlikte bir toplumu toplum yapan ve onu öteki toplumlardan ayıran farklı ve biricik olan kodlar 

içerir(Yücekök, 1987). Bu kodlar, bazen yetiĢkinler tarafından toplumun yeni üyelerine kesintisiz bir 

Ģekilde aktarılırken bazen de birey,bizatihi kendisi biyolojik, duygusal ve biliĢsel anlamda bu sürece 

dâhil olur ve ömür boyu devam eden bir öğrenme süreciyle topluma intibak sağlar.Dolayısıyla 

sosyalleĢme sürecinde bir tarafta devletin ve toplumun aktif olduğu nesnel yön, diğer tarafta bireyin 

aktif olduğu öznel bir yönbulunur(Yılmaz, 2013). Birey açısından bakıldığında sosyolojide bunun adı, 

toplumsallaĢma; toplum açısından bakıldığında ise toplumsallaĢtırma olarak adlandırılır. 

 

2.  TOPLUMSALLAġMA VE SĠYASAL TOPLUMSALLAġMA 

Buradan hareketle, toplumsallaĢma için, kısaca, kiĢinin içinde bulunduğu topluma mal olma süreci 

(Akdeniz, 1994: 35); toplumsallaĢtırma içinse bireyin topluma mal edilme süreci demek mümkündür. 

Bu süreç, bir hayat boyu öğrenme (lifelong learning) sürecidir. Bireyler, bir takım ferdifarklılıklarına 

rağmen, toplumla bütünleĢmeyi,toplumla uyumlu bir kimlik kazanmayı, toplumun kendine 

özgüdavranıĢ ve düĢünce kalıplarına uygun olarak hareket etmeyitoplumsallaĢma sürecinde 

öğrenirler(ÇoĢtu, 2009: 118). Bu öğrenme süreci, bireyin yaĢı ilerledikçe onun kimliğinin ortaya 

http://tureng.com/search/instrumentalisation
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çıkmasına olanak tanır ve birey bunu baĢararak saygın bir kimlik sahibi olur. Bunu gerçekleĢtiremeyen 

kiĢilerde ise toplumsal yabancılaĢmanın ortaya çıkması muhtemel bir sonuçtur(Bkz. Akyıldız, 1998). 

Siyasal toplumsallaĢma (political socialization) ise siyasal kültürün bireylere aktarılması 

sürecidir(Baltacı & Uysal, 2012).Kavram olarak çocukların ve gençlerin içinde büyüdükleri toplumun 

politik sistemini, ideolojisini ve hayat görüĢünü benimsemesi (Ergün, 1994, s. 39) demek olan siyasal 

toplumsallaĢma, aynı zamanda toplumun, statükoyu ebedîleĢtirmek için çocuğu, belli bir kalıba 

sokması olarak da (Sears, 1975, s. 95)anlaĢılmaktadır.Bu kavramı sistematik anlamda ilk kez 

Amerikalı siyaset bilimci H. H.Hyman‘ın, Political Socialization(1959)  adlı eserinde yetiĢkinlerin 

siyasal davranıĢlarının arka planında yer alan ve çocukluktan itibaren grup ve ailede öğretilen sosyal 

değerlerin karĢılığı olarak kullandığı bilinmektedir(Bkz. Yılmaz, 2013: 321).Öte yandan siyasal 

toplumsallaĢma,hemen her ülkede eğitim-öğretim politikalarının merkezinde yer alan 

yurttaĢlıkinĢasının temel fonksiyonlarından biriolarak da kabul edilmektedir. Hatta ulus-devlet 

nazarında eğitimin en önemli iĢlevini, onun politik sosyalleĢmenin aracı olmasıolarak değerlendirenler 

(Çayır, 2003) de vardır. 

Siyasal toplumsallaĢma, aynı zamanda siyasal kültürle de yakın iliĢki içindedir. Çünkü siyasal 

kültürü,siyasal toplumsallaĢma meydana getirir. Dairesel bir döngü içinde siyasal kültür, toplumsal 

kurumları etkiler. Daha sonra bu kurumlar tekrar siyasal sosyalizasyonu etkiler; böylece siyasal kültür 

üzerinde değiĢmeler ortaya çıkar. Bütün bu etki ve tepki iliĢkileri ise siyasal davranıĢı meydana 

getirir(Yücekök, 1987: 13-14).Nitekim bir toplumdaki hâkim siyasal anlayıĢ, her nesilde o nesilden de 

katkılar alarak yeniden üretilir. Toplumsal devamlılık için bu devinim, kaçınılmaz olarak katkı sağlar; 

ancak statükoyu da beraberinde getirir. 

ġüphesiz siyasal toplumsallaĢmayı etkileyen pek çok kurum vardır. Bu kurumlar arasında en baĢta 

aile ve okul gelir; ancak bu süreçte kitle iletiĢim araçları,toplumsal gruplar ve diğer çevre unsurlarını 

da dikkate almak gerekir(Baltacı & Uysal, 2012; Kayıkçı, 2005). Ailenin, bireyin yaĢam sürecinin 

baĢındaki ağırlığı, okulun devreye girmesiyle birlikte zayıflar, bunun yerine eğitim daha etkin bir 

belirleyiciliğe sahip olur. Diğer unsurların belirleyicilik düzeyi ise iniĢ çıkıĢlarla devam ederek 

varlığını hissettirir; ancak aile ve okulun ardından daha düĢük bir etkiye sahip olur.  

Günümüzde tüm dünyada örgün eğitimin süresi, geçmiĢe oranla çok fazla arttığı için eğitim, 

bireylerin geliĢimlerinde ve siyasal toplumsallaĢmalarında önemini ciddi anlamda ilerletmiĢtir. Bu 

nedenlebürokratik ve siyasal otoriteler, toplumsallaĢtırma politikalarını;öğretim programları, ders 

kitapları ve diğer eğitim materyalleriyle fiiliyata geçirme konusunda tereddüt etmemektedir(Kayıkçı, 

2005).  

Burada gayet tabii, bu otoritenin devlet ve birey algısı önem kazanmaktadır. Bu algıya göre siyasal 

toplumsallaĢma, ya mevcut siyasi kültürü olduğu gibi yeni nesillere aktarmayla sonuçlanacak ve 

böylece modern eğitim paradigmalarının üzerinde önemle durduğu yapılandırmacı eğitim ve öğrenci 

merkezli demokratik öğrenme ihmal edilecek ya da öğrenciyi içinde yaĢayacağı geleceği inĢa etmede 

aktif rol almaya teĢvik edecek, bu Ģekilde yeni nesillerin geçmiĢle geleceği sentezlemelerine, eleĢtirel 

düĢünce geliĢtirmelerine ve toplumu dinamikleĢtirmelerine imkân sağlayacak Ģekilde gerçekleĢecektir. 

Dünyanın pek çok geliĢmiĢ ülkesinin aksine Türkiye‘de eğitim sistemi merkezi yönetimin kontrolü 

altındadır. Merkezi yönetim, eğitim politikalarının oluĢturulmasında, bu politikalar doğrultusunda 

öğretim programlarıhazırlanmasında, bu programlara uygun ders kitapları ve diğer 

materyallerinüretilmesinde, öğretmenlerin seçiminde ve diğer her türlü pedagojik uygulamanın 

tespitinde tek otoritedir. BaĢta Anayasa olmak üzere çeĢitli hukuki metinlerle bu yetkisi garanti altına 

alınmıĢ ve Milli Eğitim Bakanlığı uhdesine verilmiĢtir. Dolayısıyla bu bakanlığın devlete, topluma, 

eğitime ve insana bakıĢı,Türkiye‘deki toplumsallaĢmayı tüm yönleriyle belirleyen yegâne unsurdur.  
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Türkiye‘de eğitimin amacı, 1973 yılında hazırlanan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu‘nun 

ikinci maddesinde belirlenmiĢtir. Bu maddeninözellikle birinci fıkrasında yer alan ―Türk Milli 

Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini;Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada 

ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel 

değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye 

çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve 

sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları 

davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek‖ Ģeklindeki ifadeler, büyük oranda siyasal 

toplumsallaĢtırmaya yöneliktir. Burada geçen kavramların az ya da çok bütün derslerde bir karĢılığı 

bulunmaktadır.  

2.1 Din Derslerinde Siyasal ToplumsallaĢma 

DKAB dersinde de çocukların belli bir kalıp içinde yetiĢtirilmeleri ve toplumun siyasal değerlerini 

benimsemeleri önemli bir yer tutmaktadır. Nitekim bu derslerde din kültürü ve ahlak bilgisi dıĢında 

devletin temel ilkeleri ve diğer toplumsal ve siyasal konuların öğretilmesi, dinin devletin egemenliği 

için iĢe koĢulduğu ve araçsallaĢtırıldığı iddialarını da beraberinde getirmektedir(Cebeci, 1996: 132). 

Atatürkçülük ve laiklik, Türk milli eğitim sisteminin temel referansları olduğu gibi DKAB dersi 

öğretim programlarının da en önemli yapıtaĢlarından birini teĢkil etmektedir. Bu iki kavramı, 

programların çoğu öğrenme alanı ve konu baĢlığı altında görmek mümkündür. Zaten hem ilköğretim, 

hem de ortaöğretim programının uygulanmasına iliĢkin esaslarda, programların, Anayasa ve Millî 

Eğitim Temel Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlandığı; programların uygulanmasında devletin 

laiklik ilkesinin daima göz önünde bulundurulacağı ve bu ilkenin titizlikle korunacağı; hiçbir Ģekilde 

vicdan ve düĢünce özgürlüğünün zedelenmeyeceği ve öğrencilerin dinî uygulamalara zorlanmayacağı 

belirtilmektedir(MEB, 2010a: 8; MEB, 2010b: 9). 

Talim Terbiye Kurulunun 04.08.1999 tarih ve 263 sayılı kararı gereğince ilköğretim kurumlarının 

öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular, ilköğretim programında bir 

dizi kazanım olarak yerini almıĢtır. Bu bağlamda Atatürkçülükle ilgili toplam 13 konu, ilköğretim 

programındaki 21 kazanımla iliĢkilendirilmiĢtir.  

Bu kazanımların biri, ―Ġbadet‖; dördü, ―Kur‘an ve Yorumu‖, ikisi, ―Ahlak‖ ve 14‘ü de ―Din ve 

Kültür‖ öğrenme alanında yer almaktadır(MEB, 2010a: 66-69). Ġlköğretim programında özellikle 7. 

sınıf ―Din ve Kültür‖ öğrenme alanındaki ‗Kültürümüz ve Din‘ ünitesinin bir kısmı, daha önce de 

değinildiği gibi laiklik öğretimine ayrılmıĢtır(MEB, 2010, s. 59,77). Ünitede yer alan laiklik, din ve 

vicdan özgürlüğüne iliĢkin kazanımlar, Atatürkçülükle iliĢkilendirilmiĢtir. 

Laiklik, özellikle din eğitimi bağlamında üzerinde yoğun tartıĢmaların yapıldığı bir kavramdır. 

Cumhuriyet‘i kuranların en büyük eserlerinden biri olan laik devlet ve onun en önemli uygulaması 

olan laik eğitimde, yine aynı iddia sahiplerine göre din derslerinin 1949 yılında ilkokullara geri 

dönüĢüyle ilk gedik açılmıĢ, laiklikten ve bilimsellikten sapmalar baĢlamıĢtır(Tanilli, 1989: 71; 

Okçabol, 2005: 28; EĢme, 2005: 52). Ancak günümüzde din dersleri aracılığıyla laikliğin meĢruiyet 

temellerinin güçlendirilmesi söz konusudur. Gerçi, Cumhuriyet‘in laik düzene geçiĢini, Ġslam‘la 

meĢrulaĢtırma çabası önceki programlarda da vaki bir durumdur(ġen, 2002, s. 170). Var olan bir 

durumun, din ve dini kaynak yoluyla geçerli kılınması, haklılaĢtırılması ve açıklanması(OkumuĢ, 

2001, s. 86) demek olan dini meĢruiyet, bu noktada önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir. Ancak 

bugünkü programda bu meĢruiyet, dinin laikliğe sunduğu kadar, laikliğin de dine sağladığı bir imtiyaz 

olarak anlatılmaktadır. Bu imtiyaz, laikliğin din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi olduğu teziyle 

desteklenmekte ve din için laiklik önemli bir kurum olarak öğretime konu yapılmaktadır. Özellikle din 
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dersinin ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında zorunlu hale getirilmesinden sonra din öğretimi ile 

laiklik arasındaki bağlar daha da güçlenmiĢtir.  

Ġlköğretim programında Atatürkçülükle ilgili bir diğer iliĢkilendirme, ―Ġbadet‖ öğrenme 

alanındadır. 5. sınıf ‗Ġbadet Konusunda Bilgilenelim‘ ünitesinde, ibadetlerin davranıĢlar üzerindeki 

etkileriyle Atatürk‘ün din ve vicdan hürriyeti hakkındaki sözleri arasında bir iliĢki kurulmuĢtur(MEB, 

2010a: 43). Bu iliĢki, dini bilgiler konusunda Atatürk‘ün önemli bir yeri olduğu anlamına gelmektedir. 

Öte yandan ibadet konusunun iliĢkilendirileceği Atatürkçülükle ilgili konunun açıklama kısmında din 

ve vicdan özgürlüğünün Cumhuriyet yönetimiyle güvence altına alındığı belirtilmektedir(MEB, 

2010a: 66). Tersten okumak gerekirse bu, Cumhuriyet yönetiminden önce din ve vicdan özgürlüğünün 

güvencesi olmadığı anlamına gelir ki, bu da tarihi gerçeklerle tezat teĢkil eden problemli bir iddiadır. 

Ġlköğretim programında Atatürkçülükle iliĢkilendirilen hemen bütün konular, ideal vatandaĢın 

siyasal nitelikleriyle ilgilidir. Programda ideal vatandaĢın laik bir kimlik edinmesi için Cumhuriyet 

yönetimi ve onun kurucu önderi, pek çok konu için gönderme yapılan bir otoritedir. Bu, aynı zamanda, 

programda verilen bilgilerin doğrulama yöntemi olarak ortaya çıkmaktadır. Dinle birlikte felsefe, 

siyaset bilimi, sosyoloji ve eğitim bilimi gibi çeĢitli kaynaklar dururken böyle bir doğrulama 

yönteminin seçilmiĢ olması, öğrencilerin bilimsel akıl yürütme yönünden geliĢememelerine ve 

eleĢtirel düĢüncelerinin kısıtlanmasına yol açma potansiyelini içinde barındırmaktadır. Kaldı ki, 

Ġslam‘da dini bilginin doğrulama veya yanlıĢlama vasıtası akıl, ölçütü ise, vahiydir. Akla uymayan bir 

dini bilginin, Ġslam epistemolojisinde yeri yoktur(Kılıç, 2005: 245). 

Ortaöğretim programında ise, laiklik ve Atatürkçülük konuları vatandaĢlık eğitimi bağlamında çok 

daha geniĢ bir Ģekilde ele alınmaktadır. Programda, ―Din ve Laiklik‖ adıyla bir öğrenme alanı 

tamamıyla bu konulara ayrılmıĢtır. Bu öğrenme alanı, 9. sınıfta ‗Laiklik ve Din‘; 10. sınıfta ‗Atatürk 

ve Din‘; 11. sınıfta ‗Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri‘ ve 12. sınıfta da ‗Atatürk ve Din 

Öğretimi‘ adlarıyla laiklik ve Atatürkçülük öğretimine, tahsis edilmiĢtir. 

‗Laiklik ve Din‘ ünitesinde (MEB, 2010b: 37,66) ağırlıklı olarak laikliğin mahiyetinin ve temel 

niteliklerinin ele alınması planlanmaktadır. Bu bağlamda ilk olarak dinin, bireyi esas aldığı konusunun 

iĢlenmesi; ardından, laikliği doğuran nedenler ve laik devlet konusunun ele alınması düĢünülmektedir. 

Daha sonra, laikliğin din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi olduğuna değinilmesi ve Atatürk‘ün 

laiklik anlayıĢının verilmesiyle ünitenin sonlandırılması hedeflenmektedir. Bu ünitenin sonunda 

öğrencilerden; dinin neden bireyi esas aldığını kavramaları, bunun yanısıra laikliği doğuran sebepleri 

ve laiklik kavramını açıklamaları beklenmektedir. Ardından din ve vicdan özgürlüğünün 

güvencelerinden birinin de laik devlet olduğunun farkına varmaları beklenen öğrencilerin, laik devlet 

anlayıĢını birey ve toplum açısından irdelemeleri ve son olarak da, Atatürk‘ün laiklik anlayıĢını, bu 

konudaki sözleriyle ve yaptıklarıyla örneklendirmeleri istenmektedir. 

Dinin, bireyi esas aldığı vurgusunda onu, bireylerin vicdani bir meselesi olarak değerlendiren 

Cumhuriyet kurucularının laikçi yaklaĢımın etkisi sezilmektedir.
2

 Dinin toplumsal ve siyasal 

taleplerden ziyade, bireysel düzeyde ele alınması, aynı zamanda din-devlet iliĢkilerine bakıĢ açısıyla 

da doğru orantılıdır. Çünkü hakim laikçi paradigma, dinin devlet iĢlerine yakından veya uzaktan 

karıĢmasını katiyetle reddetmekte ve dini bireye; devleti siyasete, hukuka ve topluma tahsis edilmiĢ bir 

alan olarak ele almaktadır. Zaten laikliği doğuran nedenlerden kastedilen Ģey de, dinin devlet iĢlerine 

karıĢması sonucu ortaya çıkan sorunlar olsa gerektir. Nitekim ortaöğretim programında bazı din 

mensuplarının, zaman zaman siyasi otoriteyi ele geçirerek kendi inançlarını baĢkalarına zorla kabul 

                                                           
2
 Laikliğin Anayasa’ya girmesi esnasında TBMM’de yapılan tartışmalarda Dâhiliye Veziri Şükrü Kaya’nın dile getirdiği 

hükümet görüşünde bunun tipik örneğini bulmak mümkündür (Bkz. Gözaydın, 2009: 22).  
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ettirmek istediklerinden bahsedilmektedir. Laiklik anlayıĢının geliĢtirilmesinin nedeninin de dinlerin 

bu tutumu karĢısında, farklı din ve inançtaki insanların inanç ve ibadet özgürlüğünü teminat altına 

almak olduğu belirtilmektedir(MEB, 2010b: 18). 

Bazı dinlerin hangi dinler olduğuna dair bir iĢaret olmasa da programdaki laiklik anlayıĢının, 

dinleri, siyasetten uzaklaĢtırmak anlamında kurgulandığını ifade etmek mümkündür. Laikliği, din ve 

vicdan hürriyetinin güvencesi olarak sunmak da yurttaĢı, din dersinin içerisinden laikleĢtirmekle aynı 

Ģey olsa gerektir. Öte yandan Atatürk‘ün laiklik anlayıĢının öğretim konusu yapılmasını, laikliğin 

tarihsel bağlamından kopartılarak millileĢtirilmesi ve dolayısıyla yerelleĢtirilmesi Ģeklinde 

yorumlamak mümkündür. Bu bağlamda Atatürk‘ün kendi laiklik anlayıĢı çerçevesinde dini, vicdani 

bir mesele olarak telakki ettiğini ve din iĢlerini, devlet iĢlerinden ayrı tutmayı muasır medeniyete 

ulaĢmak için esaslı bir yol olarak seçtiğini söylemek gerekir (Ġnan, 1988: 56). Çünkü ona göre, din, 

toplum iĢlerinden, toplumsal görevlerden sıyrılıp vicdanlara bırakılmalı, kiĢilerin iç dünyalarından 

dıĢarıya taĢmamalıdır(Bkz. Gözaydın, 2009: 25). 

‗ Atatürk ve Din‘ ünitesinde(MEB, 2010b: 44,66) Atatürk‘e göre dinin vazgeçilmez bir kurum 

olduğu, onun, dinin yozlaĢtırılmasına karĢı çıktığı ve Ġslamiyet ve Hz. Peygamber‘le ilgili sözleri 

öğretime konu yapılmaktadır. Bu ünitenin sonunda öğrencilerin; Atatürk‘ün, dini vazgeçilmez bir 

kurum olarak görmesinin ve dinin yozlaĢtırılmasına ve istismarına karĢı olmasının sebeplerini 

irdelemeleri beklenmektedir. Ayrıca Atatürk‘ün dinin doğru anlaĢılmasına verdiği önemi ve taassubun 

zararlarını da örneklerle açıklamaları istenen öğrencilerden, son olarak onun, Ġslam dini ve Hz. 

Muhammed ile ilgili sözlerinden örnekler vermeleri talep edilmektedir. 

Atatürk‘ün dinin vazgeçilmezliği için tekrar bir doğrulama kaynağı olarak öne çıkarıldığı 

ünitede, 9. sınıftakinin aksine laikliğin değil, dinin daha güçlü bir Ģekilde ele alındığı anlaĢılmaktadır.  

Aynı zamanda Atatürk‘le Ġslam dini arasında bir uzlaĢtırma çabası da olan bu yaklaĢım, 

Atatürk‘ün dine değil, taassuba ve dinin istismar edilmesine karĢı çıktığı iddiasıyla(GürtaĢ, Tarihsiz: 

53-56) da paralellik arz etmektedir.  

‗ Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri‘ ünitesinde(MEB, 2010b: 51,66) Diyanet 

ĠĢleri BaĢkanlığı‘nın kuruluĢu ile din görevlileri konusunun ele alınmasından sonra, Türkçe tefsir ve 

meal çalıĢmaları, Türkçe hadis kitabı çalıĢması ve yine hutbelerin Türkçe okunmasının öğretime konu 

yapılması planlanmaktadır. Bu ünitenin sonunda öğrencilerin; Atatürk‘ün Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığını 

kurdurmasının amacını kavramaları; din hizmetlerini yerine getiren din görevlilerinin yürüttükleri 

hizmetleri tanımaları; Atatürk‘ün, Türk halkının dini daha iyi öğrenmesi için Türkçe meal, tefsir ve 

hadis kitabı hazırlatılması çalıĢmalarını baĢlattığını örneklerle açıklamaları ve Atatürk‘ün hutbelerin 

TürkçeleĢtirilmesi uygulamasını baĢlatma nedenlerini açıklamaları beklenmektedir. 

Bu üniteyle beraber Atatürk, Ġslam dinine yaptığı katkılarla anılmaya baĢlanmaktadır. 

Diyanet‘in kurulması, Gözaydın‘ın ifadesiyle bir yandan dinin toplum yaĢamındaki yerini gözeterek 

kontrol altına alınmasını bir yandan da seküler yapı içinde iĢlevinin dünyevi bir nitelikte olmasını 

temin eden bir adımdır(Gözaydın, 2009: 61). Konunun Atatürk‘ün dine hizmetleri bağlamında ele 

alınmasından kasıt büyük ihtimalle bu iki amaç değildir. Eğer öğrencilere Diyanet‘in, dini kontrol 

altına almak ya da dünyevileĢtirmek amacıyla kurulduğu anlatılırsa, Türk vatandaĢlık eğitiminin temel 

odak noktası olan her bireyde Atatürk sevgisi oluĢturma düĢüncesi zafiyete uğrayabilir. Onun için de 

muhtemelen bu kurumun teĢekkülü, dine hizmet olarak anlatılacaktır. Öte yandan Türkçe tefsir ve 

meal, Türkçe hadis kitabı ve Türkçe hutbelerin programa alınması fakat yine Atatürk döneminin 

uygulamalarından biri olan Türkçe ibadet ve Türkçe ezan konularına yer verilmemesini de bu 

bağlamda değerlendirmek gerekir. Ancak Cumhuriyet‘in kurucu iradesinin, din karĢısındaki tutumunu 

mevcut konular aracılığıyla tarafsız ve objektif bir Ģekilde öğrencilere kazandırmak, oldukça zor 
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görünmektedir. Bu konular aracılığıyla eleĢtirel ve bilimsel düĢünen yurttaĢlar yetiĢtirebilmek de 

yapılandırmacı paradigmayı düĢününce ayrı bir zorluk alanı olarak ortada durmaktadır. 

‗Atatürk ve Din Öğretimi‘ ünitesinde (MEB, 2010b: 58,66) Atatürk‘ün dinin anlaĢılmasına 

verdiği önem, onun okulda din öğretimine verdiği önem ve yine onun din bilginlerine verdiği değer 

konuları iĢlenmektedir. Bu ünitenin sonunda öğrencilerden; Atatürk‘ün dinin doğru anlaĢılmasına 

verdiği önemi fark etmeleri; Atatürk‘ün din öğretiminin okulda verilmesini isteme nedenlerini 

kavramaları ve Atatürk‘ün uzman din bilginlerine verdiği önemi ve onun bu konudaki sözlerini 

açıklamaları beklenmektedir. 

Bu ünitede, ilk olarak, mevcut dini düĢünce ve davranıĢları, dinin doğru anlaĢılamamıĢ 

olmasına bağlayan ve bunu reddeden bir Atatürk profili dikkat çekmektedir. Bunun için de, ilk olarak 

dinin doğru anlaĢılması gerekmektedir. Dinin doğru anlaĢılması demek, onu cehaletin etkisinden 

arındırmak, siyaset dıĢına çıkarmak ve batıl inanç ve hurafelerden temizleyerek yozlaĢmadan 

kurtarmak; bu sayede taassuba hapsolan dini, modernleĢen dine dönüĢtürmek demektir. Ünitede 

Atatürk‘ün din öğretimine verdiği öneme atıf yapılması da bu cehalet ve yozlaĢmanın ancak maarifle 

aĢılabileceği tezinden kaynaklanıyor olsa gerektir. Ancak o dönemde okulda din öğretiminin 

durumunu göz önünde bulundurunca(Bkz. Koç, 2000: 287-292), programda kastedilen din öğretiminin 

ne olduğu sorusuna cevap vermek güçleĢecektir. Çünkü 1920‘ler ve 1930‘larda Ġslamiyet kurumsal 

olarak neredeyse ortadan kalkmıĢ, ancak tarikat ağları ve simgesel kodlar düzeyinde varlığını 

sürdürebilmiĢtir(AkĢit, 1993: 124). Buna paralel olarak Atatürk‘ün uzman din bilginlerine verdiği 

değerin programlara girmesini, yukarıda bahsedilen Atatürk sevgisi kazandırmanın bir yansıması 

olarak değerlendirmek gerekir. 

Ortaöğretim programında bu dört ünitede öncelikli verilecek değerler olan bağımsızlık, 

bilimsellik, sorumluluk, kültürel mirasa saygı, çalıĢkanlık, güven ve gerçek sevgisi gibi değerlerin 

konuyla tam olarak örtüĢtüğünü söylemek zordur. Bu değerler, doğrudan konuların içeriğiyle ilgili 

olmaktan ziyade Atatürk milliyetçiliğine daha yakın durmaktadır. 

Cumhuriyet döneminin önemli hukukçularından biri olan Ali Fuat BaĢgil, devlete bağlı din 

sistemlerinde hükümet adamlarının, bütün dini hareket ve hayatı ellerinde tuttuklarını ve diniyata 

diledikleri gibi istikamet vererek onu, politikalarının sadık bir hizmetkârı görmek istediklerinden 

bahsetmektedir(BaĢgil, 2003: 169). Bu ünitelerin geneline bakıldığında, bu tespitin Türkiye için büyük 

oranda yerinde bir tespit olduğunu söylemek mümkündür. Türkiye‘de, Cumhuriyet‘in kuruluĢ 

yıllarında din, devlet tarafından kontrol altına alınarak, yeni vatandaĢlığın inĢasında modernlik 

çerçevesinde reforme edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Müfredatta bahsedilen Diyanet‘in devletleĢtirilmesi ve dini alanın TürkçeleĢtirilmesi de bu 

reform düĢüncesinin araçları olarak değerlendirilmelidir. Çünkü bu ülkede, Türk vatandaĢlığının 

inĢası, laik devlet inĢa etme sürecinin bir ürünü olarak gerçekleĢmiĢtir(Çolak, 2009: 295).Laik devlet 

inĢa edilirken dinden ve din eğitiminden yararlanmak, ya da dini ve din eğitimini kontrol altına almak, 

en doğru yol olarak ortaya çıkmıĢtır. Bu, devletin kendi laik yapısını korumak ve yerleĢtirmek için 

geliĢtirdiği bir tür reflekstir(Bkz. OkumuĢ, 2009).Ancak Türkiye‘de baĢlangıç dönemlerinde din ve din 

eğitiminin yeraltına itilmiĢ olmasını ve okul da dâhil pek çok alandan dıĢlanmasını; daha sonra 

özellikle çok partili hayata geçiĢ süreciyle birlikte yeniden yüzeye çıkmasını (AkĢit, 1993: 99) 

düĢününce, din eğitiminin, bu refleksten olumsuz yönde etkilendiğini söylemek gerekir. 

Çok partili hayata geçiĢle birlikte önceleri dine karĢı var olan dıĢlayıcı politikalar, dini ve onun 

eğitimini, vatandaĢlığın inĢasına aktif Ģekilde dâhil etme politikalarına evrilmiĢtir. DKAB dersi 

öğretim programlarını da bu açıdan düĢünmek de fayda vardır. Nitekim bugün bu derslerin 

programlarında laiklik, Atatürkçülük, bilimsellik ve cumhuriyet gibi erken Cumhuriyet yıllarından 
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baĢlayıp günümüze kadar uzanan politik kavramların, hemen hepsinin etkin bir biçimde yerlerini 

aldığı müĢahede edilmektedir. Bu da programların siyasal toplumsallaĢma konusunda önemli bir görev 

icra ettikleri anlamına gelmektedir. 

 

3. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

Din dersleri, pek çok ülkede eğitim sistemlerinin temel tartıĢma konularından bir tanesidir. Bu 

derslerin eğitimin bir parçası olup olamayacağı, olacaksa laik kamu okullarında okutulup 

okutulamayacağı, okutulacaksa hangi yaĢ ve sınıflarda ve hangi yöntemlerle okutulacağı gibi konular 

üzerinde önemli tartıĢmalar yapılmaktadır. Bu tartıĢmalardan bir tanesi de bu derslerin genel eğitime 

sağlayacağı katkılarla ilgilidir. Özellikle laik eğitim anlayıĢının ivme kazandığı son iki yüzyılda dinin 

insan geliĢimindeki rolü örselenmiĢ; pozitivist ve materyalist cereyanlardan da etkilenilerek dinin 

insan yaĢamındaki alanı daraltılmaya çalıĢılmıĢtır. Ancak bugün çeĢitli ülkelerde dinin ve onun 

eğitiminin özellikle yurttaĢlık eğitimine sağlayacağı muhtemel katkılar yeniden dillendirilmeye; din 

önemli bir sosyal entegrasyon aracı olarak görülmeye baĢlanmıĢtır. 

Türkiye‘de de Cumhuriyet‘in ilk yıllarından itibaren din kurumuna yönelik önemli bir 

ötekileĢtirme faaliyetine gidildiği tarihi bir vakıadır. Ancak özellikle çok partili hayata geçiĢle birlikte 

bu tutum terkedilmiĢ;din, yeniden insan yetiĢtirme düzenin bir parçası olmaya baĢlamıĢtır. Bu süreçte 

okullarda da kendisine yer bulmaya baĢlayan din eğitimi, modern Türk insanının öğrenme 

yoluylasosyalleĢmesine katkı sunar hale getirilmiĢtir. Bu katkının, Ģüphesiz Milli Eğitim Temel 

Kanunu‘nda belirtilen çerçevede olmasına özen gösterilmiĢtir. 

Bugün ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu derslerden biri olan DKAB 

dersi için hazırlanan öğretim programlarına baktığımız zaman bunu net bir Ģekilde müĢahede etmek 

mümkündür. Bu programlar, bir yandan yeni nesillere dinin kültürünü veahlakın bilgisini aktarırken 

bir yandan da devletin genel eğitim politikalarına dinin içinden besleme yapmaktadır. 

Programlarda siyasal toplumsallaĢma bakımından öne çıkan iki temel kavram laiklik ve 

Atatürkçülüktür. Bu iki kavram; daha çok, bilimsellik, özgürlük, milliyetçilik, insan hakları, eleĢtirel 

düĢünce gibi temalarla anlatılmaktadır. Özelikle Cumhuriyet‘in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk‘ün 

bazı konuların benimsetilmesinde Kur‘an ve Sünnet gibi dinin temel kaynaklarıyla birlikte 

sorgulanamaz bir otorite olarak anlatılması bu bakımdan dikkat çekicidir. 

Bir diğer dikkat çeken husus ise programların hazırlanmasından kullanılan dilin mektep-

medrese kavgasından bu yana var olan ikili insan anlayıĢını yok saymasıdır. Bu durum, aslında yüzyılı 

aĢan laik-dindar kavgasının en çok göze batacağı bir alanın sterilize edildiği ve ayrılıkların yok 

sayılarak hiçleĢtirildiği Ģeklinde yorumlanabilir. Sadece buradaki metinlere bakarak Cumhuriyet‘in 

özellikle ilk yıllarında dini hayatın kamusal alandan soyutlanması uygulamalarından vazgeçildiği ve 

laiklik nazarında dinin yeniden meĢru ve yararlı bir olgu haline geldiği sonucuna varılabilir.  

Ancak konuya farklı bir pencereden bakacak olursak, siyasal konuların din derslerine olabildiğince 

yoğun bir Ģekilde zerk edilmesinin, bu derslerin asıl amacını unutturması da mümkündür denilebilir. 

Ġlköğretimde hafta 2 ortaöğretimde ise haftada tek saat okutulan bir derse ayrılan zamanın önemli bir 

bölümünü dersin doğrudan kendi içeriğinden sayılamayacak hususlara tahsis edilmesi, bu fikri 

destekler mahiyettedir. Kaldı ki bu yaklaĢım, aynı zamanda din derslerinin içeriden sekülerleĢtirilmesi 

sonucuna yol açma potansiyeline de sahiptir 

.  
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Birden Fazla AGĠ Olan Bir Havzada Farklı Proje Yerleri Belli AĢılma Olasılığına Sahip 

Debilerinin Tahmini 
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Özet 

 

Su mühendisliği çalıĢmalarının pek çoğunda, çalıĢma yerinde bulunan su miktarının veya belli 

bir değerdeki debinin bulunma olasılığının tespiti gerekmekte ancak eldeki debi ölçümleri sınırlı ve 

sadece akım gözlem istasyonlarının (AGĠ) bulunduğu yerlerdedir. Bu durum ise, veri ölçümünün az, 

yetersiz veya bulunmadığı yerlerde akımın tahmin edilmesini zorunlu kılmaktadır. Belli aĢılma 

olasığına sahip akım değerlerinin bulunması amacıyla bir kesitteki akımların ele alınan zaman 

aralığındaki aĢılma olasılıklarına karĢılık gelen debi değerlerinin frekanslarını gösteren debi süreklilik 

eğrileri (DSE) kullanılabilmektedir. Ancak veri ölçümü bulunmayan yerlere ait DSE'lerin elde 

edilememesi sebebiyle, çeĢitli yöntemler kullanılarak DSE'ler veya belli aĢılma olasılığına sahip olan 

debilerin tahmini yapılmaktadır. Bu çalıĢmada, DSE‘ler ve belli aĢılma olasılığı tabiri tanımlandıktan 

sonra, yıllık bazda belli aĢılma olasılığına sahip olan günlük ortalama debi değerlerinin verisi 

bulunmayan yerlerde elde edilebilmesi amaçlanmıĢtır. 22-52 AGĠ‘sinin havza sınırları içinde herhangi 

bir noktadaki %20, %30, %50 ve %90 aĢılma olasılığına sahip olan debilerin tahmin edilebilmesi 

maksadıyla, Doğu Karadeniz Havzası‘nda bulunan 22-52, 22-57 ve 22-07 AGĠ‘lere ait olan debi 

kayıtları ile bu AGĠ'lere ait olan havzaların bazı meteorolojik ve topoğrafik özellikleri kullanılarak 

regresyon analizi yapılmıĢtır. 

Bu AGĠ'lerin 10 yıllık günlük debi değerleri, koordinat bilgileri ve bölgede bulunan 

meteoroloji istasyonlarının, sıcaklık, yağıĢ ve koordinat bilgileri temin edilerek 1/25000‘lik standart 

topoğrafik haritalarla drenaj alanlarının sınırları belirlenmiĢ ve Thiessen Metodu kullanılarak AGĠ‘lere 

ait yıllık toplam yağıĢve sıcaklıkdeğerleri elde edilmiĢtir. Hidroelektrik santrallerin türbin seçiminde 

etkili olan %20 ve %30 aĢılma olasılığına sahip olan debiler ile, enerji ve su kullanımı ile ilgili 

çalıĢmalarda kullanılabilecek %50 ve %90 aĢılma olasılığına sahip olan minimum debilerin tahmini 

yapılmıĢtır. Sonuçta elde edilen modellerle, çalıĢma alanında akım verisi eksik olan veya bulunmayan 

yerlere ait drenaj alanı değeri yardımıyla, ele alınan aĢılma olasılığına sahip olan debiler tahmin 

edilebilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Debi süreklilik eğrisi, regresyon analizi, debi tahmini 
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Estimating of Flows Having Certain Probabilitiesfor Different Project Sites at aBasin 

Having More Than One DGS 

 

Abstract 

 

In the plenty of water resources engineering applications, water quantities at the project site or 

discharge probabilities having certain value have been obtained but flow measurements are limited and 

only at the flow gauging stations (FGS). Because of that, flows have to be estimated when flow 

measurements are less, insufficient or not being. Flow duration curves (FDC) showing exceedance 

probabilities accross flow value frequencies at specific time can be used for determining flow values 

having certain exceedance probability. But because FDC have not been obtained at the place where 

flow measurements are not exist, FDC or flows having certain exxcedance probabilities have been 

estimating by using different methods. In this study, after FDC and certain exceedance probabilities 

are described, mean daily discharges having certain exceedance probabalities in the yearly scale have 

been aimed to estimate at the place where flow measurements are not exist.For the purpose of that 

flows having %20, %30, %50 and %90 exceedance probabilities can be estimated at any project point 

in the basin borders of 22-52 DGS, regression analysis have been applied by using flow records of 22-

52, 22-57 and 22-07 DGS in the East Black Sea Basin and some meteorological and topographic basin 

characteristcs of these stations.  

10 years daily flows and coordinate informations of these stations, and temparature, rain, and 

coordinate informations of meteorological stations have been obtained. Using 1/25000 scale standart 

topographic maps, borders of drainage areas have been determined, and annual total rain (mm) and 

annual temperature (
o
C) values of DGS have been calculated by thiessen method. Flows having %20 

and %30 exceedance probabilites are effective on the turbine choosing of hydroelectric power plants, 

having %50 and %90 exceedance probabilites are used for projects relating to water. These flows have 

been estimated in this study. Finally, flows having %20, %30, %50 or %90 exceedance probabilities 

can be estimated at the place where flow data is not exist or insufficient by using regression equations 

and drainage area of the project point. 

 

Keywords: Flow duration curves, regression analysis, flow prediction 
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1. GĠRĠġ 

Su kaynakları ile ilgili pek çok çalıĢmada, belli akarsu akımının bulunma ihtimalinin veya 

aĢılmasının beklendiği zaman yüzdesinin belirlenmesi istenir (Shaw, 1988). Rezervuar tasarımı ve 

hidroelektrik güç üretimi gibi su kaynakları ve su kalitesi çalıĢmalarının mühendislik uygulamaları, 

akarsulardan elde edilebilecek su miktarının bilinmesini de gerektirmektedir (Le Bouttillier ve 

Waylen, 1993a).  

DSE'ler geçmiĢ bir zaman periyodunda, belirli bir akarsu havzasındaki günlük, aylık veya diğer zaman 

aralıklı akarsu akımlarının aĢıldığı zaman yüzdelerini göstermektedir  (Castellarin ve diğ., 2004b; 

Vogel ve Fennessey, 1994). DSE ele alınan periyottaki belli debi değerlerinin görülme ve aĢılma 

yüzdelerini gösteren birikimli frekans eğrisidir (Search, 1959). DSE‘nin su gücü, su temini, sulama 

planlama ve tasarımı gibi hidrolojik çalıĢmalarda kullanılması tavsiye edilmektedir (Warnick, 1984). 

DSE özellikle, depolamasız hidroelektrik santrallerin planlama ve projelendirme aĢamalarında çok 

önemli bir yere sahiptir (Vogel ve Fennessey, 1994). Ayrıca, akarsu akımlarının frekanslarıyla ilgili su 

kaynakları planlama ve tasarım çalıĢmalarında, büyük ve küçük akımlar, medyan ve ortalama 

akımlarla ilgili araĢtırmalarda da DSE‘nin bilinmesi gerekmektedir (LeBoutillier ve Waylen, 1993a).  

 Gerek depolamalı ve gerekse de doğal akıĢlı (nehir tipi) hidroelektrik santrallerin 

planlanmasında ve su temini gibi, temelde depolanacak su miktarı ile ilgili olan projelerin ön 

çalıĢmalarında DSE‘nin kullanılması oldukça yararlı olmaktadır. Yapılan çalıĢmalar örnekleme 

hatalarının minimize edilmesinde en az 10 yıllık kayıt verilerinin, gerekli olduğunu göstermiĢtir. DSE; 

ayrıca, akarsu kirliliği yönetimi ve akarsu ve baraj haznelerindeki sedimantasyon ve erozyon 

çalıĢmalarında da kullanılmaktadır (Searcy, 1959). Kanada (LeBoutillier ve Waylen, 1993b), 

Yunanistan (Mimikou ve Kaemaki, 1985), Fransa (Sauquet ve Catalogne, 2011), Hindistan (Singh ve 

diğ., 2001), Ġtalya (Viola vd., 2011; Franchini ve Suppo, 1996; Castellarin vd., 2004a), Tayvan (Yu ve 

diğ., 2002), Filipinler (Quimpo ve diğ., 1983), Portekiz (Croker ve diğ., 2003), Güney Afrika 

(Smakhtin ve diğ., 1997), Yeni Zellanda (Booker and Snelder, 2012), Amerika (Fennessey ve Vogel, 

1990), Turkey (Cigizoglu and Bayazit, 2000) ve Fransa (Saquet and Catalogne, 2011) gibi ülkelerde 

yapılmıĢ bölgeselleĢtirme çalıĢmaları da literatürde görülmektedir. Yine DSE yardımıyla, düĢük 

akımların ve taĢkın riskine sebep olabilecek akımların tümünün değerlendirilmesi ve beraber 

görülebilmesine imkan olmaktadır. Bu sebeple DSE, hidrolojinin en bilgi verici eğrilerinden biridir 

(Saka, 2012). 

Su miktarlarının bilinmesini gerektiren pek çok mühendislik yapılarının proje yerlerine ait 

debi değeri ölçülmüĢ halde bulunmamakta veya hidrolojik açıdan az bir zamanı içine almaktadır. Bu 

durum su miktarının önceden tahminini zorunlu kılmaktadır. Veri ölçümü hiç bulunmayan yerlerde 

bölgesel analizlere dayanan çalıĢmalarla da kıyas yapılması gerekebilmekte veya hidrolojik açıdan 

benzer bir bölgedeki uzun süreli kayıtlarla değerlendirmeler yapılabilmektedir. Veri ölçümü 

bulunmayan çalıĢma alanı bir AGĠ‘nin alt veya üst havzasında ise, bu istasyonların kayıtları alan-oranı 

yöntemleri ile kabaca tahmin edilebilmektedir. ÇalıĢma alanımızın çevresinde, benzer hidrolojik 

özellikleri gösteren birden çok AGĠ‘nin olması durumunda ise, çalıĢmamızda gösterdiğimiz Ģekilde 

analizlerle, belli aĢılma olasılığına sahip debilerin tahmin edilmesi yolu kullanılabilmektedir. 

Bu çalıĢmada, debi ölçümleri yetersiz olan veya bulunmayan yerlerde, belli aĢılma olasılığına 

sahip olan debi değerlerinin tahmini üzerinde durulmuĢtur. Bu maksatla, Türkiye'deki Doğu Karadeniz 

Havzası‘nda 22-52 AGĠ‘si havzası ile bu havzada bulunan 22-57 ve 22-07 AGĠ‘lerinin havzalarında 

araĢtırma yapılmıĢtır.  
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Bu istasyonlar seçilirken, en az 10 yıllık ölçüm değerlerinin olması, düzenlenmemiĢ (doğal) 

akarsu akımına sahip olmaları dikkate alınmıĢtır. Her istasyona ait günlük ortalama akım değerleri 

kullanılmıĢtır.  

ÇalıĢma bölgesinin 1/25000‘lik standart topoğrafik haritaları kullanılarak, AGĠ‘ler ve 

meteoroloji istasyonları NetCAD programı kullanılarak konumlandırılmıĢtır. AGĠ‘lere ait drenaj 

alanları ve akarsu kolları çizilmiĢtir. Havza parametreleri olarak her bir AGĠ‘ye ait ortalama yıllık 

toplam yağıĢ miktarı, yıllık ortalama sıcaklık değeri gibi meteorolojik; havza alanı,  toplam akarsu 

uzunluğu, ortalama akarsu eğimi ve drenaj yoğunluğu gibi morfolojik özellikleri belirlenmiĢtir. AGĠ 

ve meteoroloji istasyonlarına ait akım, yıllık toplam yağıĢ ve ortalama sıcaklık değerleri ile koordinat 

bilgileri Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü (DSĠ) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü‘nden (MGM) elde 

edilmiĢtir. 

Ölçüm verisi bulunmayan yerlere ait Q20, Q30, Q50 ve Q90 debileri tahmin edilirken her AGĠ'nin 

aĢılma olasılık değerine karĢılık gelen 10 yıllık günlük ortalama değerlerinin AGĠ'leri ile üç AGĠ‘ye ait 

meteorolojik ve topoğrafik özellikler arasındaki iliĢkiler belirlenmiĢtir. Böylece ölçümü bulunmayan 

veya yetersiz olan yerlere ait meteorolojik ve topoğrafik özellikler yardımıyla, bu yerlerin yıllık 

bazdaki 0.20, 0.30, 0.50 ve 0.90 aĢılma olasılığına sahip olan debi değerleri tahmin edilmesi 

mamçlanmıĢtır.Sonuçta, ölçümü bulunmayan yerlere ait günlük ortalama akımların 0.20, 0.30, 0.50 ve 

0.90 aĢılma olasılığına sahip olan değerleri, çalıĢma yerine ait drenaj alanı değeri ve bulunan 

regresyon denklemi ile tahmin edilebilmekte ve su kaynakları ile ilgili pekçok çalıĢmada öncelikle 

belirlenmesi gereken debi değerleri için bir ön değerlendirme yapılabilmektedir. 

2. DEBĠ SÜREKLĠLĠK EĞRĠLERĠ 

2.1. Genel Bilgiler 

Debi Süreklilik Eğrileri (DSE), belli bir zaman aralığında, herhangi bir akım gözlem 

istasyonundaki (AGĠ) akımların, miktarı ile frekansı arasındaki iliĢkiyi karakterize etmektedir. Söz 

konusu istasyona ait debi gidiĢ çizgisinden faydalanılarak, debinin belli bir değere eĢit veya ondan 

büyük olduğu zaman yüzdesi hesaplanarak, düĢey eksene debiler, yatay eksene zaman yüzdeleri 

taĢınırsa DSE elde edilir (Saka, 2012). ġekil 1‘de, çalıĢma alanındaki AGĠ‘lerden 22-57 istasyonu 

günlük ortalama akımlarının 2005 su yılındaki debi gidiĢ çizgisini ve bu çizgi verileriyle elde edilen 

DSE değiĢimi görülmektedir. DSE‘nin altında kalan alan, göz önüne alınan zaman süresince akım 

gözlem istasyonundan geçen, toplam suyun miktarını göstermektedir (Shaw, 1988). 

ġekil 1. 22-57 istasyonunun 2005 su yılındaki debi gidiĢ çizgisi ve DSE 
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DSE çizilirken, debiler büyükten küçüğe doğru dizilmekte ve aĢılma ihtimali, Weibull formülüyle 

hesaplanmaktadır. 

  
 

   
 1  

 

Formülde, i, sıralanmıĢ debilerin sıra numarasını, n, toplam veri sayısını göstermektedir.DSE 

kullanılarak, bir akarsu ağının süreklilik karakteristikleri belirlenmektedir. Ancak, DSE oluĢturmada 

kullanılacak debilerde göz önüne alınan zaman aralığı, DSE‘nin Ģeklini etkilemekte ve günlük ile aylık 

veya diğer zaman birimlerindeki DSE birbirinden farklı olmaktadır. Sonuçta, iklimsel ve morfolojik 

pek çok değiĢkene bağımlı olan debilerin, gelecek için tahmini, belli hata olasılıklarını 

barındırmaktadır. Ayrıca, çalıĢmanın yapılacağı zaman aralığına göre, debi verilerinin özellikleri de 

değiĢmektedir. DSE, kayıt süresi boyunca ölçülen bütün debi değeri kullanılarak oluĢturulabildiği gibi, 

her bir yıl için ayrı ayrı DSE de çizilebilmekte ve bunlar, yıllık debi süreklilik eğrileri (AFDC) olarak 

isimlendirilmektedir. Ayrıca AFDC, akarsu akımındaki yıldan yıla olan değiĢimleri görebilmeyi de 

sağlamaktadır (Saka, 2012).  

AFDC‘de, bir istasyonun her aĢılma ihtimaline karĢılık, ele alınan her yılın aynı aĢılma 

olasılığına sahip debilerinin medyan değerleri kullanılmaktadır. Böylece, kayıt süresince görülmüĢ, 

kurak veya yağıĢlı yıllardan dolayı meydana gelen anormal değiĢimlerden etkilenmemiĢ olmaktadır. 

Yıllık DSE, medyan değerine göre güven aralıklarının ve farklı yıllara ait DSE değerlerinin tekerrür 

periyotlarının belirlenebilmesine de imkan sağlamaktadır (Castellarin vd., 2007)(Copestake ve Young, 

2008). Ayrıca, yıllık DSE kullanılırsa, aĢılma olasılığına karĢılık gelen debiler, olasılıklı hale 

gelmektedir (Niadas ve Mentzelopoulos, 2008).  

Yeterli Verinin Bulunmaması Durumunda DSE‟nin Elde Edilmesi 

Yeterli debi ölçümü bulunmayan yerlere ait akım verilerinin tahmin edilebilmesi için, zaman serisi 

analizleri, bulanık mantık, yapay sinir ağları ve regresyon denklemleri kullanılabilmektedir. Bulanık 

mantık ve yapay sinir ağları gibi yöntemleri diğer olarak ayırırsak, verisi bulunmayan yerlerdeki 

DSE‘nin elde edilmesi uygulamalarını, üç grupta toplayabiliriz. Bunlardan ilki, DSE‘nin fonksiyonunu 

belirlemek için kullanılan yöntemler, ikincisi belirli aĢılma ihtimallerindeki akım verilerinin regresyon 

analizleriyle elde edilmesi yöntemi, üçüncüsü ise alan-oranı yöntemidir.  

DSE‟nin Fonksiyonunun Belirlenerek Elde Edilmesi 

Günlük ortalama akımların büyükten küçüğe dizilmesiyle elde edilen DSE, artan aĢılma oranlarına 

karĢılık, azalan bir grafik göstermektedir. DSE‘nin bu genel Ģekline uygun bir fonksiyon 

belirlenmesiyle, aĢılma oranlarına göre debi değerlerinin değiĢimi iliĢkilendirilmiĢ olmaktadır. Bu 

iliĢkilendirme iĢlemi baĢlıca iki ana baĢlığa ayrılabilmektedir. Bunlardan ilki, debi değerlerinin bir 

dağılıma uygunluğu araĢtırılarak, dağılım fonksiyonuyla ifade edilmesidir ve istatistiksel iliĢkilerle 

DSE‘nin fonksiyonunun belirlenmesi olarak isimlendirilebilir. Diğeri ise, DSE‘nin genel Ģekline 

uygun olan matematiksel bir fonksiyonun tespit edilmesidir (Saka, 2012). 

Belirli AĢılma Olasılığına Sahip Debilerin Tahmini 

Bu kısımda, debi süreklilik eğrilerinin modelleme iĢlemi yerine, belli aĢılma oranlarına sahip 

olan debilerin regresyon analizleri yapılmaktadır. Debi değerleri bulunan alanların içindeki proje 

alanlarına ait debi değerlerinin tahmin edilmesinde çoklu regresyon denklemleri de kullanılmaktadır. 

Bölgede ölçülmüĢ, belli aĢılma olasılığına sahip debi değerlerinin, havzanın jeomorfolojik ve iklim 

karakteristikleri ile regresyonu yapılabilmektedir (Tübitak Müh. AraĢ. Grubu, 2009). Yıllık belli 
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aĢılma olasılığına sahip olan debilerin ele alınarak bölgeselleĢtirilmesi ile ilgili daha geniĢ bilgiye, 

BeĢiktaĢ (2010) kaynağından ulaĢılabilir. Uygulamadaki çoklu regresyon doğrusal bir iliĢki ile ifade 

edilebiliyorsa, aĢağıda genel hali görüldüğü Ģekilde ifade edilmektedir. 

 ̂                    2  

Burada,  ̂: Ele alınan aĢılma yüzdesine karĢılık gelen regresyon denklemi ile hesaplanan debiyi, k: 

Regresyon sabitini,   : n. bağımsız değiĢkene ait regresyon katsayısını, Xn: n. bağımsız değiĢkenini 

göstermektedir. Regresyon değiĢkenleri ve sabitinin güvenilir olarak elde edilebilmesi için 20 veya 

daha fazla veri setinin bulunması gerekmektedir (Raghunath, 2006). 

2.2.3. DSE‟nin Alan Oranı Yöntemiyle Belirlenmesi 

Akım ölçüm değerleri olmayan veya eksik/yetersiz olan yerlerdeki debi süreklilik eğrilerinin 

elde edilmesinde uygulanan kaba bir yaklaĢım, aynı veya komĢu havzalardaki mevcut akım 

verilerinden yararlanarak eksikliklerin giderilmesi ve buna göre bu eğrilerin elde edilmesi Ģeklindedir. 

Proje yapılması planlanan yerdeki akımların tahmin edilebilmesi amacıyla, aynı havzada bulunan ve 

en az 10 yıllık ölçüm verisine sahip bir bölge ile proje yapılması planlanan yerde ölçülmüĢ kısa süreli 

debi ölçümleri arasında korelasyon yapılmaktadır. Bu yöntem uygulanırken; ölçüm istasyonuna ait, en 

az 10 senelik verilerle her senenin DSE‘si çizilir ve ortalaması elde edilir. Daha sonra aynı tarihlerde, 

proje sahasına kurularak rastgele ölçümlerle elde edilen debi değerleri ile ölçüm istasyonundan elde 

edilen debi değerleri arasında bir korelasyon kurulur. Elde edilen iliĢki yardımıyla, ölçüm 

istasyonunun ortalama DSE‘nin verileri, proje sahasına ait DSE verilerine dönüĢtürülür (Saka, 2012). 

3. YAPILAN ÇALIġMALAR VE BULGULAR 

3.1. Kullanılan Veriler 

ÇalıĢmaya konu olan alan, Türkiye‘deki 24077 km
2
 alana sahip Doğu Karadeniz 

Havzasında22. Bölge sınırları içinde kalmakta, 22-52, 22-57 ve 22-07 AGĠ‘leri içermektedir. ÇalıĢma 

alanı olarak aynı ana kolda birleĢen iki farklı yan dereye sahip ve birleĢen ana kolda 22-52 AGĠ‘nin 

bulunduğu 570.20 km
2
‘lik bir alan seçilmiĢtir. ÇalıĢma alanını içine alan bölgenin 1/100000‘lik 

standart topoğrafik haritalar üzerinde AGĠ‘lerin drenaj alanları çizilerek alt havzalar belirlendikten 

sonra 1/25000‘lik standart topoğrafik haritalar yardımıyla drenaj alanları iyileĢtirilmiĢ ve AGĠ‘lerin 

drenaj alanlarındaki akarsu kolları çizilmiĢtir (ġekil 2).  

ġekil 2. 22-52, 22-57 ve 22-07 AGĠ‘lerinin drenaj alanları ve akarsu kolları. 

 

ÇalıĢma alanındaki istasyonların 10 yıllık verileri ilgili kurum olan DSĠ‘den alınmıĢtır. Her 

istasyon için elde edilen 3650 adet veri ile, toplamda üç istasyona ait 10950 adet günlük ortalama debi 
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değerleri(m
3
/sn) kullanılarak analizler yapılmıĢtır. Günlük akarsu akımları sürekli olup, yıl boyunca 

sıfır değerine düĢmemektedir. Her yıldaki aĢılma olasılıklarına karĢılık gelen debiler elde edilmiĢ ve 

sonuçta her bir istasyon için belli bir aĢılma olasılığına sahip olan 10 adet debi değeri bulunmuĢtur. Bu 

istasyonlar ve kullanılan gözlem yılları seçilirken, akarsu akım doğallığının bozulmamıĢ, yani 

düzenlenmemiĢ olmasına özen gösterilmiĢtir. 

Su kaynakları ile ilgili çalıĢmalarda kullanılan havza karakteristikleri, morfolojik ve iklimsel 

parametreler olarak iki ana gruba ayrılabilir.Bu çalıĢmada, Doğu Karadeniz Havzasının iklimsel 

parametreleri olarak yıllık toplam yağıĢ miktarı (Y) ve yıllık ortalama sıcaklık değeri (S),  morfolojik 

parametreler olarak ise havza alanı (A),  toplam akarsu uzunluğu (L), ortalama akarsu eğimi (E) ve 

drenaj yoğunluğu (D) parametreleri kullanılmıĢtır. Ancak, çoklu regresyon analizinde kullanılacak 

değiĢkenlerin, kısmi korelasyonlarının düĢük olmasına özen gösterilmelidir. Yapılan analizlerde, 

drenaj alanı ile toplam akarsu uzunluğu arasında yüksek bir korelasyon olduğu gözlendiğinden, toplam 

akarsu uzunluğu regresyon analizlerinden çıkartılmıĢtır.  

Bu parametreler ait veriler, DSĠ ve MGM‘ye ait çeĢitli kaynaklardan temin edilmiĢtir. ÇalıĢma 

alanının gereken karakteristikleri NetCAD ortamında elde edilmiĢtir.  

ÇalıĢma alanında ve çevresindeki meteoroloji istasyonları ele alınarak thiessen çokgenleri 

oluĢturulmuĢtur (ġekil 3). Çaykara, Uzungöl ve Aydıntepe istasyonlarına ait olan thiessen çokgenleri 

oluĢturulmuĢ ve AGĠ‘lere ait yıllık ortalama toplam yağıĢ (mm) ve yıllık ortalama sıcaklık (
o
C) 

değerleri elde edilmiĢtir. Bu meteoroloji istasyonları seçilirken, yağıĢ ve sıcaklık verilerinden herhangi 

biri olmayanlar veya veri ölçümü 5 yıldan daha az olan istasyonlar seçilmemiĢtir. Regresyon 

analizinde stasyonerliğin sağlanması için yıllık bazda değerlendirme yapılmıĢtır.Kullanılan 

meteoroloji istasyonlarının özellikleri ve gözlem süreleri Tablo 1‘de görülmektedir. 
 

ġekil 3. ÇalıĢmada kullanılan meteoroloji istasyonları ve Thiessen çokgenleri. 

 

Yüzeysel akıĢı etkileyen bazı tipik topoğrafik parametreler olan havza alanı hem DSĠ ve EĠE 

kayıtlarından alınmıĢ hem de haritalarda ölçülerek doğrulukları kontrol edilmiĢtir.  

Tablo 1. Thiessen çokgenleri kullanılan meteoroloji istasyonları ve gözlem süreleri 

İst.No İst.Adı 
İstasyonların 
Koordinatları 

Rakım Yağış Gözlem Süresi 
Sıcaklık Gözlem 

Süresi 

1801 Çaykara 
40°45'0.00"K-
40°19'0.00"D 

400 
1958-1979; 1981-

1995 
1990-1995 

2280 Aydıntepe (Hart) 
40°23'60.00"K-40° 

8'60.00"D 
1520 

1970-1995; 1998-
1999 

1990-1995; 1998-
1999 

1962 Uzungöl 
40°37'9.24"K-
40°17'57.74"E 

1450 
1970-1984; 1991-
1995; 1997-2007 

1984; 1991-1995; 
1997-2007 

Kaynak:MGM 
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Akarsuların uzunluğu, ortalama akarsu eğimi (harmonik eğim) ve drenaj yoğunluğu da 

haritalardan elde edilmiĢtir. Üç AGĠ‘ye ait meteorolojik ve morfolojik parametre değerleri Tablo 2'de 

görülmektedir. 

Tablo 2.Bu çalıĢmada kullanılan istasyonlara ait, bazı havza özellikleri. 

İstasyon No 
(Adı) 

İstasyon 
Koordinatları 

Kotu 
Drenaj 
Alanı,(
km

2
) 

Toplam 
Akarsu 

Uzunluğu 
(m) 

Drenaj 
Yoğunluğu 

(m/km
2
) 

Yıllık 
Ortalama 

Yağış 
(mm) 

Yıllık Ort. 
Sıcaklık 

(C°) 

Ort.Akar
su Eğimi 

22-07  
(Şerah) 

40° 37' 20''K-
40° 17' 20''D 

1114 150.4 33955 225.8 1031.65 8.4 0.041 

22-52 
(Ulucami) 

40° 46' 00''K-
40° 15' 20''D 

275 570.2 149993 263.1 977.99 8.88 0.058 

22-57 
(Alçakköprü) 

40° 40' 15''K-
40° 12' 45''D 

650 244.9 109302 446.3 923.61 8.05 0.074 

Kaynak: DSİ ve Yazarın kendi hesaplamaları 

3.2. Belli AĢılma Olasılığına Sahip Debilerin Havza Özellikleriyle ĠliĢkisi 

%20, %30, %50 ve %90 aĢılma olasılıklarının her birisinde havza (morfolojik ve iklimsel) 

parametreleriyle çoklu regresyon analizleri yapılmıĢtır. Her analiz basamağında istasyonların her 

birinden 10 veri olmak üzere toplamda 30 veri kullanılmıĢtır. Bu debi verilerinin özellikleri Tablo 3‘de 

görülmektedir.  

Tablo 3. Eldeki debi verilerinin istasyonlara göre değiĢimi 
 Discharge Data (m

3
/sn) 

Min. Max. Ave. SQ 

QQ20 22-07 5,08 9,94 6,65 1,36 

22-52 15,00 28,90 21,12 3,59 

22-57 3,95 13,30 9,53 3,16 

QQ30 22-07 2,28 5,40 4,14 1,07 

22-52 7,85 19,10 13,88 3,04 

22-57 2,11 7,24 5,02 1,72 

QQ50 22-07 1,36 2,89 2,06 0,44 

22-52 6,00 11,60 9,01 2,10 

22-57 1,38 3,74 2,59 0,74 

QQ90 22-07 0,71 1,32 0,93 0,18 

22-52 3,61 6,22 5,05 0,82 

22-57 0,70 1,51 1,12 0,28 
Kaynak: DSĠ ve Yazarın kendi hesaplamaları 

Bu veriler ile havza özellikleri arasında, önce doğrusal iliĢkiler araĢtırılmıĢ ve yeterli doğrulukta 

tahminler yapılabilmiĢtir. Drenaj alanı ile eğimin etkili olduğu belirlenmiĢ, ancak mümkün olduğu 

kadar az parametre ile tahminlerin yapılması uygulama açısından kolaylık sağladığı da göz önüne 

alınarak önemli parametre olan drenaj alanı ile basit doğrusal iliĢkiler belirlenmiĢtir. Bu düĢüncelerle 

yapılan analiz sonucu elde edilen denklemler Tablo 4‘de görülmektedir. 
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Tablo 4. Belli aĢılma olasılığına sahip debilerin havza alanlarıyla tahmini için elde edilen fonksiyonlar 

Tahmin Edilen 
Debi 

Regresyon Denklemi R
2
 Tahminin Standart Hatası 

 ̂                 0,840 2,82 

 ̂                  0,814 2,16 

 ̂                  0,847 1,37 

 ̂                  0,911 0,61 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

4. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

Regresyon analizlerinde birbiri ile iliĢkileri fazla olan toplam akarsu uzunluğu ile drenaj alanı 

verilerinden birisinin analizden çıkarılması gerektiği anlaĢılıĢtır ve daha önemli olan drenaj alanı 

seçilerek analizler yapılmıĢtır. Yapılan çalıĢmalarda belli aĢılma olasılığına sahip debilerle havza 

parametreleri arasında basit doğrusal iliĢkilerin yeterli doğrulukta olduğu gözlenmiĢ ve drenaj alanı ile 

yeterli doğrulukta tahminler yapılabilmiĢtir. Bu tür regresyon analizlerinde, çalıĢma alanı olarak birden 

fazla ölçüm verisi bulunan bir vadiye ait değerlendirmeler yapılırken regresyon analizinin doğruluğu 

için her istasyon verisinin adedi aynı olmalı böylece ağırlıkları eĢit tutulmalıdır.Bu tip analizlerde 

kullanılacak verilerin homojenliğinin bozulmamıĢ olmasına gerekli özen gösterilmelidir. 

Belirli aĢılma olasılıklarına karĢı gelen debi değerlerinin regresyon denklemleri 

incelendiğinde, drenaj alanının bütün denklemlerde önemli olduğu görülmektedir. Bir bağımsız 

değiĢken daha denklemlere eklenmek istendiğinde akarsuların ortalama eğimi önemli olarak karĢımıza 

çıkmıĢtır. Ancak kurulan iliĢkide eğim değeri katsayısının negatif çıktığı gözlenmiĢtir. Bu ise 

akarsuların ortalama eğimi arttığında debi değerinin azalacağı anlamını gösterir bu ise genel 

beklentimize ters düĢmektedir. Bu sebeple eğimli denklemler kullanılmamalıdır. Ancak veriler 

artırıldığında denklemler tekrar kurulmalı ve iliĢkilerdeki değiĢkenlikler araĢtırılmalıdır. 

Bu analiz yöntemleri ile, çalıĢma alanında, verisi bulunmayan yerlere ait düzenlenmemiĢ 

akarsular için belli aĢılma oranlarına ait debi değerlerinin drenaj alanlarıile elde edilmesi için gerekli 

regresyon modelleri bulunmuĢtur. Bu aralık değerleri artırılarak DSE tahmin yöntemleri ile 

karĢılaĢtırılabilir. 

 

Teşekkür 

DSİ ve MGM‟ye veri temininde yardım etmiş olmalarından ötürüteşekkür ederiz. 
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Özet 

 

Ġnsanlık tarihi boyunca göç, eğitim, savaĢ, ticari ve kültürel faaliyetler, teknolojik geliĢmeler 

gibi birçok çeĢitli sebeplerden dolayı farklı dillere sahip toplumlar etkileĢim içinde olmuĢ ve bu 

etkileĢim sonucu diller birbirinden yararlanmıĢtır. Bu çalıĢma; günümüzde gitgide önemi artan çok 

kültürlü ve çok dilli bireyler yetiĢtirme ilkesinden iki dillilik olgusunu ele almıĢtır. Ġki dillilik kavramı; 

sosyoloji, psikoloji, pedagoji, antropoloji, dilbilim, deneysel psikoloji, bölgesel incelemeler, 

enformasyon teorisi, davranıĢ bilimleri ve sosyolengüistik gibi birçok disiplin tarafından araĢtırılan, 

disiplinler arası bir araĢtırma alanı haline gelmiĢtir. Her bir disiplin kendi alanına göre iki dillilik 

kavramına farklı boyutlardan yaklaĢmıĢtır.  

Son yıllarda iki dillilik kavramı üzerinde yapılan tartıĢmaların sayısı artmıĢ ve bu kavram 

üzerine birçok tanım yapılmıĢtır. Ġki dillilik; hem toplumun tümünde hem de toplumdaki bireylerde tek 

tek görülen bir olgudur. ÇalıĢmada; bu olgu yalnızca bireysel iki dillilik kavramı olarak ele alınmıĢtır. 

ÇalıĢma esnasında yerli ve yabancı literatürden yararlanılmıĢ ve yöntem olarak nitel araĢtırma 

yöntemlerinden biri olan veri analizi ile iki dillilik kavramı tanımlanmıĢtır. ÇalıĢmanın amacı; 

incelenen kaynaklardan alınan veriler sonucu; İki dillilik nedir? İki dillilik türlerinde hangi ölçütler ele 

alınmıştır? İki dilli bireylerin avantajları ve  dezavantajları nelerdir? sorularına cevap verici olmaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bireysel iki dillilik, İki dillilik türleri, İki dillilerin avantajları, İki dillilerin 

dezavantajları. 

 

The Phenomenon of Individual Bilingualism 

 

Abstract 

 

Throughout the history societies with different languages have been in interaction with one 

another because of migration, education, war, commercial and cultural activities and technological 

development, and as a result of this interaction, languages have affected each other. This study aims to 

analyze bilingualism from the principle of growing individuals with many languages and cultures 

which is ever becoming critical today. The term bilingualism has been an interdisciplinary study area 

that is studied by many disciplines such as sociology, psychology, pedagogy, anthropology, 

linguistics, experimental psychology, regional surveys and information technology. Each disciplinary 

approaches for the term bilingualism from different perspectives. 

In recent years, the studies for bilingualism have increased and many definition done for the 

concept. Bilingualism is a phenomenon seen both in society as a whole and in each individual of this 

society. In this study, bilingualism is analyzed only as part of individual bilingualism.  

During the study, national and international literatures are benefited and as method, the 

concept of bilingualism is defined with data analysis which is one of the qualitative research methods. 

                                                           
1
 Özlem Agvan, Hakkari Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Türkiye. 

2
 Ahmet Dönger, Hakkari Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkiye. 

mailto:agvanozlem@gmail.com


IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

153 

 

Following the data sources, object of the study; is to answer the questions of what is bilingualism? 

What criterions are analyzed in bilingual types? What are the advantages and disadvantages of being 

bilingual? 

 

Key words: Individual bilingualism, Bilingual types, the advantages of being bilingual, the 

disadvantages of being bilingual. 

 

 

 

1. GĠRĠġ 

Ġnsanoğlu, yüzyıllar boyunca dil kavramı üzerine kafa yormuĢ, bu kavramı anlamlandırmak adına 

birçok teori ortaya atmıĢtır. En basit tanımıyla insanlar arasında iletiĢimi sağlayan bir araç niteliğine 

sahip olan dil, temeli bilinmeyen zamanda atılmıĢ canlı bir varlıktır. Dilin içinde barındırdığı 

gizemliliği Aksan Ģu Ģekilde tanımlamıĢtır; 

― Dil bir anda düĢünemeyeceğimiz kadar çok yönlü, değiĢik açılardan bakınca baĢka baĢka nitelikleri 

beliren, kimi sırlarını bugün de çözemediğimiz büyülü bir varlıktır. O, gerek insan gerek toplum gerekse 

insan ve toplumdan ayrı düĢünülemeyecek olan bilim, sanat, teknik gibi bütün alanlarla ilgili bulunan, 

aynı zamanda onları oluĢturan bir kurumdur.‖ (Aksan, 1995) 

KonuĢma yetisi ile dünyaya gelmiĢ olan insanı, insan yapan özelliklerin baĢında gelen dil, 

insanlık tarihi boyunca düĢüncenin ifade edilmesinde, geliĢmesinde, değiĢmesinde ve de 

aktarılmasında baĢlıca rol oynayan bir varlıktır. Ġnsanları bir arada tutma özelliğine sahip sosyal bir 

kurum olan dil, Wilhelm von Humboldt‘un da belirttiği gibi bir eser değil bir etkinliktir. Bundan 

dolayı, dil ortaya çıktığı Ģekli ile kalmamıĢ, sürekli bir değiĢim ve geliĢim içerisinde olmuĢtur.  

Dil tek tek bireylere ait bir varlık değil, milletin bütününün ortak mirasıdır. Farklı dilleri 

konuĢan milletler birçok farklı sebeplerden bir arada yaĢamak zorunda kalmıĢ ve bu etkileĢim 

sonucunda da dilleri birbirinden yararlanmıĢtır. Eğitim, teknoloji, toplum, ekonomi, siyaset ve kültürel 

alanlarda etkinlikler, dünya çapında ortak bir pazar anlayıĢını oluĢturma çabaları, bilginin evrensel 

düzeyde dolaĢımı olarak tanımlanan küreselleĢme süreci ve bunun dıĢında göç ve savaĢ gibi 

etmenlerin sonucu olarak insanlar ana dilleri dıĢında baĢka diller öğrenme gereksinimi ve isteğinde 

olmuĢtur. Bu durumda baĢka dillerden sözcük alıĢveriĢinde bulunmayan ya da tamamen saf halde 

kalmıĢ bir dilin varlığından söz edilmesi mümkün değildir. UNESCO kayıtlarına göre dünyanın 

yarıdan fazlası iki dille konuĢuyor. BirleĢmiĢ Milletlere üye olan ülkelerin sayısının 190 dolaylarında 

olduğu ve de dünya üzerinde konuĢulan dil sayısının 3000 ile 4000 arasında olduğu düĢünüldüğünde 

günümüzde iki dillilik olgusu ile karĢı karĢıya olan ülkelerin çokluğu durumu ortaya çıkar.  

Ġsviçre, Belçika ve Lüksemburg gibi içinde bulundurduğu farklı etnisitelerden dolayı birden 

fazla resmi dili olan ülkeler olduğu gibi; kimi ülkelerin de bazı bölgelerinde eğitim ve yönetim dilinin 

yerel dil olmasına izin verilmektedir.  

Dünyadaki her insan topluluğunun, yazılı olmasa bile, bir sözlü dili olduğu bilinmektedir. 

Sözlü dili olmayan hiçbir topluluk olmadığı halde, ikinci bir anadili olan toplulukların sayısı hemen 

hemen yok gibidir. Olanlar da, birer anadili bulunan iki topluluğun bir tek toplum halinde, bir arada 

yaĢama zorunluluğundan çıkmıĢtır. Buna göre, bir insanın öğreneceği herhangi bir yabancı dil, ikinci 

dil olma durumundan kurtulamayacaktır (BaĢkan, 1969). 

 

Günümüzde gitgide önemi artan çok kültürlü ve çok dilli bireyler yetiĢtirme ilkesinden ortaya 

çıkan iki dillilik kavramı artık sadece dilbilimin konusu olmaktan çıkmıĢ; sosyoloji, psikoloji, 
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pedagoji, antropoloji, deneysel psikoloji, bölgesel incelemeler, enformasyon teorisi, davranıĢ bilimleri 

ve sosyolengüistik gibi birçok disiplin tarafından da araĢtırılan disiplinler arası bir araĢtırma alanı 

haline gelmiĢtir. Her bir disiplin, bu kavrama kendi alanına göre farklı boyutlardan yaklaĢmıĢ ve 

tanımları kendi alanlarına göre ayrılıklar göstermiĢtir.  

Ġki dillilik kavramı üzerine yapılan araĢtırmaların temel amacı “İki dillilik nedir?” sorusuna 

cevap aramadır. Bu kavramın tanımlanmasında görüĢ birliğinin bulunmaması dikkat çekmektedir. Ġki 

dilliliğin tanımı ve tasviri bir dilbilimciden diğerine değiĢiklik gösterir; çünkü dünya nüfusunun üçte 

ikisi iki dillidir ve bu nüfusun ne tür iki dilliliğe sahip olduğunu tam anlamıyla belirlemek neredeyse 

olanaksızdır. (Çelik, 2007) Dilin değiĢen ve geliĢen canlı bir varlık olduğu göz önünde tutulduğunda 

iki dillilik kavramının tanımlanmasında da güçlük yaĢanması doğal bir sonuçtur. Ġki dillilik olgusu için 

68 farklı tanımın varlığından söz edilmektedir (Skourtou, 2000). U. Weinrich (1968) hem iki dillilik 

üzerine yapılan araĢtırmaların kurucusu hem de kendisi de bir iki dilli birey olarak iki dilliliği en genel 

tanımı ile iki dilin alternatif Ģekilde kullanım pratiğine iki dillilik denir ve bunu uygulayan kiĢiye de 

iki dilli denir diye açıklamıĢtır.
3
 

Rolffs (2009) iki dilliliği siyasi ve sosyolojik etmenlerden dolayı bireysel ve toplumsal iki 

dillilik olarak iki sınıfa ayırmak gerektiğini vurgulamıĢtır. Bu iki olgu çıktıkları kaynaklardan dolayı 

birbirlerinden farklılık gösterirler. Bu çalıĢmada ele alınacak olan bireysel iki dillilik, bireyin veya 

ailesinin kararı ile baĢka dili edinme durumu; toplumsal iki dillilik ise toplumun savaĢ, göç, siyasi ve 

ekonomik sebepler gibi birçok nedene bağlı olarak toplumun baĢka dili edinme halidir.  

Özellikle 50‘li yıllardan sonra Avrupa ülkelerinin göç almaya baĢlaması ile çok ulusluluk, çok 

kültürlülük ve çok dillilik algısı yaygınlaĢmaya ve bu konuya daha duyarlı yaklaĢılmaya baĢlanmıĢtır. 

Dil, bir topluma ait tüm mirasın göstergesi olduğundan kültürün tam kendisi olduğunu söylemek 

yanlıĢ olmaz. Akarsu (1998) dil ile kültür arasındaki sıkı bağı Ģöyle ele almaktadır: 

―Ġnsanın düĢünmesi ancak dille olanaklı olabildiğinden, dilde üstünlük yaratamayan bir ulusun 

düĢünceleri de kapalı, dar ve sınırlı kalır. Bu, bütün kültür üzerinde de etki yapar. Öyleyse, kültürle dil 

birbirinden ayrılamazlar. Her ikisi de birlikte geliĢir.‖   

Çok uluslaĢma ve çok kültürlüleĢme sonucu çok dilliliğin geliĢmesi ile birlikte anadilin önemi de 

artmıĢtır. KiĢinin kendi kültürünü bilmesi ve taĢıyabilmesi için ilk dilinin geliĢmesi 

gerekliliğihakkında bir çok araĢtırma  ortaya konmuĢtur. Bu araĢtırmaların sonuçları bize anadil 

bilgisine sahip olanların ikinci dil edinmede kolaylık yaĢadığını göstermiĢtir. 50‘li yıllarda oluĢan iki 

dilliliğe karĢı olumsuz bakıĢ günümüzde yerini yitirmeye baĢlamıĢ,iki dillilik ve iki dilde eğitim 

üzerine önemle durulmaya baĢlanmıĢtır. Çünkü yapılan araĢtırmalar ve de iki dilli eğitim modelleri; iki 

dilli bireylerin iki dili ve iki kültürü bildiğini ve anladığını; iki dili bir arada kullanabildiğini; iki dilde 

hissedebildiğini ve bu getirilerin yanında bireyde zengin bir kaynak oluĢturduğu hakkında önemli 

veriler ortaya koymuĢtur. Bu konunun önemini kavrayan bizler de, bu araĢtırmada çok yönlü 

tanımlamalara sahip iki dillilik olgusunu bireyde ele alacağız ve bu olgunun tanımı, 

sınıflandırılmasındaki ölçütleri, avantajları ve dezavantajları hakkında bilgi sunacağız. 

 

2. ĠKĠ DĠLLĠLĠK (BĠLĠNGUALĠSM) TANIMI 

Türkçe karĢılığı iki dillilik ya da çift dillilik olan Bilingualism en temel anlamıyla çift dilli olma 

durumu, iki dile de hakim olma, iki farklı dil yeteneğine sahip olma halidir. Ġki dillilik olgusu 

hakkında birçok farklı alanda yapılan araĢtırmalar ve bu araĢtırmaların alanlarına göre yaklaĢım açıları 

farklılık gösterdiğinden bu kavram üzerine araĢtırmacılar ortak bir görüĢ etrafında 

birleĢememektedirler. İki dillilik nedir? Kimlere iki dilli denilebilinir? Hangi koşullar altında bir kişi 

                                                           
3
Diğer araĢtırmacıların tanımları için ―2.Ġki Dillilik (Bilingualism) Tanımı‖ baĢlığına bakınız. 
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iki dilli sayılır? İki dilli birey iki dili de hangi ölçüde bilmesi gerekir? gibi sorulara Ģu güne kadar 

kesin bir cevap verilememektedir. Hoffmann (1991); bu kavram hakkındaki sınırlı bir tanımın 

olmadığının kabul edilmesinin gerektiğini, çünkü iki dillilik sınırlamalara sahip değildir; betimle, 

yorum ve tanım çeĢitliliğinin ucu açık olduğunu ortaya koymuĢtur.  

Türkçe Sözlükte (TDK: 2011) iki dilli birey; iki ayrı dile sahip olan, iki ayrı dili okuyup yazma 

gücünde ve becerisinde olan olarak tanımlanmıĢtır. Phelizan dilbilim sözlüğüne göre, iki farklı dili 

akıcı bir Ģekilde kullanan bir kiĢi veya toplumun durumunu ifade etmektedir. Ġki dillilik kurucusu 

Weinrich dıĢında iki dilliliğin tanımlanmasında bir kriter olan Bloomfield (1933) iki dilliliği iki ayrı 

dili anadiline yakın bir seviyede bilme olarak tanımlarken; Grosjean (1982)‘a göre ise, iki dillilik, iki 

ya da daha fazla dilde anlamlı sözcükler üretme yetisi, diğer dilde 4 dil becerisinden en az birine 

hakim olmadır. Romaine (1995) iki dillilik kavramını tanımlarken yeterlilik ve iĢlev gibi farklı 

unsurları öne çıkartarak, ideal – kısmi ve düzenli- bileĢik gibi çeĢitli kategorilerde ve kapsamlarda 

açıklanabilmek ve tanımlanabilmek olduğunu söyler. Mackey (1970), Romaine‘den farklı olarak dört 

konuyu ele alarak tanımlar. Birinci konu olan derece, bireyin iki dildeki yeterliliğidir. ĠĢlev konusu iki 

dilli bireyin seçtiği dildeki konuĢmalarının iĢlevini kapsar. KarıĢma, iki dilli bireyin dil yapılarını 

hangi oranda bir arada tuttuğu ya da ayrıĢtırdığıdır. DeğiĢiklik ise, bireyin her iki dildeki bireysel dil 

değiĢiklik derecesidir.  

Weinrich (1968) ve Mackey (1970), aynı zamanda iki dilli bireylerin geliĢimsel, sosyo-psikolojik 

ve etnografik taraflarını da vurgular. Ġki dillilik oldukça karmaĢık bir psikolojik ve sosyo-kültürel bir 

davranıĢtır; çok boyutlu yönleri bulunmaktadır. (Butler ve Hakuta 2004) 

 Birçok farklı bakıĢ açısına sahip araĢtırmacıların genel olarak toplandığı tanım iki dilli bireyin her 

iki dilde de yeterliğe sahip olması Ģeklindedir. Baker (2001) ve Vardar (1980)‘ın tanımlarında ikinci 

dilin toplumsal hayatta kullanımı vurgulanmıĢtır.  

KiĢinin iki dil bilmesi ya da toplumda iki dil kullanması durumu olarak tanımlanmıĢtır bu 

araĢtırmacılara göre. Watson (1995), orta derecede iki farklı dil becerisine sahip olma durumunun iki 

veya çok dillilik kavramı için yeterli olabileceğini savunurken; Diebold (1961) aynı kısalıkta bir 

tanımla, iki dilliliğin iki farklı dilin birbiriyle temasıdır der. Haugen‘e (1953) göre de; iki dillilik bir 

dili akıcı konuĢurken, diğer dilde anlamlı ifadeler kullanabildiğinde baĢlar Ģeklinde tanımlamıĢtır. 

Yukarıda birçok tanımını verdiğimiz iki dillilik olgusunda kimi tanımlar dili bilme ve ifade etme 

düzeyini ön plana çıkarırken, diğer tanımlar toplum içindeki kullanımını vurgulamıĢtır. Bu tanımların 

bir özetini yapmak istersek iki dilliliği; ―Bireyin iki dili ve bu dillere ait kültürleri bilip, bu dilleri 

bulunduğu toplum içerisinde pratik bir Ģekilde kullanma dil bilgisine ve dil becerisine sahip ve de 

dillere ait kültürleri bir arada yürütebilme yeteneğine sahip olmasıdır.‖ diye tanımlayabiliriz. 

2.1.  Ġki Dilliliğin Sınıflandırılması 

Ġki dillilik olgusunda karĢımıza çıkan tanım sorunundan sonra, aynı sorunun iki dilliliğin 

sınıflandırılmasında da rastlamaktayız. Disiplinler arası bir çalıĢma alanı haline gelmiĢ bu olguya, 

araĢtırmacıların alanları gereği yaklaĢım Ģekline göre iki dilliliğin sınıflandırılmasında da çeĢitlilik 

ortaya çıkmıĢtır. Weinrich (akt. Romaine 1995) iki dilliliği sınıflandırırken dil ölçütü ele alarak 

eşgüdümlü, eklemeli ve bağımlı iki dillilik olarak üç ayrı kategoriye bölmüĢtür. Benzer bir Ģekilde 

Harley (2001) de iki dilliliği, eş zamanlı, erken ardışık ve geç ardışık iki dillilik olarak üç kategoride 

ele almıĢtır. Butler ve Hakuta (2004) iki dillilikte yaĢı ölçüt alarak erken ve geç iki dilliler olarak 

sınıflandırma yapmıĢtır.  

Lambert (akt. Kelağa Achmet, 2005) bireysel ve toplumsal etmenleri göz önünde bulundurarak 

sınıflandırmasını eklemeli ve eksiltici iki dillilik olarak ele almıĢtır. Benzer bir tanımlamayı Güzel‘in 
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(2010) çalıĢmasında da kazançlı iki dillilik ve kayıplı iki dillilik olarak görmekteyiz. Karaağaç‘ın iki 

dillilik sınıflandırmasına baktığımızda siyasi ve sosyolojik ölçüt kullanarak bireysel ve toplumsal 

olarak iki grup iki dillilik görülmektedir. Fishman (1977) ise; iki dilli bireyleri halk ve elit iki dilliler 

olarak ele almaktadır. Skutnabb ve arkadaĢlarının (1981) araĢtırmasında iki dillilik olgusu doğal iki 

dillilik, kültürel iki dillilik ya da okul iki dilliği olarak dil edinim koĢullarına göre bir sınıflandırma 

bulunmaktadır. Her iki dili bilme düzeyine göre sınıflandırma yapan araĢtırmacılara göre de, iki 

dillilik dengeli iki dillilik, baskın iki dillilik ve sınırlı iki dillilik olarak kategorize edilmiĢtir.  

Birçok disiplin tarafından incelen iki dilliliğin basit bir tanımı olmadığı gibi, basit bir 

gruplandırmaya sahip olmaması da doğal bir sonuçtur. Butler ve Hakuta‘ya (2004) göre, farklı 

araĢtırmacılar tarafından değiĢik boyutları öne çıkarılan iki dillilik için net sınırların çekilmesi 

mümkün değildir.  

Ġki dillilik kavramı üzerine yaptığımız literatür taraması sonucu yukarıda belirttiğimiz gibi bir çok 

sınıflandırma türü karĢımıza çıkmıĢtır ve biz bu sınıflandırma türünde benzerlik gösterenleri 

kategorize ederek iki dillilik kavramını; dil edinme koĢulları açısından iki dillilik türleri, dil beceri 

düzeyleri açısından iki dillilik türleri, biliĢsel yapılanıĢ açısından iki dillilik türleri, siyasi ve sosyolojik 

açıdan iki dillilik türleri olarak dört baĢlık altında topladık. 

 

2.1.1. Dil edinme koşulları açısından iki dillilik türleri 

Dil edinim koĢulları açısından iki dillilerdoğal iki dilliler ve kültürel ya da okul iki dilliler olarak 

iki grupta ele alınır. ―Doğal iki dillilik (natural bilingualism) terimi, resmi bir eğitim olmaksızın, 

bireyin günlük hayatta doğal iletiĢim yoluyla iki dili öğrenmesini anlatmak için kullanılmaktadır ve 

genellikle de erken yaĢlarda öğrenilmektedir.‖ (Skutnabb ve ark. 1981)  

Bu tanımlamadan da anlaĢılacağı üzere doğal iki dillilik, okul ya da kurs gibi herhangi resmi bir 

eğitim ortamında olmayan, bireyin günlük iletiĢim esnasında öğrenmiĢ olduğu iki dilliliktir. Hamer ve 

Blanc‘ın (1989) iki dillilik çeĢitlerini kategori ettiği dört madde doğal dilliliğin oluĢumu içinde 

alınabilinir: 

 

1- KiĢi, evde içerisinde bulunduğu toplumun genel olarak konuĢtuğu dilin dıĢında bir dil 

kullanmaktadır, 

2- KiĢi evde iki ayrı dil kullanmaktadır ve bunlardan biri içerisinde bulunduğu toplumun 

genel olarak kullandığı dillerden birisidir, 

3- KiĢi evde iki ayrı dil kullanmaktadır ve bu dillerin her ikisi de içerisinde bulunduğu 

toplum tarafından kullanılmaktadır, 

4- KiĢi evde iki ayrı dil kullanmaktadır ve bunların her ikisi de içerisinde bulunduğu toplum 

tarafından kullanılmamaktadır.  

 

Doğal iki dilliliğin oluĢumunda aile ve toplum faktörünün rolü önemlidir. Doğal iki dillilerde 

amaç karĢısındaki ile iletiĢim kurmaktır; hatasız bir dil kullanımına önem verilmez.  

Kültürel ya da okul iki dilliliği, bireyin kendi isteği ya da çevresel faktörlere bağlı olarak ana 

dili dıĢında ikinci bir dili eğitim yolu ile edinmesidir. Yeni bir topluma girme, iĢ, seyahat ve buna 

benzer sebeplerden dolayı, kurs ya da okul eğitimi ile birey ikinci dili edinmesidir kültürel ya da okul 

iki dilliliği. Bu iki dillilikte amaç en iyi Ģekilde ikinci dili öğrenmektir.  

 

Doğal ve kültürel ya da okul iki dilliğinden doğan bir tartıĢmaya göre; sadece doğal iki dilliler 

iki dilli olarak kabul edilirken, zahmet sonucu öğrenilmiĢ bir dil ediniminin iki dillilik olamadığını 

savunanlar vardır. Ġki dilliliğin genel tanımına baktığımızda iki dilde yetkinliğe sahip olma iki dillilik 
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olarak tanımlıyor isek, bu durumda hem doğal iki dillileri hem de kültürel ya da okul iki dillileri de iki 

dilli bireyler çatısı altına alabiliriz. 

Ayrıca dil edinme koĢulları açısından yaklaĢıldığında iki dillilik doğal ve kültürel ya da okul iki 

dillilik türleri dıĢında bu kavramlara benzeyen yaĢı ölçüt alan iki grup daha karĢımıza çıkmaktadır; 

erken iki dillilik (ascribed bilingualism) ve geç iki dillilik (late bilingualism) ya da sonraki iki dillilik 

(achieved bilingualism). Bu gruplamada yaĢ durumu öne çıkarılır ve erken yaĢta edinilen iki dilliliğe 

erken iki dillilik, ergenlik döneminde ya da daha sonraki dönemlerde öğrenilen iki dilliliğe de geç ya 

da sonraki iki dillilik denir. 

 

2.1.2. Dil beceri düzeyleri açısından iki dillilik türleri 

Ġki dilli bireyler dil beceri düzeyleri açısından dengeli iki dillilik (aquitingualism), baskın iki 

dillilik (dominat bilingualism) ve sınırlı iki dillilik (semilingualism) üç grupta toplanır. KiĢi günlük 

yaĢam içerisinde iki ayrı dili de aynı ölçüde kullanabiliyor ve iki dil üzerinde de aynı hakimiyete sahip 

ise dengeli iki dillidir. Dengeli iki dilli bireyler, her iki dile de tek bir dilli bireyin sahip olduğu dilsel 

beceri düzeyine sahiptir. Fakat bu iki dilden herhangi biri diğerinden daha fazla geliĢmiĢ ve bireyin bir 

dildeki yetisi diğerinden daha üstün ise o zaman baskın iki dillilik ortaya çıkar ve bu kavram oldukça 

sık görülen bir kavramdır. Sınırlı iki dillilik olarak adlandırılan iki dillilik, dengeli iki dilliliğin 

oluĢamaması durumudur. Birey iki dili edinirken dil yetkinliğine sahip olamamıĢ ve iki dilde de 

kalitesiz bir geliĢim göstermiĢtir.  

 

2.1.3. BiliĢsel yapılanıĢ açısından iki dillilik türleri 

BiliĢsel yapılanıĢ açısından iki dillilik türleri:Eş zamanlı ya da bileşik iki dillilik, erken ardışık ya 

da sıralı iki dillik ve geç ardışık ya da bağımlı iki dillilik olarak üç grupta toplanmaktadır. Bu 

gruplamada bireyin iki dili öğrenme yaĢı ve buna bağlı olarak iki dili oluĢtururken edindiği biliĢsel 

yapılanıĢ baz alınır. EĢ zamanlı ya da bileĢik iki dillilik olarak adlandırılan iki dillilikte birey iki dili 

aynı anda öğrenir, fakat her iki dil için iki ayrı dilsel kod oluĢturur. Birey iki dili aynı anda 

öğrendiğinden her iki dil için ortak bir anlam evreni oluĢturur, bunun yanı sıra iki ayrı ve birbirinden 

farklı dilsel kodlamaya sahiptir. 

Erken ardıĢık ya da sıralı iki dilliliğe baktığımızda; çocuk ilk önce ilk dilini öğrenip daha sonra 

ikinci dili öğrenir. Çocuk her iki dilin kurallar ve anlam evrenini ayrı ayrı beyninde kodlar ama ikisi 

arasında bir iliĢki kurar. Yani birey aralarında özel bir bağı oluĢturduğu iki ayrı dile sahiptir. 

Geç ardıĢık ya da bağımlı iki dillilik; birey ikinci dili gençlik döneminde ya da daha sonraki 

dönemlerde edinir. Bu iki dillilik türünde ikinci dil birinci dilin yardımıyla öğrenilir ve birinci dilde 

edinilen yapısal kurallar ve anlam evreni ikinci dil için temel görevi üstlenir.  

 

2.1.4. Siyasi ve sosyolojik açıdan iki dillilik türleri 

Rolffs‘a (2009) göre iki dillilik siyasi ve sosyolojik açıdan bireysel ve toplumsal olarak iki gruba 

ayrılabilir. Bireysel iki dillilik, bireyin ya da içinde büyüdüğü ailenin kararı ile edinmiĢ olduğu iki 

dilliliktir; toplumsal iki dillik ise ailedeki dilin toplumda konuĢulan dilden farklı olduğu zamanlarda 

ortaya çıkar. Bireysel iki dillilik oluĢumunda bireyin hayat akıĢı etmen olurken; toplumsal iki dillilikte 

toplumun hayat akıĢı belirleyendir.  

Siyasi ve sosyolojik açıdan iki dillilik türleri arasında Fishman‘ın(1977) elit iki dillilik ve halk iki 

dilliliği kavramları da anılmalıdır. Toplumdaki çoğunluk tarafından konuĢulan, sosyal yaĢamda baskın 

olan ve bu baskınlık sonucu prestijli dil halini almıĢ olan iki dillilik elit iki dilliliktir. Azınlık 

tarafından kullanılan ve toplum içerisinde yüksek bir değer taĢımayan dil grupları halk iki dillileridir. 
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Paulston‘a (1977) göre, elit iki dilliler asla bir problem olarak görülmez. Ġki dilliliğin bireyin geliĢimi 

üzerine elit ve halk iki dillilikteki rolüne, benzer bir yapıya sahip bir diğer iki dillilik türleri bireysel ve 

toplumsal açıdan baktığımız da eklemeli ya da kazançlı iki dillilik ve eksiltici ya da kayıplı iki 

dilliliktir.  

Eklemeli ya da kazançlı iki dilliliğin gerçekleĢmesinde hem bireyin hem de toplumun rolü vardır. 

Toplum içinde birinci dilin kabul görmesi ve ikinci dilinin dıĢlanmaması bireyi hem iki dilli hem de 

iki kültürlü yapacaktır. Bununla birlikte birey iki kültür arasında etkileĢimi sayesinde dil ve sosyal 

becerilerini arttıracaktır, bunun sonucunda eklemeli ya da kazançlı iki dillilik ortaya çıkacaktır. Diğer 

bir yönden, ana dili toplum içerisinde kabul görmeyen birey ana dilini kaybetme ve de ikinci dilini 

aktif kullanma durumunda kalacaktır. Bu durumda bireyin ana dili geliĢemeyecek ve kendi kültürünü 

özümsemede sorun yaĢayacaktır. Bazı durumlarda yetersiz anadil, ikinci dilin geliĢimini de engeller ve 

böylece ortaya iki dilde de yetersiz bireyler ortaya çıkar. Bu tür iki dillilere eksiltici ya da kayıplı iki 

dil adı verilmektedir. 

 

 

2.2. Ġki Dilliliğin Avantajları 

Ġki dillilik, iki ayrı dilin birbiri ile karıĢması durumda ortaya çıkan doğal bir olgudur. Bu olgu ne 

fakirler için bir ağırlık ne de zenginler için bir lükstür. (Kesmez, 2015) Ġki dillilik yetisi bireye 

dünyaya birbirinden farklı iki bakıĢ açısını sunmakta; bireyin zenginliğini arttırmaktadır. Ġki dillilik 

olgusunun önemi kavranılmadan önce, birçok aile çocuğu iki dilli yetiĢtirme konusunda kaygı 

yaĢamakta idi, fakat günümüzdeki birçok araĢtırma iki dilliliğin çocukların zihinsel becerilerinde 

olumlu etkisi olduğunu ortaya koymuĢtur. Birden fazla dil ile büyüyen çocuklar, tek dilli büyüyen 

yaĢıtlarına göre öğrenme ve problem çözme becerilerindeki zihinsel esnekliklerinin daha geliĢmiĢ 

oldukları, beyinlerinin hem dil hem de düĢünme yetileri ile ilgili olan kısımlarını daha aktif 

kullandıkları, yaratıcılıklarının daha geliĢmiĢ oldukları ortaya çıkarılmıĢtır.  

Ġki dilli çocuklar dilsel yapıyı kavramada tek dillilere göre daha geliĢmiĢ durumdadır.  Blanc ve 

Hammers‘e (1989) göre; iki dilli bireyler sözel ve sözel olmayan ifade biçimlerinde zeka yönünden bir 

adım öndedir, sözcükler arasında anlamsalbağ kurmada daha rahat davranırlar. Zihinsel algılar her iki 

dilde de geliĢtiğinden algılama süreçlerinin yapılanmasında avantajlıdır. ―The Bilingual Advantage‖ 

kitabının yazarı olan psikolog Ellen Bialtstok‘a göre; iki dilli olma beynin yürütme iĢlevini geliĢtirir. 

Ġki dil ve iki ayrı sisteme sahip bu bireyler yürütme iĢlevini daha sık ve etkin kullanır. Bulundukları 

ortama göre bir dilden diğerine geçiĢ yapma yetisine sahip iki dilli birey bu açıdan devamlı beyin 

egzersizi içerisindedir. Psikolog Rivera ve meslektaĢları tarafından Ġspanya‘da yürütülen bir araĢtırma 

sonucunda; iki dilli bireylerin, tek dilli bireylere göre problem çözme, planlı olma gibi yeteneklerinde 

daha baĢarılı olduklarını ortaya çıkarmıĢtır. (Westly, 2011)  

Ġki dilli olmak, farklı iki kültürü içerisinde barındırmak demektir. Bu nedenle iki dilli bireyler 

girdikleri yeni ortamda uyum sağlama sıkıntısını daha az yaĢarlar, gözlemleme yeteneklerinin daha 

geliĢmiĢ olduklarından yeni kavramları algılamada daha seridirler. Ġleride baĢka diller öğrenmede 

zorluk çekmezler. Ayrıca iki dilliler çok kültürlü ortamda yetiĢmiĢ olduklarından yeni kültürlere karĢı 

önyargı geliĢtirmezler. Ailelerinden ana dillerini öğrenen çocuklar kendi kültürünü tanıyarak büyümüĢ 

ve bunu içselleĢtirebilmiĢ birey halini alırlar. Kendi kültürünü tanıyan bireyler olarak iki dilliler, 

kültürel açıdan daha duyarlıdır, yaĢadıkları toplumun değerlerine saygı duyar ve de bunları uyum 

içinde yaĢarlar. Ayrıca kendi ailesi ve toplumu ile sağlam bir iliĢki kurabilirler. KuĢaklar arasında 

iletiĢim bozuklukları oluĢmaz ve bir toplumsal kurum olarak aile iĢlevini koruyabilir. Fishman (1977); 

iki dilliliği karĢılıklı anlaĢma köprüsü olarak tanımlar ve iki dillilik iyi bir yatırımdır görüĢünü 

savunur. Birey edindiği dil sayesinde hem kendi bireysel geliĢimi oluĢturacak hem de toplumsal 
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bütünleĢmede rol oynayacaktır; bu noktada iki dilli bireyler farklı kültürlerin ve de dillerin köprüsü 

olarak toplumsal bir köprü niteliğindedir. 

Ġki dillilerin tek dillilere kıyasla Alzheimer hastalığına yakalanma risklerinin daha az olduğu 

araĢtırmalar sonucunda gözlemlenmiĢtir. 2010 yılında Toronto York Üniversitesi‘nde Ellen Bialystok 

önderliğinde yapılan bir araĢtırmada; ―Demans‖ hastalığı olan 211 hastanın geçmiĢ bilgileri 

incelenmiĢtir. Bu hastalardan 102‘si iki dilli, 109‘u ise tek dillidir. Yapılan araĢtırma sonucunda iki 

dilli gurubun, tek dilli gruptan ortalama 4,3 yaĢ daha geç ―Demans‖ olduğu saptanmıĢtır.  Birden fazla 

dil öğrenme beyni çalıĢtıran süreçler aracılığıyla beyni güçlendirdiği ve bunun sonucu olarak zihinsel 

düĢüĢlerin tamamen olmasa da korunduğu araĢtırmalar ile ortaya çıkmıĢtır. 

Cengiz (2006:42) araĢtırmasında Amerika BirleĢik Devletlerinde iki dillilik bürosunun iki dillilik 

hakkında sunmuĢ olduğu avantajları ekonomik ve ticari yararlar, kiĢisel ve sosyal yararlar, kavramsal 

ve akademik yararlar olarak üç ana grupta ele almıĢtır. 

 Ekonomik ve ticari faaliyetlerdeki avantajlarına baktığımızda, globalleĢme sürecindeki iki dilli 

bireyin yeri vurgulanmıĢtır; iki dili sayesinde küresel anlamda ekonomide görüĢ sahibi olmak ve bu 

sayederekabet edebilir bir Ģekilde kendine yer bulabilmek. Kültürel ve dilsel sınırlarının esnekliği ile 

aile ve toplumla daha iyi iliĢkiler geliĢtirmek ve farklı sistemlerin değerlerini anlamak iki dilli bireyin 

kiĢisel ve sosyal faydaları olarak sıralanmıĢtır. Anlama ve okuma süreçlerinin geliĢmiĢ olması, zihinsel 

süreçlerindeki çok yönlülük, farklı metin ve dil yapılarını anlamak da iki dilli kiĢinin kavramsal ve 

akademik faydaları içerisindedir. 

Ġki dilliliğin yukarıda saydığımız avantajları dıĢında, toplum içinde bireyin sosyal iliĢkiler 

kurmada kolaylık yaĢadığını söyleyebiliriz. Farklı iki kültürü içinde barındıran birey farklı inanıĢlara 

ve düĢüncelere karĢı önyargısız davranabilir.  

2.3. Ġki Dilliliğin Dezavantajları 

Ġki dilliliğin avantajlarının yanında dezavantajlarının olduğu da bir gerçektir. Bu dezavantajlar 

genellikle sosyal ve kültürel alanlarda karĢımıza çıkmaktadır. Toplum içerisinde hakim dil olarak 

adlandırılan, toplum tarafından daha fazla konuĢulan ve önde olan dil prestijli dil olma rolünde öne 

çıkacaktır. Bu durumda toplumun belli kısmının kullanmıĢ olduğu azınlık dili belli bir kitle tarafından 

öğrenilecek ve konuĢulacaktır. Prestijli dilin hâkimiyeti, azınlık dilin daha az kullanılmasına sebep 

olacaktır. Aileler, çocuklarına prestijli dili öğretme ihtiyacına girecek ve de çocuklarının okul ve 

toplum yaĢantılarında sıkıntı yaĢamalarını engellemek düĢüncesiyle çocuğunun ana dilinden 

uzaklaĢmasına neden olacaktır. Hamer ve Blanc (1989) ana dilden uzaklaĢmayı Ģöyle ifade etmiĢtir: 

―Yeni bir dil öğrenme aĢamasında o dili iyi bir Ģekilde öğrenmek ve akıcılığa sahip olurken kendi ana 

dilinde zayıflamaya sebep olmak kültürel adaptasyonun bütünsel bir parçasıdır.‖ 

Ġki dilli bireylerde görülen doğal bir durum dil karışması ve kelime ödünç almadır.  

―Dil karıĢması, iki sistemin varolduğu dillerin belli bir seviyede uygun olmayan bir Ģekilde karıĢtırılması 

anlamına gelmektedir. Mesela birinci dile ait (D1) bir dizin, ikinci bir dili (D2) konuĢurken kullanılabilir. 

KonuĢmacı dilbilgisel yargılamaları kullanmada baĢarısız olabilir ve kod seçiminde uygun olmayan sosyo-

linguistik çevrelerden normalin dıĢında (deviant) biçimleri kullanabilir.‖ ( Hyltenstam ve Obler, 1989) 

Bireyde ödünç kelime almak birçok sebepten dolayı olabilir. Weinrich (1968), ödünç almanın bir 

ifadeyi tanımlamada yeni bir üretim yapmak yerine daha ekonomik bir yol olduğundan seçildiğini 

belirtir. Kendi dilinde kelime üretiminde baĢarısız olan birey ikinci dilinden aldığı ödünç kelimeler ile 

ifadesini belirtebilir. Birey dil karıĢtırmasını bilinçli olarak yapmaz. Fakat iki dili birbirinden 

ayıramama bireyin dil edinim düzeyinin yetersizliğinin göstergesidir. 
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Blocher (1982); iki dilliğin dezavantajlarına psikolojik açıdan bakmıĢtır. Ona göre; iki dilli 

bireyin tek dil konuĢulan bir çevrede kendini üstün görecek ve de bu onun hayal kırıklığı yaĢamasına 

yol açacaktır. Hatta bazı araĢtırmacılar bu durumun kiĢiyi ergenlik döneminde Ģizofreni ya da çoklu 

kiĢilik bozukluğuna itebileceğini iddia etmektedir. 

Ġki dilliliğin dezavantajlarına ek olarak iki dilli bireylerin daha az kelime haznesine sahip 

olduklarını, iki dil konuĢan evde büyüyen çocuklar dil geliĢiminin bazı dönemlerine daha geç 

ulaĢtıklarını, tek dilli çocuklara nazaran geride kaldıklarını; okuma ve yazma konusunda iki dil 

arasındaki farklılıklardan kaynaklı sorun yaĢadıklarını, aile dilinden farklı bir dil olan okuldaki eğitim 

dilinde sorun yaĢayacaklarından okulda baĢarısız olacaklarını savunan görüĢler de mevcuttur. 1957 

yılında Teksas Ġlköğretim okullarında öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleĢen bir araĢtırmada; iki dilli 

ve tek dilli öğrencilere sesli ve sessiz okuma, anlama, yazma, dinleme gibi becerilerle ilgili testler 

uygulanmıĢtır. Bu testlerin sonucunda tek dilli çocukların iki dilli çocuklara göre daha baĢarılı 

oldukları saptanmıĢtır. ( Carrow 1957‘den aktaran Kırkıcı, 2003).  

Her ne kadar bazı dezavantajları olduğunu savunan araĢtırmacılar olsa da, iki dilliliğin 

avantajları konusunda genel olarak görüĢ birliğinde bulunulduğunu söyleyebiliriz. 

 

3. SONUÇ 

Kaynağını dilbilim ve toplumbilimden alan iki dillilik kavramı, yaĢayan dünya insanlığını sınırsız 

ve enternasyonal bir katmana taĢımıĢtır. Bu sayede kültürel pekiĢim yaratan artı değerler, avantajlar,  

ulusların, devletlerin yeryüzü sofrasında tüm iliĢkilerine dokunmuĢ varlığını ve yaĢam alanını en güzel 

biçimde sağlamıĢtır. Bununla birlikte iki dilliliğin araĢtırılmasında uzman oluĢumlar, akademisyenler, 

toplumbilimciler, dilbilimciler tarafından yapılan araĢtırmalar ve analizlerde neden sonuç iliĢkilerini 

anlaĢılır bir tarzda tanımlayıp bu geliĢim sürecine olumlu katkılar sağlamıĢtır. Günümüzde disiplinler 

arası konu haline gelmiĢ olan iki dillilik kavramını her bilim dalı kendi alanında farklı tanımlamıĢ ve 

de ortaya çok yönlü tanımlar çıkmıĢtır. Ġki dillilik türleri de bu alanların yaklaĢım açılarına göre çok 

farklı Ģekilde sınıflandırılmıĢtır.  

Ġki dillilik kimi yerde varlığını savaĢlardan, göçlerden, asimile politikalarından almıĢ olsa da; 

bugün var olabilecek savaĢlara, göçlere ve asimile politikalarına canlılığıyla ve köprü misyonuyla en 

güzel cevabı verme durumundadır. YaĢadığımız Ģu çağda dilimizin sınırları dünyamızın sınırları 

Ģiarıyla; bir beyazın, bir siyahînin duygularına dokunuĢu ve bazen de bunun yanı sıra kültürel 

etkileĢimi doğaya ve insanlığa karĢı en güzel var olma sanatıdır. Ġki dillilik yalnız iki dile hakim olma 

değil, aynı zamanda iki kültürel yapıyı da benliğinde taĢımadır. Bu sebepten iki dilli bireyler kültürler 

arası köprü rolüyle hem birey olarak evrenselleĢir hem de toplumlar arası kültürel bağı güçlendirir.  

Ġnsanlık tarihinde evre evre geliĢmiĢ ve canlılığını koruyabilmiĢ iki dillilik; duyumlarla, 

dokunuĢlarla, hissediĢlerle sosyo- kültürel varlığını idame ettirmede gerek ikili iliĢkilerde gerekse 

toplumsal iliĢkilerde kazanımlarını doğal ve nesnel biçimde vurgulamaktadır. Dil, kiĢinin birey olma, 

daha sonraki aĢamalarında toplumsallaĢma halini, seviyeli bir biçimde yaĢamsallaĢtırmıĢtır. Ġki dillilik 

iki farklı dilde iletiĢim kurabilme, yaĢam alanlarının geliĢimine, beyin ve duygu gücüyle pratik 

değiĢim dönüĢüm süreçlerini doğurmuĢtur. 

Her sanat dalının kendini ifade ediĢ tarzı farklıdır; kimisi renklerle kimisi seslerle kimisi de 

taĢlarla. Fakat bunun yanı sıra hepsinin ana malzemesi dildir. Bu güçlü mekanizmanın üretkenliği ve 

gün geçtikçe geliĢimi her alanda iki dilliliği gereksinim ve istek haline getirmiĢtir. Ġki dilliliğin insan 

ve sosyal bağlamda iliĢki geliĢtirme, hızlı öğrenme ve çok boyutlu düĢünme ile birçok maddeyi 

makalemizde sıraladığımız getirileri vardır. Bu getiriler tekrar uzlaĢma ve aktarım yolu olan dil 

aracılığıyla toplumlara bireyin öz dönüĢü ve aktarımı ile geri dönüĢür.  
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Ġki dilliliğin varoluĢu bir ihtiyaç Ģekliyse, yansıtılması da bir o kadar ihtiyaç durumudur.  

Görmek, duymak ve hissetmenin güçlü kıldığı bu geliĢim küreselleĢen dünyada bir o kadar evrensel 

diyalektiğe evirilmiĢtir. Bunun sonucunda gerektiğinde farklı bakabilme, sentezleyerek düĢünebilme 

halidir. Görülen Ģudur ki; olumlu Ģartlar altında ekonomik yönleri de göz ardı edemeyiz. Ġki dillilik, 

zengin bir potansiyele ve kaynağa da açılan faktörlerden biridir. Her zaman ikinci dili bilme derecesi 

geniĢ bir yelpaze gibi değiĢik seviyeler içermektedir. 

Sonuç olarak; bu ortamda dünya insanları birden fazla dil öğrenerek yaĢamaktadır. Toplumlar 

iki dilliliğin bireylere sağladığı olanaklar nedeniyle, ana dillerinin dıĢından en az bir ikinci dil 

öğrenmeleri için destek vermektedir.  

Bu amaç doğrultusunda gün geçtikçe büyüyen ve sınır tanımayan öğrenme ve köklerindeki 

temel doğayı tanıma gerçekliği beyinlerde kurumsallaĢmıĢ toplum içerisinde faaliyet alanını 

yaratmıĢtır.Unutulmaması gerekir ki; iki dillilik bedeninde ve ruhunda bir candan fazla bir can taĢıyıp 

besleyip büyütmektir. 
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Büro ÇalıĢanlarının Bilgisayar Kullanımında YaĢadığı Sağlık Sorunları Ve 

Ergonominin Etkisi 
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Özet 

Günümüz bilgi çağında meydana gelen baĢ döndürücü hızlı değiĢim ve geliĢim, hayatın her 

alanını etkilemiĢtir. Bilgi çağının ürünü olan teknoloji, hayatımızı kolaylaĢtırmanın yanında bazı 

sıkıntıları da beraberinde getirmiĢtir. Sosyal hayatın ve çalıĢma hayatının vazgeçilmez ürünlerinden 

biri olan bilgisayar, kullanımı esnasında doğru duruĢ ve oturuĢ sergilenmemesi, bilgisayar 

ekipmanlarının (ekran, klavye, masa, sandalye vb.) ergonomik olarak tasarlanmaması sonucu bazı 

sağlık sorunları yaĢanmaktadır. Kısa süreli veya tedavisi uzun süreli olan bu rahatsızlıkların, 

yaĢanmadan önce önlemini almak, bunun için gerek bilgisayar kullanıcısına uygun ergonomik bir 

çalıĢma alanı oluĢturulması, gerek kullanıcının doğru duruĢ ve oturuĢ pozisyonları hakkında 

bilgilendirilmesi çok yerinde olacaktır.  

Bu bağlamda yazın taraması sonucu ortaya konan bu çalıĢma eğitim, çalıĢma ve sosyal hayatta 

bilgisayar kullanıcılarına katkılar sağlayacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, bilgisayar kullanımı, sağlık sorunları. 

 

THE HEALTH PROBLEMS ASSOCIATED WITH OFFICE WORKERS AND THE 

AFFECT OF ERGONOMICS 

 

Abstract 

In today‘s Information Age, the dizzying fast rate of change and progress has affected every 

facet of our lives. New technology has made our lives easier in many ways but it has also created some 

problems. The computer, an integral part of both work and social life, has resulted in poor pasture 

among users. Computer users suffer from health problems as a result of the lack of ergonomics in their 

homes and workplaces. These health problems, which may require either short or long term treatment, 

should be prevented before they can arise. As a result, computer users should be educated on proper 

posture.  

The result of this study and the associated literature review will benefit computer users in their 

educational, work, and social lives. 

Key words: Ergonomics, computer use, health problems. 
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GĠRĠġ 

Günümüzde teknolojinin geliĢmesiyle lüks olmaktan çıkarak ihtiyaç haline gelen bilgisayar, 

hayatın tüm alanlarında yerini almıĢtır. Türkiye Ġstatistik Kurumunun 2014 verilerine göre 

Türkiye‘deki toplam nüfusun % 53,5‘ inin bilgisayar kullanıcısı olduğu görülmektedir 

(www.tuik.gov.tr, 2014). Sosyal hayatta ve çalıĢma hayatında hızla yayılan bilgisayarlar, her alanda 

birçok yenilik ve avantaj getirmiĢtir. Bilgisayarlar ofislerde günlük iĢlerin gerçekleĢmesinde 

verimliliği ve hızı arttırmıĢtır. Buna bağlı olarak ofislerde bilgisayar baĢında geçirilen sürelerde 

artmıĢtır. Uzun süre bilgisayar karĢısında geçen zaman, aynı hareketlerin sürekli tekrarlanması, yanlıĢ 

postürler kullanıcılarda geçici ağrı ve yakınmalara hatta kalıcı sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Bu 

sağlık problemleri çalıĢanların günlük verimini ve yaĢam kalitesini düĢürdüğü gibi maliyetlerin 

yükselmesine, sağlık giderlerinin artmasına, iĢ gücü kaybına, sigorta ve tazminat giderlerinin 

artmasına neden olmaktadır.  

Büro çalıĢanlarının ve bilgisayar kullanıcılarının, bilgisayar kullanımının yaygınlaĢmasına 

paralel olarak sağlık problemleri de artmıĢtır. Bu noktada, sağlık sorunlarını giderici olmaktan çok 

önleyici bir yaklaĢım sergilemek daha yararlı olacaktır. Öncelikle büro çalıĢanlarının bilgisayarlarının 

ekranından klavyesine, faresinden masasına kadar tüm çalıĢma alanının ergonomik ve antropometrik 

açıdan uygun bir Ģekilde tasarlanması gerekmektedir. Bunun yanında bilgisayar kullanıcıları, doğru 

oturuĢ ve duruĢ pozisyonları hakkında bilgilendirilmelidir. Ayrıca çalıĢma zamanının büyük bir 

kısmını ekran baĢında geçiren kullanıcıların kısa periyotlar halinde yapacakları basit egzersizler 

sayesinde kas ve iskelet sistemlerini rahatlatacakları bilgisi verilmelidir.  

ERGONOMĠ KAVRAMI 

Ergonomi; ―iĢ yükü ve çalıĢma gücünün en iyi Ģekilde dengelenip, hem çalıĢanın sağlığını 

koruyan, hem de üretimin artmasını sağlayan, "insan- makine-çevre" sisteminin baĢarılması için 

biyolojik bilginin anatomi, fizyoloji ve deneysel psikoloji alanlarında da uygulanmasıdır‖ (ġimĢek, 

1994:8). Türk Dil Kurumu ergonomiyi Ģu Ģekilde tanımlamıĢtır; ―Ġnsanın, makinenin ve çevrenin bir 

arada uyumlu ve verimli bir biçimde çalıĢmasını inceleyen bilim dalı‖ (www.tdk.gov.tr). Ergonomi, 

Yunanca da Ergo (iĢ) ve Nomos (kuram, yasa) sözcüklerinden türetilmiĢtir (Ercan 1988). Tüm 

tanımlarda ergonomi ile ilgili değinilen ortak nokta, çalıĢma ortamlarında insan-makine-çevre 

iliĢkilerini ele alarak verimliliği artırmayı ve insan sağlığını korumayı hedefleyen bir bilim dalı 

olduğudur. Ergonominin amacına bakıldığında; stres faktörlerinin kontrol altında tutularak, çalıĢma 

alanlarını olumsuz koĢullardan arındırmak, çalıĢanların, çalıĢma alanlarının iyileĢtirilmesiyle iĢ 

kazaları ve hastalıklarını önlemek ve dolayısıyla verimliliği ve etkinliği artırmaktır (DüĢüngülü, 

Tengilimioğlu, Öztürk, 2014).  

Ergonominin bunun dıĢındaki amaçları da Ģunlardır (DüĢüngülü, Tengilimioğlu, Öztürk, 

2014).: 

 ĠĢ doyumunu artırmak 

 Hayat kalitesini yükseltmek 

 Yapılan iĢin kalitesini yükseltmek 

 Kazaların ve hastalıkların önüne geçerek maliyetleri düĢürmek, 

 Organizasyonun rekabet gücünü arttırmak 

Ergonomi, mimarlık, mühendislik, anatomi, fizyoloji, tıp, psikoloji, sosyoloji ve antropometri 

olmak üzere birçok bilim dalının ortak çalıĢmalarıyla insan-makine-çevre arasındaki iliĢkiyi inceleyen 

kapsamlı bir bilim dalıdır. Ortak amaç, çalıĢanların kullandıkları araç, malzemeler ve çevresiyle 
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uyumunun sağlanması sonucu çalıĢanların daha verimli ve etkin olmasının sağlanması, bu arada 

sağlığından ve güvenliğinden de taviz verilmemesidir.  

Üretim faktörlerinden en önemlisi emek yani insandır. Özellikle her geçen gün insana verilen 

değerin artmasıyla, çalıĢanların motivasyonu, iĢ doyumu, iĢ güvenliği ve sağlığı daha fazla ön plana 

çıkmaya baĢlamıĢtır. Dolayısıyla ergonomiye olan ilgi her geçen gün daha da artmaktadır.  

BÜROLARDA BĠLGĠSAYAR KULLANICILARININ MESLEKĠ HASTALIKLARI VE 

ERGONOMĠNĠN ETKĠSĠ 

Amerika BirleĢik Devletleri iĢ istatistikleri bürosunun kayıtlarına göre, iĢ ile ilgili hastalıkların 

%64‘ünü bilgisayar kullanımına bağlı ortaya çıkan hastalıklar oluĢturmakta ve yıllık 20 milyar dolarlık 

bir sağlık harcamasına neden olmaktadır. Ayrıca bilgisayar kullanıcılarının %75‘lik kısmının omuz, 

boyun, el, kol, sırt ve ayak rahatsızlıklarından Ģikayetçi oldukları belirtilmektedir(Uluuysal ve Kurt, 

2011).  

21. yüzyılda çalıĢma alanlarında hızla kullanımı artan bilgisayar tartıĢmasız hız ve verimlilik 

açısından büyük katkılar sağlamıĢtır. ĠĢ ve sosyal hayatta birçok olumlu yönleri olması yanında, 

beraberinde sağlık açısından risklerde getirmiĢtir. Bilgisayar kullanımının artmasına paralel olarak kas 

ve iskelet sistemi hastalıklarından muzdarip olan kiĢi sayısı da günden güne artıĢ göstermektedir. ĠĢ 

yoğunluğunun artıĢıyla daha fazla iĢ üretme zorunluluğu, bilgisayar ekranı önünde geçen uzun süreler, 

dinlenme molalarının olmaması veya yetersizliği, oturarak aynı hareketlerin tekrarından ibaret olan 

iĢler ve ergonomik olmayan bilgisayar ekipmanları ve büro malzemeleri iĢe bağlı hastalıkların en 

büyük nedenlerindendir.   

Bilgisayar Kullanıcılarında En Çok Görülen Sağlık Problemleri 

Bilgisayar kullanımı sırasında, kullanıcıların tekrarlayıcı ve zorlayıcı hareketleri, sabit 

pozisyonlarda uzun süre kalmaları, yanlıĢ postür, büro ortamının uygun olmayan iklimlendirme 

koĢulları birçok sağlık sorununa neden olmaktadır. Bilgisayar kullanımına bağlı sıkça rastlanan 

hastalıklar Ģu Ģekildedir; 

ġekil 1. Bilgisayar kullanıcılarının hatalı pozisyona bağlı sağlık problemleri

 

Kaynak: http://cisn.odtu.edu.tr/2003-8/saglik.php. EriĢim tarihi:06.06.2015. 
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Üst ekstremite hastalıklarından en sık görülenleri, boyun omuz ağrıları, karpal tünel sendromu, 

tendonlarda oluĢan rahatsızlıklar, dirsekte oluĢan tenisçi dirseği adıyla anılan lateral epikondilit, golfçü 

dirseği ismiyle tabir edilen medial epikondilit, eklem içi zarı iltihapları, tetik parmak sendromu, de 

quervain sendromu ve torasik çıkıĢ sendromudur (Yılmaz, ġahin ve Kuran, 2006).  

Karpal Tünel Sendromu (KTS): Karpal tünel adıyla anılan kanal, koldan gelen sinir ve kas 

bağlarının elin iç kısmında, bilek bölümünden ulaĢtığı kısımdır. Median sinir, bu tünelin içinden geçen 

sinire verilen addır. Karpal tünel, bu median sinirin ve kas bağlarının sığabileceği geniĢlikte olması 

nedeniyle bu bölgede oluĢabilecek ĢiĢlik veya oluĢumlar, bu sinirin ve dokuların sıkıĢmasına neden 

olmaktadır. Bu sinirin sıkıĢması sonucu bağlantılı olduğu bölgelerde ve parmaklarda uyuĢma ve 

karıncalanma gibi Ģikayetlere neden olur. Bu Ģekilde geliĢen rahatsızlığa karpal tünel sendromu adı 

verilir. Uzun süre el bileğinin aynı pozisyonda kalması ve uzun süre tekrarlayıcı hareketler karpal 

tünel sendromuna neden olan durumlar arasındadır (www.barisbuyukterzi.com).  

Tenosinovitler: Sinovyal kılıflar tendonları sarar ve korur. Tenosinovit, bi sinovya kılıfların 

iltihaplanma durumudur. Tekrarlanan el bileği hareketleri, burkulma veya bir travma sonucu 

tenosinovitler oluĢabilir. ĠĢlev kaybı, ĢiĢlik ve ağrı en çok görülen belirtiler arasındadır (Güler, 2004). 

Lateral Epikondilit (Tenisçi Dirseği):Parmakların ekstansör kaslarının tendonlarındaki 

inflamasyona bağlı geliĢir. Parmak ekstansör kaslarının tekrarlı veya statik kullanımına bağlı görülür. 

Dirsek dıĢ yüzünde ağrı biçiminde ortaya çıkar (Aydın, 2014:10). 

Medial Epikondilit (Golfçü Dirseği):Kolun alt kısmındaki kemik ile üst kısmındaki kemiğin 

birleĢim noktasında yani dirsekte görülen ağrılı bir hastalık çeĢididir. Üst koldaki kemiğin dirseğe 

bağlandığı noktadaki çıkıntı yerlere epikondil denir. Bunlar iki tanedir, iç kısımda olan medial 

epikondil diye adlandırılır. El bileğinin bükülmesi iĢlevini yerine getiren kasların kiriĢleri bu medial 

epikondile yapıĢır. Söz edilen bu kasların aĢırı kullanımı sonucu medial epikondilit oluĢabilir. 

Zorlayıcı ve tekrarlayan el, kol ve bilek hareketleri sonucu oluĢan ağrılı bir 

hastalıktır(www.agritr.com). 

Tetik Parmak Sendromu:Parmakların hareketi sırasında zorlanma, takılma hissi ya da kitlenme 

gibi durumlara neden olan ağrı verici ve hastanın yaĢam kalitesini düĢüren halk arasında ―parmak 

kitlenmesi‖ diye bilinen bir rahatsızlıktır(www.meltemhastanesi.com).  

De quervain sendromu:El bileğinde baĢparmağın tabanındaki bölgede yer alan tünelden geçen 

tendonlar baĢparmağı yukarı kaldırma ve diğer parmaklardan uzaklaĢtırma hareketini yapmayı 

sağlar.Bu tünelde meydana gelebilecek bir sertlik ve ĢiĢlik, baĢparmağın hareketlerinde kısıtlanmaya 

neden olacaktır. Bilekte hassasiyet ve ağrıya neden olan bu hastalık, genellikle zorlayıcı ve tekrarlayıcı 

hareketler sonrasında görülmektedir(www.elcerrahi.com).  

Torasik ÇıkıĢ Sendromu:Boyundan çıkıp kollara geçen damar ve sinirlerin sıkıĢmasına bağlı 

olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. Kol veya kollarda ağrı, karıncalanma, uyuĢma, ĢiĢme ve kuvvet 

kaybı olarak belirtiler gösteren bu hastalık, kolun baĢ hizası üstünde uzun süreli tutulması durumunda 

ortaya çıkabileceği bilinmektedir(www.isom.com.tr).  

Yukarda belirtilen hastalıklar dıĢında boyun, omuz, bel ağrıları, yumuĢak doku rahatsızlıkları, 

sinir sistemi bozuklukları, kas gerginlikleri, psikolojik bozukluklar, sindirim ve dolaĢım sistemi 

bozuklukları ve göz problemleri de bilgisayar kullanıcılarında görülen rahatsızlıklar arasındadır.  

Sayılan tüm bu hastalıkların ortak nedenleri arasında tekrarlayıcı ve zorlayıcı hareketlerin 

yapılması, yanlıĢ postür ve uzun süreler pozisyon değiĢtirmeden çalıĢılması görülmektedir.  
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Bilgisayar Kullanımında ÇalıĢma Ortamının Ergonomik Açıdan Düzenlenmesi 

Bürolarda, çalıĢma ortamının çalıĢana uygun hale getirilmesi, sağlık, iĢ güvenliği ve verimlilik 

açısından çok önemli bir husustur. Ergonomik Ģekilde düzenlenen çalıĢma ortamında bilgisayar 

kullanıcılarının, iĢe bağlı yorgunluk, hastalık ve verimindeki düĢüĢ azalacak hatta yok olacaktır. 

ġekil 2Bilgisayar KarĢısında Uygun Oturma Pozisyonu 

 

Kaynak : Uluuysal ve Kurt, 2011.s.274. 

Bürolarda, bilgisayar kullanıcıları için ergonomi açısından uygun olan çalıĢma ortamı Ģu Ģekilde 

olmalıdır; 

Koltuklar:Koltuklar, çalıĢanın hareketlerini takip edebilecek Ģekilde dönebilen ve yürüyebilen 

özellikte olmalıdır. Denge ve sağlamlık açısından ideal koltuk, beĢ ayaklı olanıdır. Koltuk, kiĢinin 

beden ölçülerine uygun olmalı, sırt dayama kısmının eğim açıları ayarlanabilir özellikte olmalıdır. 

Kullanıcı, vücudunu geriye doğru hamle yaptığında, oturulan bölüm ve sırt dayama kısmı arasındaki 

açı yaklaĢık 20-30 derece olmalıdır. Ayrıca, oturma kısmı eğim açısı, kalçaların ileri hareketini 

önlemek amacıyla geriye doğru 8-15 derece olması uygundur. Koltuğun yerden yüksekliği 45-52 cm 

ve isteğe bağlı olarak ayarlanabilir özellikte olmalıdır. Kullanıcının dinlenmesini sağlaması açısından, 

yüksekliği boyun ve baĢa göre ayarlanabilen arkalıklı bir koltuk olması da önemlidir (Armağan, 2003). 

Masalar:Masalar, büro çalıĢanının masaüstündeki malzeme ve araç-gereçlere rahatça 

uzanabileceği Ģekilde dizayn edilmelidir. Masanın yüksekliği yerden en az 70 cm yükseklikte ve 

kullanıcıya göre de ayarlanabilir olmalıdır. Yüzeyi yansıtan renklerden olmamalı, mat olmalıdır. 

Yüzey geniĢliği 120-150 cm, eni 70 cm olmalıdır. KöĢeleri yaralanmalara neden olacak Ģekilde sivri 

olmamalı, yuvarlak hatlı olmalıdır. Yere sabitlenmiĢ ve kırılmayacak bir malzemeden yapılmıĢ olması 

da önemlidir(Tengilimoğlu, Acar, Kahyaoğlu, 2008). 

Klavye ve fare:El, bilek, kol, omuz ve boyun rahatsızlıklarını ve yumuĢak doku zedelenmelerini 

önleme açısından kullanıcıya uygun klavye ve fare seçimi çok önemlidir. Klavye ve fare kullanımı 

sırasında dirsekler dik açı yapacak Ģekilde durmalı ve bilekler düz olarak uzanmalıdır. Ön kol hizasıyla 

klavye aynı düzlemde olmalıdır. Klavye ve fare rahatlıkla ulaĢılabilecek mesafede ve aynı hizada 

olmalıdır. Klavye ve farenin dirsek hizasında kalmasını sağlayacak, bacak masa mesafesinde sıkıntı 

vermeyecek Ģekilde sürgülü raflar kullanılabilir. Ayrıca klavye ve farenin bulunduğu yüzeyler rahatça 

kullanımı sağlayacak Ģekilde geniĢ olmalıdır(Baslo. 2002). 
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Ekran:ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Ekranlı Araçlarla ÇalıĢmalarda Sağlık ve 

Güvenlik Önlemleri Hakkındaki Yönetmeliğinde (2003), çalıĢma alanlarındaki ekranlarda dikkat 

edilmesi gereken hususlar Ģu Ģekilde belirtilmiĢtir; ekran, çalıĢanın pozisyonuna göre göz hizasında 

bulunmalı ve uygun mesafede olmalıdır. Ekrandaki karakterler kolayca görülebilecek Ģekilde olmalı. 

Ekran görüntüsünün sabit olması, görüntünün titrememesi gerekmektedir. Parlaklık ve kontrast 

kullanıcı tarafından ayarlanabilir özellikte olmalıdır. Kullanıcıyı rahatsız edecek yansımaların 

önlenmesi gerekmektedir. Ekran kullanıcının ihtiyacına göre rahatça her yöne döndürülebilir olması 

önemlidir(www.mevzuat.gov.tr). Ekran, kullanıcının baĢını öne eğmesine, boynunu bükmesine neden 

olmayacak düzeyde olmalıdır.  

Tüm bu sayılan ekipmanlara ek olarak bilgisayar kullanıcılarının yararlandığı yazıcı, tarayıcı vb. 

bilgisayara ek olan tüm araç-gereçlerin, kullanıcının rahatça ulaĢabileceği mesafede olması 

gerekmektedir. Uzun süreler bilgisayarda yazı iĢi yapan çalıĢanlar için ekrana monte edilen evrak 

tutucular da kullanıcının sürekli boynunu yan çevirmesine bağlı oluĢacak rahatsızlıklardan korumada 

faydalı olacaktır.  

Ayrıca, büro ortamında rahat bir bilgisayar kullanımı için aydınlatma da çok önemlidir. Gün 

ıĢığından yeteri kadar yararlanılamayan yerlerde uygun aydınlatma araçları, uygun yoğunlukta 

kullanılmalıdır. Aydınlatma cihazlarının yönü tavana verilmeli, bilgisayar kullanıcısına doğrudan 

yansıtılmamalı, aydınlatma cihazı seçiminde ortamın büyüklüğü ve kullanım süreleri göz önünde 

bulundurulmalı, aydınlatma Ģiddeti 300 ila 500 lüks arasında olmalıdır. Ofis ortamının normalin 

altında sıcaklıkta olması, esnekliği ve duyarlılığı azaltır, kasların gerilmesine ve kambur durma gibi 

istenmeyen duruĢ bozukluklarına zemin hazırlar(Doğan, Tekindal, Baran, Özgirgin, 2011).  

Büro ortamında çalıĢanların verimini ve konforunu etkileyen unsurlardan biri de ortam 

sıcaklığıdır. Ortamın ısısı 24 °C‘nin üstünde olması çalıĢanlarda terleme, sıvı ve tuz kaybının artıĢına 

bu da uzun süreli olması durumunda sıcak çarpmasına neden olacaktır. Tam tersi ortamın ısısının 

17°C‘nin altında olması da dolaĢım bozuklukları, titreme, kas ve eklem gerilmelerine bağlı 

rahatsızlıklara neden olacaktır(DüĢgüngülü, Tengilimioğlu ve Öztürk, 2014). Dolayısıyla,  büro 

ortamında bilgisayar kullanıcılarının hastalıklardan korunması ve verimin artırılması için ortam 

ısısının ideal sınırlar içinde olması önemlidir.  

Bürolarda havalandırma konusu da çok önemlidir. Havalandırması kötü olan çalıĢma ortamında 

bulunanlar daha çabuk yorgunluk ve halsizlik hissi yaĢayacaklardır. Dolayısıyla, havalandırma 

konusunda, doğal havalandırma imkanı olmayan çalıĢma ortamlarında, havanın temiz kalmasını 

sağlayacak cihazlardan yararlanılmalıdır. Havalandırma, klima ve hava temizleme cihazlarının hava 

çıkıĢları doğrudan çalıĢanlara gelmeyecek Ģekilde konumlandırılmalı, havalandırma, klima ve hava 

temizleme cihazlarının sık sık filtreleri temizlenmelidir.   

Her geçen gün artan bilgisayar kullanımı ve buna bağlı olarak oluĢan sağlık sorunları, 

ergonomik yaklaĢımlar ile ciddi anlamda azaltılmakta fakat tamamen yok edilememektedir. 

Ergonomik büro ortamlarının tasarlanması yanında, tekrarlı hareketlerin uzun süre yapılması ve sabit 

kalınan süreler göz önüne alındığında sadece ergonominin tek baĢına iĢe yaramadığı bunun yanında 

çalıĢanların da sorumlulukları olduğu kesindir. Bu noktada çalıĢanlara, çalıĢma esnasında ara molalar 

vermeleri, bazı basit egzersizlerle uzun süreli çalıĢmanın getirdiği kas ve iskelet sistemi hasarlarından 

korunacaklarına dair eğitimler verilmelidir.  
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ġekil 3Bilgisayar klavyesinin doğru ve yanlıĢ kullanımı 

 

Kaynak:http://www.forumgercek.com/ EriĢim tarihi:14.06.2015. 

Bilgisayar kullanımına bağlı olarak en sık rastlanan sağlık sorunlarından el, bilek, kol ve boyun 

rahatsızlıkları, ergonomik olmayan masa, sandalye, klavye ve fare kullanımından kaynaklanmaktadır. 

Fakat bunun yanında bilgisayar kullanıcısının, el, bilek ve parmaklarının, klavye ve fare üzerindeki 

yanlıĢ pozisyonu da kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarına neden olmaktadır.   

ġekil 4Bilgisayar faresinin doğru ve yanlıĢ kullanımı 

 

Kaynak: http://www.forumgercek.com/ EriĢim tarihi:14.06.2015. 

Yapılan bir araĢtırmaya göre bilgisayar kullanıcılarının, saatte ortalama on iki bin kez tuĢa 

basma iĢlemi yaptığı, dakikada yaklaĢık iki yüz hareket yaptığı görülmüĢtür. Klavye kullananlar için 
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45 dakikalık çalıĢma süreleri önerilmiĢ olup, bu 45‘er dakikalık çalıĢma süreleri arasında dinlenme 

araları konulması uygun görülmüĢtür(www.barisbuyukterzi.com).  

Gün içinde bilgisayar karĢısında sabit pozisyonda kalınmamalı, mümkün olduğunca farklı 

duruĢlar sergilenmelidir. Klavye, fare kullanımı sırasında minimum güç sarf edilmeli, el ve bilekleri 

zorlayıcı hareketlerden kaçınılmalıdır. Klavye ve fare kullanırken bileklerin ve dirseklerin sert 

yüzeylere dayalı olarak kalmasından kaçınılmalıdır. Sabit iĢlerle aynı kasları sürekli çalıĢtırmak yerine 

farklı kasları çalıĢtıran iĢlerin dönüĢümlü Ģekilde yapılması daha iyi olacaktır. Fare tek bir elle 

kullanılmamalı, ara sıra farenin yeri ve kullanılan el değiĢtirilmelidir. Düzenli aralıklarla gözler 

kapatılmalı, uzağa bakılmalı ve sürekli kırpma hareketiyle göz dinlendirilmelidir. Belli zaman 

aralıklarında ayağa kalkılmalı, yürünmelidir(Baslo, 2002).  

Dinlenme yanı sıra düzenli egzersiz yapmak, gün boyu tekrarlı hareketlerle gerilmiĢ ve yorgun 

düĢmüĢ kasların ve iskelet sisteminin rahatlamasını ve düzgün postürün oluĢmasına yardımcı olacak 

ve bilgisayar kullanımına bağlı hastalıklardan korunmaya olumlu katkılar sağlayacaktır.  

 

SONUÇ 

Her geçen gün, çalıĢanların sağlıklarına ve iĢ güvenliğine verilen önem artmaktadır. Büro 

ortamlarında bilgisayar kullanıcılarının konforunu ve iĢ verimini arttırmak adına çalıĢma ortamlarının 

düzenlenmesi, çalıĢanlara uygun malzeme ve ekipmanların seçilmesi gerekmektedir. Bürolarda 

bilgisayar kullanıcılarının tamamının standart bir boy, kilo ve vücut ölçülerine sahip olamayacağı bir 

gerçektir.  

Dolayısıyla büro ortamlarında tek tip ve standart ölçülerde hazırlanmıĢ masa, sandalye ve büro 

ekipmanları yerine her kullanıcı için özel, onun vücut ölçülerine uygun büro ekipmanları seçilmelidir. 

Bu, ilk etapta maliyet artıĢı ve standart dıĢı olması nedeniyle estetiği bozan bir durum gibi gözükse de, 

verimlilik ve sağlık açısından fark edilir bir katkı sağlayacağı açıktır. 

Ergonomik açıdan çalıĢana uygun ortamın hazırlanması iĢ kazaları ve meslek hastalıklarından 

korunmada ve çalıĢanın performans artıĢında doğrudan etkili bir unsur olduğu görülmektedir. Fakat, 

ergonomik bir ortamın oluĢturulmuĢ olması, bilgisayar kullanımının getirdiği risklerden korunmada 

tek baĢına yeterli değildir. Ergonomiye uygun bir Ģekilde oluĢturulmuĢ çalıĢma ortamlarının yanı sıra, 

çalıĢanların bilgisayar kullanımının getirdiği riskler hakkındaki farkındalığını arttırmak gerekmektedir. 

ÇalıĢanlara da sağlıklarını koruma konusunda bilgiler verilmeli, uzun süreler bilgisayar karĢında 

geçirdikleri zamanlarda ara dinlenme molaları vermelerini ve basit egzersizler ile bilgisayar 

kullanımına bağlı riskleri en aza indirmeleri sağlanmalıdır. 

Hipokrat‘ ın söylediği gibi, ―Hastalığın en güzel ilacı, o hastalıktan korunmanın çarelerini 

öğrenmektir.‖ (http://istanbulsaglik.gov.tr). 
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Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanliği Programinin Sorunlari ve Çözüm Önerileri 
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ÖZET 

 

Ülkemizde, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iĢ gücünü yetiĢtirmek amacıyla 

açılmıĢ olan Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programları, bugün içinde bulundukları pek çok 

sorundan dolayı; eğitim ve istihdam noktasında kendilerinden beklenen faydayı tam olarak 

sağlamaktan uzaktırlar.  

Günümüzde, sürdürülebilir kalkınma ve rekabet edilebilirliğin temel koĢullarından biri 

ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iĢ gücüne sahip olabilmekten geçmektedir. Çağın gereksinimleri, 

sektörün ihtiyaçları ve beklentileri de dikkate alınarak program yeniden yapılandırılmalı, eğitimin 

aksayan yönleri düzeltilmeli, sorunlarına ciddiyetle eğilerek ivedilikle çözüm yolları bulunmalıdır. 

Özellikle; üniversite-sektör iĢbirliği güçlendirilmeli, mesleki ve teknik anlamda donanımlı, en az bir 

yabancı dile hakim, iyi yetiĢmiĢ iĢgücü piyasaya kazandırılmalıdır.  Çünkü iyi planlanmıĢ ve koordine 

edilmiĢ bir eğitim sistemiyle,  bu programlardan mezun olanlar, ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli 

iĢgücü ihtiyacını karĢılayacaklardır. Böylece hem iĢ hayatına dinamik bir katkı sağlayacaklar hem de 

rekabetle birlikte ekonomik kalkınmayı hızlandıracaklardır. Bu bağlamda, ülke olarak programın 

sorunlarını doğru tespit etmek ve çözüm yolunda hızlı politikalar geliĢtirerek uygulamaya koymak 

önceliğimiz olmalıdır. 

 

Anahtar Kelime:Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, nitelikli iş gücü, programın sorunları 

 
 

 

PROBLEMS OF OFFICE MANAGEMENT AND EXECUTIVE ASSISTANT 

PROGRAM AND SOLUTION SUGGESTIONS 
 

ABSTRACT 

Inourcountry, Office Management and Executive Assistant programs, which were opened in 

order to educate qualified labor force needed by the public and the private sector, are far from 

providing the expected benefit from them in education and employment because of the many problems 

they face today.  

Today, one of the basic conditions for sustainable development and competitiveness is 

to have the availability of skilled labor needed in our country. The program should be reformed 

by considering the Age‘s requirements and also the industry's needs and expectations.  

The failing aspects of education must be improved and solution ways for the problems must be 

found immediately. Especially; university-industry cooperation should be strengthened, a well-trained 

labor force, who are skilled in professional and technical sense and knows at least one foreign 

language well, should be joined to labor market. Because, with the well-planned and coordinated an 
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education system, graduates of this program will be able to meet the need for skilled labor needed by 

the country. Thus, they will provide both a dynamic contribution to the business world and will 

accelerate economic development along with the competition. In this context, as a country identifying 

the problems of the program in the correct way and implementing quickly developed policies for 

solution must be our priority. 

 

Keywords:Office management and executive assistance, qualified labor force, the program issues 

GĠRĠġ 

Hızla geliĢen ve değiĢen günümüz Türkiye‘sinde, sadece bedeniyle çalıĢan bir büro elemanı 

yada sekreter değil, aynı zamanda; düĢünen, tasarlayan, planlayan, koordine edip uygulamaya koyan, 

geliĢmeleri ve değiĢmeleri takip edip sürekli kendini yenileyen, mesleki ve teknik bilgi ve beceri 

bakımından donanımlı, öngörülü, iĢine hakim, planlı, programlı, düzenli ve disiplinli olan, çalıĢtığı 

ortamda; her kademeden herkese güven veren, yüksek iĢ ahlakı ve sadakat duygusuna sahip, sadece 

üreten yada verilen iĢleri yapan değil aynı zamanda; çözüm odaklı çalıĢan ve çalıĢtığı iĢyeri için 

gelecek vadeden, kariyer hedefleri olan ve iyi derecede en az bir yabancı dil bilen kiĢiler olmak 

zorundadırlar. 

Ön Lisans eğitimi veren büro yönetimi ve sekreterlik programları, kamu ve özel sektör 

iĢletmelerinde yöneticilere yönetimde yardımcı olmak ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere, nitelikli 

ara eleman yetiĢtirmeyi amaçlayan iki yıllık yükseköğretim programlarıdır 

(Tengilimoğlu,2009).KuruluĢ amacı, ülkenin ihtiyacı olan yetiĢmiĢ iĢgücünü piyasaya kazandırmak 

olan bu programlar; bireylerin istihdam piyasasına katılmalarını kolaylaĢtıracak bir kalite ve iĢlevle 

donatılması gerektiği açıktır (Morkoç ve Doğan, 2014). Çünkü verilen eğitim ancak hem mezunlara 

istihdam olanağı sağladığı hem de sektörün beklentilerini karĢıladığı takdirde anlamlı olacaktır.  

Sekreterlik mesleği, modern anlamda yönetici ve büro kavramının geliĢmesine paralel olarak 

ortaya çıkmıĢ, günümüzde isekamu ve özel sektörün hemen her kademesinde, hem yöneticilerin sağ 

kolu, hem de büroların vazgeçilmez iĢ görenleri olmuĢlardır. Sekreterlik mesleği; sadece bedenen icra 

edilen bir meslek olmayıp; çok özel yetenekler isteyen, alanıyla ilgili iyi bir mesleki eğitimin yanında, 

yüksek ahlaka ve kiĢiliğe, aynı zamanda da kiĢisel becerilere sahip olunması gereken bir meslektir.  

Bu çalıĢmanın amacı;ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iĢgücünü yetiĢtirmeyi amaçlayan büro 

yönetimi ve yönetici asistanlığı programlarının içinde bulunduğu ve karĢılaĢtıkları sorunlarını ortaya 

koyarak, bunlarla ilgiliçözüm önerileri sunmaktır. Bu amaçla,bu alanda yapılmıĢ olan pek çok çalıĢma 

ciddiyetle incelenmiĢ,geniĢ bir literatürtaraması yapılmıĢ ve ardından da elde edilen bilgiler 

ıĢığında programın sorunlarıileaksayan yönleri aĢağıda ana baĢlıklar halinde verilmiĢ, 

çalıĢmanın sonunda da sorunlarla ilgili çözüm önerileri sunulmuĢtur. 

 

Sektörle KarĢılıklı ve EtkileĢimli ĠĢbirliğinin Kurulamaması 

Büro Yönetimi ve Sekreterlik programının asıl amacı;kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan 

nitelikli iĢ gücünü yetiĢtirmektir. Program, öğrencilerine vermiĢ olduğu teorik eğitimin yanında, 

eğitimleri devam ederken, stajlarını da alanlarıyla ilgili sektörlerde yapmalarını sağlayarak,  teorik 

olan mesleki bilgilerini uygulamaya dökmeleri ve hem iĢi öğrenip hem de tecrübe etmeleri aynı 

zamanda da mezun olduktan kısa zaman sonra daistihdamlarınınsağlanmasını amaçlamaktadır. 

Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu, nitelikli ara elemanı yetiĢtirmeyi amaçlayan bu 

programların kuruluĢundan bu yana bir türlü çözemediği temel sorunlarının baĢında sektör-program 



IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

174 

 

iĢbirliğinin eksikliği gelmektedir. Sektör-program iĢbirliği zayıf yada istenilen düzeyde olmayınca; 

hem öğrencilerin staja gönderilmesin, hem mezunların istihdamında ciddi sıkıntılar yaĢanmaktadır. 

Aynı zamanda sektörün çalıĢtıracağı iĢgücünde aradığı nitelik ve beklentiler tam olarak bilinmediği 

için, arzu edilen nitelikteki iĢgücünün yetiĢtirilmesi de güçleĢmektedir. 

Üniversiteler olarak; sektör-üniversite iĢbirliğini arttırmak, eğitim- öğretim sürecinde sektör ile 

etkin ve sürekli iletiĢim içinde olmak, eğitim sistemini buna göre güncellemek, ders içeriklerinin tespit 

edilen ihtiyaçlara göre düzenlenmesi, bölüm hocalarının bu ihtiyaçlardan haberdar olmasını sağlamak 

gerekmektedir (BerreAltaĢ ve Çevik, 2014). 

Ġçinde bulunduğumuz zamanda iĢgücü piyasası ile meslek yüksekokulları arasında istihdam 

amaçlı birlikteliğin sağlanması, mesleki eğitimin modernizasyonu, kalitesinin artırılması ve bu sayede 

de insan kaynaklarının geliĢimine katkıda bulunmayı hedefleyen çalıĢmalara ağırlık verilmesi 

gerekmektedir. ĠĢ dünyasının ve Ülke ekonomisinin değiĢen ihtiyaçlarına paralel olarak, ihtiyaç 

duyulan nitelikli insan gücünün yetiĢtirilmesi sadece üniversitelerin tek baĢına baĢarabileceği bir iĢ 

değildir (Bahar ve Kaya, 2013). 

Türkiye‘de son dönemlerde %8-9 arasında değiĢen iĢsizlik oranına karĢın, iĢ dünyasının nitelikli 

eleman bulma konusunda yaĢadığı zorluklar, iĢgücü arzı ile iĢgücü talebi arasındaki uyumsuzluğa 

iĢaret etmektedir. Bu durum mesleki ve teknik eğitim ile iĢ dünyası arasında yeterli seviyede diyalog 

kurulmadığının veya koordinasyonun eksikliğinin bir göstergesi olarak da değerlendirilebilir (Günay, 

2014). 

Öğrencileri, mevcut piyasa koĢullarına göre yetiĢtirmek, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı 

eğitimini dünyadaki artan bilgi ve teknolojiye bağlı olarak, sürekli değiĢen Ģartlara ve uygulamalara 

göre güncellemek, iki yıllık ön lisans eğitiminde verilen teorik bilgiler, staj yada kısmı çalıĢtırmayla 

büyük ölçüde uygulama olanağı sağlanarak, öğrencilerle sektörün bütünleĢmesini ve sonuçta meslek 

ile uyumlu istihdamı gerçekleĢtireceği için genelde Türkiye ekonomisine özelde ise iĢletmelere büyük 

bir değer katacaktır. Bu sayede mezunların istihdamı kolaylaĢacak, iĢsizlik düĢecek, iĢletmeler ise 

rakipleriyle rekabet edebilir duruma geleceklerdir.  

 

Öğrenci ve Mezunların ĠletiĢim Becerilerindeki Eksiklik 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı öğrencileri ile mezunlarında olması gereken 

temel kiĢisel ve mesleki vasıflardan biri de etkili ve sürdürülebilir iletiĢim becerisidir.  

Bunu sağlamanın yolu da bu bölümü tercih eden öğrencilerin kiĢisel ve örgütsel iletiĢim 

becerilerini kazanmalarının yanında, hem Türkçeyi ve inceliklerini iyi bilmeleri hem de 

telaffuzlarının/konuĢmalarının düzgün, anlaĢılabilir olması, aynı zamanda da zengin kelime 

dağarcığına sahip olmalarına bağlıdır.  Çünkü düzgün konuĢamayan, ne dediği anlaĢılamayan birinin 

karĢısındaki ile sağlıklı ve etkili bir iletiĢim kurması pek de mümkün değildir.  

Büroların temel tası konumunda olan sekreterler büro faaliyetlerini yürütürlerken büro içinde ve 

dıĢında, ortaklarla, çalıĢanlarla, müĢterilerle veya rakip firmalarla iletiĢimi sağlayan köprü 

konumundadırlar (Erdoğan, 2008). 

Özellikle büro yöneticisi ve yönetici sekreterlerin asgari taĢıması gereken mesleki 

niteliklerinden biri sağlıklı insan iliĢkilerini bilmektir (Topaloğlu ve Koç, 2003). Bu mesleği tercih 

edenlerin; iletiĢim beceresi yüksek, hitabeti düzgün, karĢılıklı iletiĢimde beden dilini iyi kullanan, 

telefonda nasıl konuĢacağını bilen insanların olması gerekmektedir.  
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Berre AltaĢ ve Çevik, (2014) in Büro yönetimi ve sekreterlik mezunları üzerinde yaptıkları bir 

araĢtırmadan elde ettikleri bulgulardan hareketle; kamu ve özel sektörün stajyer ve mezunlardan 

beklentisi ―%28,72‘lik bir oranla nitelikli iletiĢim becerisidir‖. 

Ülkemizde, yüksek iĢsizlik oranına karĢın iĢverenlerin, nitelikli iĢ gücünün temini noktasında 

yaĢadıkları büyük zorlukların baĢında, mezun iĢgücünün iletiĢim becerilerininistenilen düzeyde 

olmadığı görülmektedir. Bundan hareketle hem bu programı tercih eden öğrencilerin kiĢisel olarak 

iletiĢim becerilerinin yüksek olması gerekmekte, hem de öğrencileriniletiĢim becerilerinin 

geliĢtirilmesiyle ilgili derslerin müfredatta daha fazla olmasına sağlanmalıdır.  

Okulların Teknik Donanım veAltyapı Eksikliği 

Günümüzde, teknolojik geliĢmeler ve yenilikler bürolarda istihdam edilecek personelin teknik 

ve mesleki donanımının yanında kendini sürekli yenileme ve hayat boyu öğrenme zorunluluğunuda 

beraberinde getirmiĢtir. Teknolojik geliĢmelerle, artan iĢ yoğunluğu, iĢ bölümü ve uzmanlaĢmayla 

birlikte geleneksel büroların yerini geliĢmiĢ bilgisayarların, internet ve geniĢ ağ sistemlerinin 

kullanıldığı, akıllı büro makinalarını içine alan, verimliliği ve kiĢisel performansı ön planda tutan, 

zamanın daha iyi kullanılmasını sağlayan otomasyon sistemlerinin kullanıldığı modern bürolara 

geçilmiĢtir. 

Modern bürolarda istihdam edilecek olan iĢ gücünün, mutlaka iyi derecede bilgisayar 

bilmelerinin yanında ofislerde ki büro makinalarını ve bunları içine alan otomasyon sistemlerine de 

hakim olmaları ve bunları kullanabilmeleri gerekmektedir.  

Büro yönetimi ve sekreterlik programı öğrencilerinin arzu edilen yönde eğitilmesi için hem 

teknik donanım ve altyapı eksikliğinin giderilmesi hem de eğitim programlarının da güncellenmesi ve 

değiĢime ayak uydurması gerekmektedir (Telli, 2003).   

Program, mezunlarınaistihdam sağlamak ve sektörün beklentilerine uygun iĢgücü yetiĢtirmek 

istiyorsa; teknik yönden donanımlı, ders müfredatının buna uygun olduğu, altyapısı tamamlanmıĢ,  her 

öğrenciyebirer bilgisayar düĢen,içinde internetinde olduğu laboratuvarlarda,aynı zamanda dersin 

anlatımının ve anlaĢılmasının daha kolay olduğu,projeksiyon cihazlarıyla donatılmıĢ 

sınıflarda;bürolarda kullanılan makinalar, bilgisayar ve yazılımlarıile büroteknolojileriniiçine alan ofis 

otomasyon sistemlerinin öğretilmesini sağlayan teknik donanıma ve bunları öğretecek öğretim 

elemanlarına sahip olması gerekmektedir. 

 

Mezunların Ġstihdam Sorunu 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı mezunları, kamu yada özel sektörde; genel 

olarak ya büro elemanı yada yönetici asistanı/sekreteri olarak istihdam edilebilmektedirler. 

Mezunlar; belediyeler, dernekler, odalar, barolar gibi kurumların ilgili 

bölümlerindeçalıĢabilmektedirler. Ayrıca; hukuk, hekimlik, mühendislik, mimarlık bürolarının temel 

ihtiyacı olan yönetici sekreterliği görevini en iyi Ģekilde yapabilecek iĢ görenlerdir. Dolayısıyla geniĢ 

bir çalıĢma alanına sahip olan yönetici sekreterleri, sektörün beklentilerini yerine getirdikleri takdirde 

birçok alanda tercih edilecek durumdadır (Berre AltaĢ ve Çevik, 2014). 

GloballeĢen dünyada bütün ülkelerin çözmeye çalıĢtığı en önemli sosyo-ekonomik problemlerin 

baĢında gelen iĢsizlik sorunu bugün;  büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programı mezunlarının da 

en öncelikli ve önemli sorunlarının baĢında gelmektedir. Günümüzde en önemli istihdam güvencesi, 

iĢgücü piyasasının talep ettiği nitelik ve özelliklere sahip olmaktır (TaĢ, 2011). 

Bugün özel sektör;  ihtiyaç duyduğu iyi yetiĢmiĢ iĢ gücünün temininde ciddi sıkıntılar yaĢarken, 

maalesef mesleki eğitim almıĢ bu gençlerin, kendilerinde olması gereken mesleki ve kiĢisel nitelikleri 
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taĢımadıkları ve istenen mesleki bilgi ve beceriden uzak oldukları için mezun olduktan sonra istihdam 

sorunu yaĢamaktadırlar. Bunun neticesinde; meslekleri ile ilgili iĢ bulamadıkları için ya farklı 

mesleklere yâda farklı sektörlere yönelmektedirler. Sektörün beklentilerine uygun, aranan nitelikleri 

üzerinde taĢıyan, mesleki bilgi ve beceriye sahip, teknik yönden donanımlı,  iyi yetiĢmiĢ iĢ gücünü 

piyasaya kazandırırsak, program mezunlarının istihdam sorunu kendiliğinden ortadan kalkacaktır. 

 

1. Mesleğin Standartlarının OluĢturulamaması 

Ülkelerin geliĢmiĢlik düzeylerini gösteren verilerden biri de mesleki eğitimin yetiĢtirip piyasaya 

kazandırmıĢ olduğu nitelikli iĢ gücüdür.Günümüzde özellikle mesleki hayatta; eğitim-istihdam iliĢkisi, 

yetkilendirme sistemi ve meslek standartları giderek önem kazanmıĢtır. KüreselleĢen dünyada geliĢen 

iĢ alanlarına ve bu alanlardaki rekabete bağlı olarak çalıĢanların niteliği oldukça önemli hale gelmiĢtir 

(Morkoç ve Doğan, 2014). 

Bugün ülkemizde Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı mezunlarının iĢ hayatında 

icra ettiği meslekleriyle ilgili belirlenmiĢ, kabul görmüĢ, herkes tarafından bilenen ve iĢ yerlerinde 

uygulanan yazılı hiçbir standart yoktur. Devletin, meslekodalarının ve mesleğin duayenlerinin bir 

araya gelerek belirleyip oluĢturacakları meslek standartları;çalıĢanların mesleki ve teknik açıdan daha 

bilgili ve üretken olmalarının yanında,aynı zamanda iĢ görenlerin motivasyon ve iĢ verimini de 

artıracaktır.  

Sekreterlik, kendine özgü meslek ahlakı ve disiplini olan,mesleki bilgi ve kiĢisel beceri 

gerektiren bir meslektir. Ülke olarak nitelikli iĢgücünü yetiĢtirmenin yolu; devletin öncülüğünde, 

meslek kuruluĢlarıyla birlikte; dünya üzerindeki mesleki geliĢmeleri ve değiĢmeleri dikkatle takip 

edip, sektörün yapısı ve ihtiyaçları ile mesleğin itibarını da dikkate alarak, mesleğin standartlarını 

oluĢturmak ve bu standartlara uygun olanların mesleki bilgi ve becerilerini belgelendirmekten 

geçmektedir. Böylece çalıĢanlar nitelikli kalifiye iĢgören olarak iĢ hayatında yerini alabileceklerdir. 

Mesleki eğitim, bir zincirin halkaları gibidir. Zincirin ilk halkası, eğitimi verilecek mesleğin bir 

standardının olmasıdır (Mısırlı, 2001). Meslek standartlarının belirlenmesi, mesleki eğitim sisteminin 

ihtiyaç duyduğu temel gerekleri sağlama noktasında vazgeçilmez bir unsur olarak karĢımıza 

çıkmaktadır.  

Ülkemizde, devletin öncülüğünde; meslek kuruluĢları, üniversiteler, iĢveren ve iĢçi 

temsilcilerive diğer taraflar bir araya gelerek mutlaka büro yönetimi ve sekreterlik mesleğinin geçerli, 

kabul görür meslek standartlarını belirlemelidirler ve bu standartlar çağın gereksinimlerine göre 

sürekli güncellenmelidir. Böylece hem mezun olanların daha nitelikli ve kalifiye olarak iĢ hayatına 

baĢlaması hem de sektörün ihtiyacı olan becerikli iĢ göreni istihdam etmesi daha kolay olacaktır.  

YÖK’ün Öğrenci Seçiminden Kaynaklı Oluşan Sorunlar 

Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programı, üniversitelerimizin meslek yüksekokulları 

bünyesinde açılmıĢ vegayesi;sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli, mesleki yeteneklere haiz, yapacağı iĢe 

yatkın, kabiliyetli ve özel vasıfları bulunan ara elemanları yetiĢtirebilmektir. Nitelikli iĢ gücü 

yetiĢtirebilmek;okulda verilecek olan mesleki eğitimin yanında, aynı zamanda bu eğitimi alacak olan 

kiĢilerde de bulunması gereken mesleki yetenek ve kiĢisel kabiliyetlere de bağlı bulunmaktadır. 

Son çeyrek yüzyıldır, ülkemizde üzerinde en çok durulan ve tartıĢılan eğitim sorunlarından biri 

ve belki de en önemlisi, yükseköğretimde öğrenci seçimi ile ilgilidir (Akhun, 1992). 

Yükseköğretim Kurumu; büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programlarını tercih edecek olan 

öğrencilerin;kendini, okuyacağı bölümü ve icra edeceği mesleğini tanıyarak gelmelerinisağlamalıdır. 
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Tercih kılavuzlarında genel Ģartların yanında mutlaka özel Ģartlarda konmalı, öğrenci bu Ģartlara 

uyuyorsa ve de mezun olduktan sonra mesleğini yapabileceksebu programıtercih etmelidir. Çünkü, 

mezunların yönetici asistanlığıyâda sekreterlik mesleğini icra edebilmeleri için; diksiyonu düzgün, 

iletiĢimi güçlü, telefonda güzel konuĢan, Türkçenin inceliklerini iyi bilen ve Türkçeye hakim olan ve 

bunları kullanan, sır saklayabilen, sabırlı, prezantabl (dıĢ görünüĢüne dikkat eden, eli-yüzü,saçı-sakalı 

düzgün, giyimine kuĢamına özen gösteren, kılık kıyafet seçiminde özenli davranan ve uyumlu 

giyinen), yabancı dil öğrenmeye yatkın, nezaket sahibi ve temsil kabiliyeti olmalıdırlar. 

Fakat bugün bu bölümü tercih edip gelen öğrencilerin büyük bir kısmında bilinçli bir tercihle 

değil de daha çok boĢta kalmamak yada bir üniversiteyi okumak için gelmektedirler. Yukarıda 

saydığımız, olması gereken özelliklerinbir kısmı yada çoğu olmadığı gibi, sonradan da bu özellikler ne 

verilen eğitimle ne de yapılan staj gibi iĢyeri uygulamalarıyla kazandırılamamaktadır. Hal böyle 

olunca da mezun olanların istihdamı güçleĢmektedir. 

Toplumda Sekreterlik Mesleği ile Ġlgili OluĢan YanlıĢ Algı ve Ġmaj Sorunu 

Ülkemizde, sekreterlik mesleğinin ne olduğu ve sekreterin ne iĢ yaptığı halentam olarak 

bilinmemektedir. Ayrıca; sekreterlik mesleğini, herkesin yapabileceği gibi bir kanı vardır.  

Toplumumuz, sekreterlik mesleğini gerek görevleri, gerek yetiĢme biçimi ve gerekse ekonomik ve 

sosyal yönlerden yeterince tanımamakta; sekreteri en basit anlamıyla telefonlara bakan kiĢi olarak 

nitelendirmektedir (Özdemir, Aydıner ve Çakırel, 2014). 

 Ayrıca; sekreterin film ve dizilerle görsel medyaya yansıtılıĢ biçimi, sekreteri canlandıran 

kiĢilerin insanların zihinlerinde bırakmıĢ oldukları olumsuz ve yanlıĢ algıdan dolayı, sekreter ve 

sekreterlik mesleği insanlar üzerinde iyi olmayan bir imajı vardır. Bunun sonucunda, çevremizde ki 

insanlar, bu mesleğe ve mesleği icra eden sekreterlere ön yargılı bakmaktadırlar. 

Mesleğe profesyonel bir kimlik kazandırmak ve toplumda oluĢmuĢ olan olumsuz algıyı ve imajı 

silmek için; hem profesyonel Ģekilde çalıĢan sekreterlerin hem de okulların kendileriyle ve 

meslekleriyle ilgili yeterli tanıtımı yaparak, sekreterlik mesleğinin aranan ve tercih edilen meslekler 

arasında yer almasına katkı sağlayabilirler. 

Dersler ve Müfredattan Kaynaklanan Sorunlar 

Bir mesleğin tercihi ve o meslekte baĢarılı olunmasında eğitim, çok önemli bir etkendir. 

Özellikle sürekli değiĢen ve geliĢen iĢ dünyasında, sürdürülebilir bir baĢarı sağlamak, eğitimin 

yeterliliği ve kalitesiyle doğrudan iliĢkilidir (Morkoç ve Doğan, 2014).Meslek yüksekokulların 

okutulan dersler ve müfredatları; dinamik bir yapıda, yerel, ulusal ve uluslararası iĢ piyasalarının 

ihtiyaçları dikkate alınarak, güncel ve teknolojiye uygun olacak Ģekilde gözden geçirilerek 

düzenlenmelidir (Alkan&Suiçmez&Aydınkal ve ġahin, 2014). Dünya üzerindeki rekabet politikaları 

ve teknolojik geliĢmelerin sunduğu fırsatlar,  eğitim sistemlerinin günümüz Ģartlarını yansıtan bir 

bütünlük içerisinde olabilmesi, dünya üzerindeki geliĢmeleri takip eden ve kendisini bu geliĢmelere 

göre adapte edebilen esneklikte tasarlanmasını gerektirmektedir (Tuncer ve TaĢpınar,2004).  

Bugün Meslek Yüksekokulları bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini devam ettirenBüro 

Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programlarınınçoğunda okutulan dersler ve uygulanan müfredat 

birbirinden çok farklıdır. Oysa aynı ismi taĢıyan ve amaçları ortak olan bu programlarda ki dersler, 

ders içerikleri ile ders saatleri herbir meslek yüksekokulunda farklılıklar arz etmektedir.  

Unvansızdık yada Unvan KarmaĢası 

Unvan; bir mesleği icra eden kiĢilere verilen ortak sıfat olmakla beraber, aynı zamanda meslek 

içindeki farklılıkları da ifade eden bir kavramdır (Özkanan ve Yılan, 2014).Günümüzde, bir avukatın 

yanında çalıĢan kiĢiye de, bir genel müdürün yanında çalıĢana da sekreter diyoruz.Yönetici asistanı 
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dediğimiz zaman da mutlaka bir üst düzey yöneticisinin sekreterliğini yapan kiĢi, hatta onun sağ kolu 

olan, sorumluluk alıp inisiyatif kullanabilen kiĢiyi anlıyoruz. 

Bugün ülkemizde sekreterlik mesleği kapsamında; ―Sekreter‖,―Yönetici Sekreteri‖,―Yönetici 

Asistanı‖,―Departman Sekreteri‖,―Üst Düzey Yönetici Asistanı‖ gibi unvanlar kullanılmaktadır 

(a.g.e.).Sekreterlik mesleğinde yaĢanan bu görev ve unvan karmaĢası mesleği icra eden sekreterlerin 

motivasyonlarını, kariyer düĢüncelerini, adalet duygularını, iĢyerine ve mesleğe bakıĢ açılarını ve 

çalıĢma azimlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Aynı iĢyerinde, aynı bölümden mezun olmuĢ ve 

aynı iĢi yapan çalıĢanların farklı unvanlarla çalıĢtırılmaları,  aynı zamanda hem iĢyeri hem de iĢgören 

için ciddi bir sıkıntıdır.  

ÇalıĢanların unvanlarının doğru bir Ģekilde belirlenmesi ve iĢ yerlerinde unvan kargaĢasının 

ortadan kaldırılması,sekreterlerin; kariyer düĢüncelerini, mesleğe ve iĢyerine bakıĢ açılarını olumlu 

yöndeetkileyecektir. 

Ülkenin, Bölgenin ve Sektörün Ġhtiyaçları Dikkate Alınmadan Program Açma 

Meslek yüksekokullarının amacı,niteliksiz ve mesleksiz aynı zamanda diplomalı ve iĢsizbir 

birçok genci okutup mezun etmek değil, ülkenin ihtiyacı olan nitelikli ara elemanıyetiĢtirip 

piyasaya kazandırmak olmalıdır.Bugün ülkemizdeÜniversitelerin bünyesinde açılan iki yıllık 

meslek yüksekokulları,yukarıda ifade ettiğimiz amaçgöz önündetutularak değil de çoğu zaman 

siyasi kaygılar, kararlar ve beklentiler ön plana çıkarılarak,ülkenin gerçeklerive ihtiyaçları göz 

ardı edilerek, hiçbir planlama, programlama, fizibilite çalıĢması yapılmadan, derslere girecek 

alanında uzman akademik kadrolar biletam olarak temin edilmeden, ülkenin küçük, nüfusu üç-

beĢ bin civarında olan, doğru düzgün açılan programla ilgili hiçbir iĢletmenin bulunmadığı, 

barınmanın ve ulaĢımın bile sıkıntılı olduğu, Ģehir merkezlerinden uzak, sosyalleĢmenin, sosyo-

kültürel imkanlarınolmadığı yerlerde okullar ve bu okullar içinde büro yönetimi ve yönetici 

asistanlığı gibi sektörle doğrudan içli dıĢlı olması gereken programlar açılmaktadır.  

Ülke ve üniversiteler olarak, küçük-büyük her ilçeye yada Ģehre, bölgenin ihtiyacına cevap 

veremeyen okul ve bölüm açma politikasından vazgeçmezsek yakın bir zamanda adı üniversite 

mezunu, diplomalıvevasıfsız yüzbinlerce iĢsiz genci sadece üniversite mezunu yapmak gayesiyle 

okutup iĢ hayatının içine göndereceğiz ki bunu doğru bulmuyoruz. 

Okul ve program açılırken bölge iyi etüt edilmeli ve burada faaliyetlerini sürdüren 

iĢletmeler ile doğrudan görüĢülerek, hangi alanlarda personel ihtiyaçları varsa bunlar 

belirlenmeli ve buna göre programlar açılmalı ki mezunlara istihdam imkânı sağlamıĢ olsun. 

Açılan okullar ve programlar, kendilerinden beklenen iĢlevini yerine getirdiklerinde, ülkenin 

nitelikli ara eleman ihtiyacı karĢılanmıĢ olacak, hem sürdürülebilir bölgesel kalkınma 

gerçekleĢecek hem de ülke ekonomisi bundan yarar sağlayacak ve iĢletmeler rekabet edebilir 

hale geleceklerdir.Aynı zamanda da bundan sonraki yıllarda bu programlardan mezun 

olanların istihdam sıkıntısı olmadığı için öğrencilerin tercihlerinde bu programlar ön sıralarda 

olacaklardır. 

Yeterli Düzeyde Yabancı Dil Eğitiminin Verilememesi 

Son yıllarda hızla artan küreselleĢme, sadece ülkelerin sınırlarını ortadan kaldırmamıĢ aynı 

zamanda ülkeler, çok uluslu Ģirketlerin ticari ve ekonomik faaliyet alanları haline gelmiĢlerdir.Bugün, 

dünya üzerinde faaliyet gösteren birçok Ģirket, ticari ve ekonomik faaliyetlerini doğrudan yada dolaylı 

olarak sürdürebilmek için baĢka ülkelere fabrikalar kurmakta, iĢlerini sevk ve idare edecek ofisler yada 

temsilcilikler açmaktadırlar.  
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Ülkemizde faaliyet gösteren yabancı Ģirketlerde çalıĢanların bir kısmı yabancı uyruklu iĢ gören 

yada idareci konumundadır. Bunedenle çalıĢanlar ile yöneticiler arasındaki sağlıklı iletiĢimin 

sağlanması, ancak hem çalıĢanların hem de yöneticilerin yardımcısı konumundaki sekreterlerin iyi 

derecede yabancı dil bilmeleriyle mümkündür.  

Aynı zamanda ülkemizde faaliyet gösteren Türk Ģirketlerinin yurt dıĢında ticari faaliyetlerini 

sürdürebilmeleri, yeni pazarlara açılabilmeleri için de yabancı dil bilen yöneticilerin yanında 

yardımcılarının da iyi derecede en az bir yabancı dil konuĢup yazmaları gerekmektedir.  

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programlarında okuyan öğrencilerimiz, Ġngilizceyi 

çok iyi bilip konuĢmaları gerekirken,mezun olurken temel seviyede bile olmayan Ġngilizce 

bilgisiyle mezun olmaktadırlar. Kamuda çalıĢacak öğrencilerimiz için bu durum çok sorun 

olmazken özel sektörde çalıĢacaklar için yabancı dil bilmemek ciddi bir sorun teĢkil etmektedir 

(Özer, 2014). 

Günümüzde meslek yüksekokullarında verilen yabancı dil eğitimi, özel sektörün yabancı 

dil bilen kalifiye personel ihtiyacını karĢılamaktan çok uzaktır. Önemi günden güne artan 

yabancı dil bilme Ģartı, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümlerinde, ya dört döneme 

yayılmıĢ yoğun bir Ġngilizce eğitimi yada bir yıllık hazırlık sınıfı açmayı zorunlu hale getirmiĢtir. 

Bugün iĢ ilanların %30 unda adayların Ġngilizce bilmesi yönünde Ģart vardır(Cevher, 2013). 

Ekin ve Denetlenebilir Bir Staj Uygulamasının Olmaması 

Mesleki eğitim, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de istihdam piyasasına eğitimli ve nitelikli 

iĢgücünün kazandırılması yönünde oldukça önemlidir. Mesleki eğitimde esas olan sadece teorik/kitabi 

bilgiyi vermek değil, aynı zamanda bu bilginin staj yoluyla uygulamalı olarak mesleki beceriye 

dönüĢtürülebilmesini sağlamaktır. Ayrıca öğrenci, staj yaptığı yerde mesleğin inceliklerini ve etik 

kurallarını öğrenebilmektedir. 

 

Eğitim süreleri içerisinde pratik uygulamalar çoğunlukla yeterli olamamaktadır. Türkiye‘de bu 

konuda özel sektörün katılımıyla gerçekleĢtirilen hemen tüm bilimsel etkinliklerde, özel sektör 

temsilcilerinin ifade ettiği en büyük ve önemli sorun, öğrencilerin uygulama eksikliği olarak ifade 

edilmektedir(Alkan &Suiçmez&Aydınkal ve ġahin, 2014).Staj, okulda elde edilen soyut nitelikli 

bilgilerin iĢ yaĢamında somutlaĢmasını sağlayan uygulamalar bütünüdür (Güler, 2005).  

Bu çerçevede öğrencilerin, alanları ile ilgili sektörlerde belirli zaman dilimlerinde uygulama 

yapmalıdırlar. Söz konusu uygulamalar, öğrencilerin derslerindeki akademik baĢarısına, mesleki 

öğrenimlerine ve kiĢisel geliĢimlerine olumlu katkılar sağlayacağı gibi, öğrencilerin daha 

mezuniyetleri öncesinde iĢ bulmalarının da yolunu açabilmektedir (Ala & Gülmez, 2014). 

Bugün okulların stajla ilgili en çok karĢılaĢtıkları sorunlar Ģunlardır: 

 Okulun bulunduğu bölgede, öğrenciyi staja gönderebileceğimiz iĢletmelerin bulunmaması, 

 MaaĢ ve sigorta gibi nedenlerden dolayı pek çok iĢletmenin stajer öğrenci çalıĢtırma 

koĢunda çok istekli olmamaları, 

 Öğrencilerin stajı çok önemsememesi, 

 Okulların, stajın yapılması noktasında gerekli özen ve ciddiyeti göstermemeleri, 

 Staja gönderilen öğrencilerle ilgili, stajı yapıp-yapmadığına dair etkin bir denetim 

olmaması, 

 DanıĢmanların, staj defterlerinin okunup değerlendirilmesinde gereken özeni 

göstermemeleri, 
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 ĠĢletmelere gönderilen stajer öğrencilerin, mesleklerinin dıĢında farklı alanlarda staj 

yaptırılmaları. 

Yapılan bir stajın; verimli, baĢarılı ve eğitici olması, stajyer öğrencinin stajını bilinçli ve 

mesleğine uygun bir iĢyerinde yapmasına bağlıdır.   

Mezunlarda Mesleki Bilgi ve Teknik Beceri Eksikliği 

ĠĢletmeler ne kadar geliĢmiĢ teknolojiye sahip olurlarsa olsunlar, onları kullanacak ve üretime 

koĢacak iĢ görenlere gereksinim duyarlar. ĠĢ görenlerin mesleki bilgi ve becerileri (nitelikleri), üretilen 

mal ve hizmetin kalitesinde de önemli rol oynar (Çınkır, 2000). Aynı zamanda verimliliğin ve 

kalkınmanın temel anahtarlarından biri mesleki bilgi ve teknik beceriyle donatılmıĢ insan 

gücüdür(Akyurt, 2009: 177). 

Meslek, insanın yaĢamını sürdürebilmek için icra ettiği ve genellikle yoğun bir eğitim, 

çalıĢma, bilgi birikimi, seçilen mesleğe bağlı olarak, yetenek geliĢtirmeyi gerektiren ve tüm bu 

sürecin sonunda kiĢilerin kazandığı unvana verilen isimdir. Sekreterlik mesleğinin geliĢimini 

destekleyen en son yenilik ise, bilgi teknolojileridir (Atalay, 2013).  

Günümüz iĢ dünyasında; yöneticilerin hem baĢarılı olabilmeleri hem de iĢletmelerinin 

performanslarını arttırabilmek için verimlilik ve etkinlik kavramına daha çok önem vermeye 

baĢlamıĢlar, bu da sekreterlik mesleğinin önemini giderek artırmıĢtır. Daha verimli, etkin ve baĢarılı 

olabilmek için yöneticiler; teknolojiyi takip eden, kurumun vizyonunu temsil eden sekreterlere ihtiyaç 

duymaktadırlar (Yılmaz ve Halıcı, 2010). 

Bu ve benzer nedenlerden dolayı; büro yönetimi yönetici asistanlığı bölümü mezunları, büro 

otomasyon sistemlerini bilmeli, iyi derecede bilgisayar bilgisinin yanında ofis programlarını da 

kullanabilmeli, yazıĢma ve raporlama tekniklerini ile elektronik belge yönetimiile dosyalama ve 

arĢivleme bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. 

 

Doğru Meslek Seçimi ve Yönlendirme 

Ülkemizde, bireylerin meslek seçimi ve yönlendirilmeleri, kendi mesleki kabiliyet ve 

yatkınlıklarından daha çok anne babaların tutum ve davranıĢlarıyla birlikte çevrenin etkisiyle 

belirlenip Ģekillenir.  

ĠĢgören yetenekleri ile iĢin gerektirdiği özelliklerin birbirine uyumlu olması önemlidir. Mesleki 

uyum; performans yüksekliğini ve verimliliği beraberinde getirecektir. ĠĢgören yetenekleri ve iĢin 

gerektirdiği özellikler uyum sağlamazsa, performans düĢüklüğü ve neticesinde iĢ tatminsizliği 

oluĢacaktır (Yılmaz ve Halıcı, 2010). 

Ülkemizin geleceği olan çocuklarımız daha küçük yaĢlardan itibaren maalesef yanlıĢ ve 

bilinçsiz mesleki yönlendirmeler yada rehberlik eksikliği nedeniyle istemediği bölümlere gelmekte ve 

buralarda arzu edilen mesleki eğitimi alamadığı için mezun olduklarında iĢ bulamamaktadırlar. Oysa 

çocuklarımızı daha küçük yaĢlardan itibaren, rehber eğitimcilerin de yardımıyla onları tanıyıp, 

kabiliyetlerini, becerilerini, kiĢisel yeteneklerini, nelere yatkın olup olmadıklarını belirleyip,  ona göre 

küçük yaĢlardan itibaren yönlendirebilirsek, bugün milyonlarca çocuğumuz üniversite kapılarında 

beklemezler yada mezun ettiklerimizi kısa zamanda iĢe yerleĢtirebiliriz.  

Eğitimin ihtiyaca uygun hale getirilmesi ve bireylerin de yeteneklerine uygun iĢlere 

yönlendirilebilmesinden geçmektedir (Morkoç ve Doğan, 2014).Bilinçsizce yada anne-baba ve 

çevrenin etkisiyle yapılan meslek tercihleri belki çocuğumuzu üniversite mezunu diplomalı biri 

yapabilir, fakat onu mesleki anlamda baĢarılı ve mutlu etmez.  
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Meslek Etiğinin Kazandırılamaması 

Etik, bir meslek grubunun, ahlaki açıdan doğru kabul edilen mesleki davranıĢ standartları 

seklinde tanımlanmaktadır (Okay ve Okay, 2002). Meslek olarak kabul edilecek bütün uğraĢ 

alanlarının kendine özgü değer ve etik ilkeleri vardır ve bu mesleğin üyeleri bu değer ve ilkeler 

doğrultusunda davranmalıdırlar.  

 

Bu bağlamda, belli bir meslek grubunun kendi mesleklerini icra ederken oluĢturduğu ve 

koruduğu, meslek üyelerini belli bir Ģekilde davranmaya zorlayan, kiĢisel eğilimlerini sınırlayan, 

yetersiz ve ilkesiz olan üyelerini meslekten dıĢlayan, meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet 

ideallerini korumayı hedefleyen mesleki ilkelerin bütünü olarak tanımlanabilir (Tengilimoğlu ve 

Öztürk, 2004). 

Bir sekreterin yaptığı yazıĢmalar ve tanık olduğu konuĢmalar içinde gizli kalması gereken bilgi, 

proje, yönetimle ilgili konular ve bazı kiĢilerin özel yaĢamlarıyla ilgili bilgiler bulunmaktadır. Bu 

bilgiler baĢkaları tarafından bilindiği takdirde, hem iĢ yerindeki çalıĢma ortamının bozulması hem de 

kurumun durumuyla ilgili bazı olumsuzlukların meydana gelmesi olasıdır. Bu nedenle mesleğine 

saygılı bir sekreterin gerekli konularda sır saklamasını bilmesi gerekmektedir (Uygur ve Koç, 2003). 

Ahlaki değerlerin kazanılması, baĢta aile olmak üzere, örgün eğitim boyunca ve kurumsal 

yapılar içerisinde devam eder. Etik değerlerin özellikle okullarda öğretilmesi sağlıklı bir toplum 

oluĢturmak açısından son derece gerekli bütünsel bir eğitim çalıĢmasıdır (Bridge, 2004). 

 Bu amaçla büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümlerinde, meslek etiği dersi yoksa 

konulmalı ve bu ders öğrencilere en iyi Ģekilde verilmelidir.Çünkü iĢ hayatında mesleğinin etik 

kurallarını bilip; doğruluk, adalet, güvenilirlik, eĢitlik, sadakat, sır saklayıcılık, yasallık, saygı, 

mesleğe ve iĢ yerine bağlılık gibi etik ilkeleri özümsemiĢ, buna uygun davranan kiĢiler, hem iĢ 

hayatında daha huzurlu ve mutlu hem de daha baĢarılı olmaktadırlar.   

Mezunların Ġleriye Dönük Kariyer Planlarının Olmaması 

Kariyer; ―bireyin herhangi bir iĢ alanında adım adım ve sürekli olarak ilerlemesi, deneyim ve 

yetenek kazanması‖(Güney, 2000), daha fazla güç, statü ve gelir sağlayan süreç, bireyin iĢ 

yaĢamındaki yükselen baĢarısı ile birlikte iĢ hayatındaki eylem, tutum ve davranıĢlarını kapsayan, 

bireyin sorumluluğunda Ģekillenen, örgüt tarafından desteklenen bir olgu (Aytaç, 2005) olarak 

tanımlanmaktadır.Günümüz iĢ dünyasında yaĢanan hızlı geliĢmeler, yalnızca teknoloji alanında değil; 

insan kaynakları ve dolayısıyla kariyer yönetimi alanlarında da kendini hissettirmektedir. Zira iĢ 

görenler, iĢ yerinde sadece maddi beklenti içinde olmayıp; kendilerine kariyer fırsatlarının da 

tanınmasını beklemektedirler. Kariyer sözcüğü kiĢi açısından sadece iĢ ile sınırlı değildir ve bireyin 

baĢarı derecesini, statüsünü ve saygınlığını da ifade etmektedir (Akyol ve Yılmaz, 2014).  

Bireylerin profesyonel kimliğini ortaya koyan kariyer, kiĢinin yaĢamı boyunca iĢle ilgili 

deneyimleri, düĢünceleri ve davranıĢlarının toplamıdır. Bireyler eğitim, yetiĢtirme ve iĢ deneyimi yolu 

ile kariyer planlamalarını yapmaktadırlar ve bu planların gerçekleĢmesine yönelik kariyer geliĢimlerini 

sürdürmektedirler. Kariyer planlama ve geliĢtirme bireyin motivasyonunda, üretkenliğinde ve kendine 

güveninde olumlu yönde etkiler yapmaktadır (Çiftçi ve Cevher, 2014). Bu faktörlerin 

gerçekleĢebilmesi, bireysel hedefler doğrultusunda yapılmıĢ kariyer planlamalarıyla mümkün 

olabilmektedir (Çınar & Özden &Özkuk ve Çokay, 2014). 

Kariyer planlaması, iĢ hayatının yanı sıra, insanın tüm yaĢamında kritik bir öneme sahiptir. 

Kariyer; büro yönetimi ve sekreterlik programı öğrencilerinin iĢ hayatında daha baĢarılı olmaları ve 
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mesleki hayatlarını devam ettirilebilmeleri için gerekli olan maddi gücü elde etme aracıdır. Bundan 

dolayı öğrencilere ilerideki mesleki hayatlarında mutlaka kariyer hedeflerinin olması gerektiği bilinci 

verilmelidir.   

TESPĠTLER VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 

Bu çalıĢmanın gayesi, ülkemizdeki Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programının mevcut 

durumu ile sorunlarının ortaya konması ve bu sorunlarla ilgili çözüm önerilerinin tartıĢılması 

amaçlanmıĢtır. Her alanda geliĢimi ve kalkınmayı hedefleyen ülkemizin, en önemli sorunlarından biri 

iyi eğitilmiĢ, kalifiye insan gücü sorunudur. Ekonomimizin geliĢmiĢ ülkeler ile küresel ortamda 

rekabet edebilmesi için mesleki yeterlilikleri yüksek, iĢ dünyasını yakından tanıyan ve iĢ dünyasına 

hızla uyum sağlayabilecek insan gücüne ihtiyacı vardır (Davras ve Bulgan, 2012).Büro yönetimi ve 

yönetici asistanlığı programının amacı hızla değiĢen ve geliĢen iĢ dünyasının gereksinimlerini 

karĢılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmıĢ, büro yönetimi ilkelerini ve yöntemlerini profesyonelce 

kullanabilen, iyi insan iliĢkileri kurabilen, her türlü büro teknolojisini kullanabilen, bilgisayar 

kullanımında uzman, modern protokol bilgilerine sahip, iyi derecede bir yabancı dil bilen büro 

elemanları, büro yöneticileri ve yönetici asistanları yetiĢtirmektir (Aytürk, 2007). 

Ġstihdam çağındaki nüfusun niteliğini belirleyen en önemli faktörlerden biri kuĢkusuz almıĢ 

olduğu eğitimdir. (Morkço ve Doğan, 2014).Ülkemizde, ekonominin lokomotifi durumundaki 

iĢletmelerin bürolarında ve yöneticilerinin yanında çalıĢacak olan nitelikli personeli yetiĢtirmek 

amacıyla meslek yüksekokulları bünyesinde açılmıĢ olan Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 

programları, kendilerinden beklenen faydayı tam olarak sağlayabilmeleri ve mesleki eğitim içinde 

iĢlevlerini yerine getirebilmeleri için kamu ve özel sektör iĢletmelerinde hızla geliĢen ve değiĢen iĢ 

dünyasının ihtiyaçlarını karĢılayabilecek,  bilgi ve becerilerle donatılmıĢ, bilgisayar ve bilgi iletiĢim 

sistemleri kullanımında uzman olan, büro yönetimi ilke ve yöntemlerini profesyonelce kullanabilen, 

insan iliĢkilerinde yetenekli, yazım ve dosyalama tekniklerini bilen, protokol bilgisine sahip, her türlü 

büro teknolojisini kullanabilen geleceğin sekreterlerini yetiĢtirmeyi(Tengilimoğu ve Çıtak, 2003; 

Tuncel, 2007) hedeflemeli ve dünya ve ülkemizdeki geliĢmeler program yeniden 

yapılandırılmalıdırlar.  

 

Bu amaçlar doğrultusunda; 

 Büro yönetimi ve sekreterlik programı mezunlarının istihdam olanaklarının artırılmasının 

yolu, iĢ dünyasının beklentilerini karĢılayacak nitelikte insan gücünün yetiĢtirilmesinden geçmektedir.  

 Mesleki eğitiminin iĢgücü piyasasının taleplerine uygun nitelik ve nicelikte iĢgücü 

yetiĢtirememesi, çözülmesi gereken sorunların baĢında gelmektedir (Demirezen, 2002). 

 YÖK, Büro Yönetimi ve Yönetici asistanlığı programlarına öğrenci kabul ederken, tercih 

kılavuzuna genel Ģartların yanında mutlaka meslekle ilgili özel Ģartlarda koymalı ki, programa gelen 

öğrenciler seçtikleri meslekle uyumlu olabilsinler, 

 Öğrenciler ve öğretim elemanlarının olabildiğince sektörle sıkı ve güçlü bir iĢbirliği 

içerisinde olmaları sağlanmalıdır. Sağlanacak güçlü ve devamlı bir iĢ birliği,hem öğrencilerin staj 

yapmalarını hem de mezunların hızlı bir Ģekilde istihdamınıkolaylaĢtıracaktır. 

 Yapılacak olan etkili tanıtım ve yapısal değiĢikliklerle, bölümün ve mesleğin imajı 

düzeltilmeli,  insanlardaki olumsuz algı değiĢtirilmelidir.  

 Sektörün ihtiyacı olan iyi derecede yabancı dil bilen iĢ gücünün yetiĢtirilebilmesi için, ya 

dört döneme yayılmıĢ yoğun bir Ġngilizce dersi yada zorunlu Ġngilizce hazırlık sınıfının getirilmesi 

Ģarttır.  

 Kamu ve özel sektör, mezunlara branĢlarında istihdam kolaylığı ve önceliği sağlamalıdır.  
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 Okulların, teknik altyapı, donanım ve araç-gereç eksiği giderilmeli, bunlar çağın ve 

sektörünihtiyaçlarına göre güncellenmelidir.  

 Öğrencilere, mesleklerinin ahlaki kuralları ve inceliklerini içine alan meslek etiği 

öğretilmelidir. 

 Mesleki bilgi ve teknik becerisi yüksek iĢ gücünü yetiĢtirebilirsek, iĢ görenin mesleğinde 

baĢarılı, daha verimli çalıĢan, yaptığı iĢten mutlu, mesleğinde geleceğe umutla bakan çalıĢanlar 

olduğunu görürüz, 

 Mezunların iĢ bulmalarını kolaylaĢtıracak ve çalıĢanların yaptıkları iĢte baĢarılarını 

artıracak iletiĢim becerileri kazandırmamız gerekmektedir,  

 Öğrencilerin teknolojik araç ve gereçlere olan yatkınlıkları, sektörde baĢarılı olmanın en 

önemli gereklerinden biri haline gelmiĢtir (Özdemir, 2013).  

 Mezunların iĢe yerleĢme ve iĢlerinde uzmanlaĢarak görevlerinde yükselmeleri, onların 

teknolojik geliĢmeler dahilinde internet ve bilgisayar kullanımı ile doğrudan ilgilidir(Ertuğrul ve 

Keskin, 2008).  

Sonuç 

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve teknik beceri noktasında donanımlı, kendini sürekli 

geliĢtiren ve yetiĢtiren nitelikli insan gücünü yetiĢtirmek amacıyla açılmıĢ olan Büro Yönetimi ve 

yönetici asistanlığı programları, yukarıda ifade ettiğimiz pek çok nedenden dolayı kendilerinden 

beklenen eğitim ve öğretim hizmetlerini tam olarak yerine getirememektedirler.  

Ġyi bir eğitim, bireyi yetiĢtirdiği gibi ülkenin bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel 

kalkınmasını da sağlar. Eğitim kurumlarının yeniliklere ve zamana ayak uyduramamasından 

kaynaklanan baĢarısızlığı, uzun dönemde toplumu olumsuz yönde etkiler (Cihangir ve Kılıç, 2014). 

Bugünün dünyasında, en önemli geliĢmiĢlik göstergelerinden biri, ülke olarak;bilim ve teknoloji 

üreten üniversiteler,nitelikli iĢgücü yetiĢtiren meslek yüksekokulları ile yetiĢmiĢ kalifiye 

iĢgücünüzdür. Ülke olarak amacımız;küresel dünyanın ekonomik ve teknolojik devleriyle rekabet 

edebilmek, güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olmak, iĢsizliği ortadan kaldırıp istihdamı 

artırmak ve dünya üzerinde üretilen teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda daha ilerisini 

üretebilen olabilmekse; genelde mesleki eğitimin bütününü, özel de ise Büro Yönetimi ve Yönetici 

asistanlığı programlarınıtekrardan yapılandırarak, sorunlarını bir an önce çözmektir.  
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Özet 

 

Birçok pazarlama araĢtırmacısı, tüketici davranıĢlarını anlamak üzere tüketicilerin satın alma 

davranıĢlarını araĢtırmaya yönelmektedir. AlıĢveriĢ motivasyonları, son yıllarda tüketici 

davranıĢlarında önemi giderek artan bir kavram haline gelmiĢtir. AlıĢveriĢ motivasyonlarını etkileyen 

birçok etken olmakla birlikte, bu çalıĢmada cinsiyet faktörü ele alınmıĢtır. AraĢtırma kapsamında 

yapılan anketlerin analizi sonucunda kadın ve erkek satın alıcılar arasında alıĢveriĢ motivasyonları 

açısından haz odaklılık ve gösteriĢ odaklılık boyutlarının farklı olduğu tespit edilmiĢtir. Bu farklılığın 

pazarlama yöneticileri açısından önem arz ettiği düĢünülerek çalıĢmanın sonunda yöneticilere çeĢitli 

öneriler getirilmeye çalıĢılmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Tüketici Davranışları, Cinsiyet, Alışveriş Motivasyonları 

 

 

 

The Role Of Gender On Shoppıng Motıvatıons 

 

 

Abstract 

 

Many of the researchers in marketing, prefer to search the buying behavior while trying to 

understand the consumer behavior topic. Shopping motivations, has been an important concept in the 

recent years. There ara many factors influencing shopping motivations. However, in this research, 

gender effects in consumers have been studied. By analyzing the surveys have done, a meaningful 

difference has been found across the male and female consumers. This difference has thougt to be 

important for marketing managers and it is tried to make some suggestions for the managers at the end 

of the study. 

 

Keywords:Consumer Behavior, Gender, Shopping Motivations 
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GĠRĠġ 

Piyasada alım satıma konu olan ürünlerin sayısının teknolojiye bağlı olarak çok hızlı bir Ģekilde 

artması ve zaman içerisinde rekabet nedeniyle fiyatlarının düĢmesi tüketicileri hiç ihtiyaç 

duymadıkları ürünleri de satın almaya zorlamaktadır. Bununla beraber tüketiciler kendileri veya 

ailelerinin ihtiyaçlarını karĢılamak için de alıĢveriĢ yapmaktadırlar.  

Günümüzde giderek artan rekabet ortamı ile tüketici davranıĢlarının analiz edilerek uygun 

pazarlama stratejileri ve satıĢ politikaları geliĢtirmek artık zorunluluk haline gelmiĢtir. Tüketici 

davranıĢları incelenerek hangi ürün, hizmet ve markaları hangi Ģartlarda, hangi duygu içerisinde, ne 

zaman ve nasıl aldıklarını belirlemek odak noktası olmuĢtur. Tüketicilerin nasıl davrandığı ve karar 

aldığını belirlemek üzere birçok model geliĢtirilmiĢtir. Tüketiciler nasıl karar aldıklarını daha yakından 

tanımak için alıĢveriĢ Ģekillerine göre ekonomik, ilgisiz, bağımlı, bireysel, kalite odaklı, marka 

sadakati olan vb. tipolojilere ayrılmıĢlardır (Moschis, 1976: 63;  Westbrook, Black, 1985: 81). 

 

LĠTERATÜR TARAMASI 

Faydacı değer fonksiyonel faydanın genel değerlendirmesi olarak tanımlanır. Faydacı değer, 

satın alma faaliyetinden rasyonel fayda elde etmek ile ilgilidir. Faydacı değer satın alma davranıĢından 

maliyet ve zaman tasarrufu yapmak gibi biliĢsel durumlarla ilgilidir. Literatür araĢtırmasına göre 

faydacı değere etki eden alıĢveriĢ motivasyonları; maliyet, uygunluk, seçenek, bilgiye ulaĢma, 

sosyalleĢme ve ürünlerin isteğe göre düzenlenmesidir. Tüketicilerin alıĢveriĢ esnasında maliyetten 

tasarruf yapma nedeni satın alacağı ürüne fazla para ödemek istememesidir. Tüketiciler daha uygun 

fiyattan ürün satın alma imkanı doğduğunda bu durum onlarda satın alma niyeti oluĢturmaktadır. 

Tüketicilerin satın alma davranıĢına etki eden bir diğer faydacı değer uygunluktur. Tüketiciler alıĢveriĢ 

yaparken bulundukları ortamın uygunluğuna önem vermektedirler (To ve diğ., 2007: 777). AlıĢveriĢ 

uygunluğu yer, zaman, çaba, sipariĢ vermenin/iptal etmenin kolaylığı, para iadesi ve sipariĢlerin 

zamanında dağıtımı gibi faaliyetleri içerir (Suki ve diğ., 2002: 8). Yapılan çalıĢmalar online 

mağazaların fiziksel mağazalarda olan mal stoku sıkıntısı olmadığından dolayı  daha fazla ürün 

çeĢidine sahip olduğunu ve bu durumdun da tüketicilerin satın alma faaliyetine olumlu yönde katkıda 

bulunduğunu göstermektedir (To ve diğ., 2007: 777). Online alıĢveriĢ günümüzde tüketicilere 

araĢtırma yapmasını, karĢılaĢtırma yapmasını ve bilgiye ulaĢabilmesini fiziksel mağazalara oranla daha 

kolay sunmaktadır. Bu kolaylık tüketicilerin satın alma davranıĢına olumlu yönde katkıda 

bulunmaktadır (Rohm ve Swaminathan, 2004: 750). Yapılan çalıĢmalar alıĢveriĢ sırasında satıĢ 

personeliyle iletiĢim kurmak istemeyen tüketicilerin online alıĢveriĢi tercih ettiğini ortaya 

koymaktadır. Online alıĢveriĢ tüketicilere satıĢ personelleri ile iletiĢim kurmadan alıĢveriĢ yapma 

imkanı vermektedir (To ve diğ., 2007: 778). 

Hazcı değer, eğlence ve hayal kurma gibi deneysel faydaların genel değerlendirmesi olarak 

tanımlanır. Tüketiciler sıklıkla bir ihtiyacı gidermekten çok yaĢadıkları tecrübelerden haz almak için 

alıĢveriĢ yaparlar. Bu tür alıĢveriĢ literatürdeki pek çok araĢtırmanın konusu hazcı değer boyutlarıdır 

ve tüketicileri alıĢveriĢe yönlendiren unsurların baĢında gelmektedir (Overby ve Lee, 2006: 1161). 

Literatüre göre hazcı değere etki eden alıĢveriĢ motivasyonları macera, sosyallik, yenilikçilik, değer, 

otorite ve statüdür.  

Tüketicilerin alıĢveriĢ esnasında yeni ve ilginç Ģeylerle karĢılaĢması onlarda macera yaĢıyormuĢ 

algısı uyandırmaktadır. AlıĢveriĢ yapanların alıĢveriĢ sürecinin kendisi için duyduğu coĢku ürün için 

olandan daha fazladır. AlıĢveriĢin sağladığı sosyal iletiĢim genellikle tüketicilerin alıĢveriĢe gitmesinin 

asıl amacıdır. Çoğu insan zamanını arkadaĢları veya ailesi ile alıĢveriĢte harcamakta ve aynı zaman da 

alıĢveriĢ sırasında sosyal aktivite ile eğlenmektedir. Tüketiciler yeni trendler hakkında fikir edinmek 
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için alıĢveriĢ yapmaktadırlar. Özellikle online alıĢveriĢ yapan tüketiciler için en güçlü 

motivasyonlardan biri de keĢfetmek ve yeni ürünler bulmaktır. Bazı tüketiciler alıĢveriĢ sırasında 

pazarlık yapmaktan hoĢlanmaktadırlar. Tüketiciler elde ettikleri indirimden dolayı kendilerini mutlu 

hissetmektedirler. Ġndirim elde etmek tüketici tatmininin sağlanmasında bir yol olmaktadır (To ve diğ., 

2007: 778). Tüketiciler alıĢveriĢ esnasında satıĢ personelinden birebir hizmet aldıklarında kendilerini 

otorite ve statü elde etmiĢ gibi hissetmektedirler. Fiziksel veya online alıĢveriĢ sırasında elde edilen 

otorite ve statü farklı kaynaklardan ileri gelmektedir. Online alıĢveriĢ sayesinde elde edilen statü 

teknoloji kontrolünden ileri gelirken fiziksel alıĢveriĢten elde edilen statü satıĢ personelinin 

hizmetinden ileri gelmektedir (To ve diğ., 2007: 779). 

 

ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 

AraĢtırmanın Amacı, Kapsamı ve Kısıtları 

Günümüzde tüketicilerin iĢgücü içindeki payı ve buna bağlı olarak gelirleri artmıĢ ve 

pazarlamacılar için önemli bir konuma gelmiĢlerdir. Çünkü tüketiciler hem kendileri için hem de 

aileleri için alıĢveriĢ yapmaktadırlar. Pazarlama ve reklam yöneticileri tüketicileri alıĢveriĢe 

yönlendiren nedenleri belirlemek için çaba göstermektedir. Tüketicilerin satın alma davranıĢını 

etkileyen motivasyonları belirlemek pazarlama yöneticilerinin uygulayacağı pazarlama stratejilerini 

belirlemede etkili olmaktadır. 

AraĢtırmanın temel amacı tüketicileri alıĢveriĢ motivasyonlarına göre segmentlere ayırmaktır.  

Bunun yanında cinsiyetin alıĢveriĢ motivasyonları üzerindeki rolünü incelemektir.  

Tüketicilerin alıĢveriĢe yönelten motivasyonların belirlenmesi ve bu motivasyonlar itibariyle 

pazar bölümlerinin tanımlanmasına yönelik çalıĢmada, Ġstanbul ilindeki tüketiciler ele alınmıĢtır. 

AraĢtırmanın kapsamında Ġstanbul il sınırları içinde yaĢayan 310 tüketiciye anket çalıĢması 

uygulanmıĢtır. AraĢtırmadaveri toplama anket yoluyla 3-11 Temmuz 2015 tarihleri arasında bir hafta 

süreyle gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma kapsamının seçilen tüketiciler ile sınırlandırılması 

genellemesine imkan vermemektedir. ÇalıĢmada tüketicilerin alıĢveriĢ motivasyonlarına iliĢkin 

boyutlar temel bileĢenler faktör analizi ile belirlenmiĢtir. Cinsiyete göre alıĢveriĢ motivasyonlarının 

farklılık gösterip göstermediği bağımsız gruplar t testi ile ölçülmüĢtür. 

Örnekleme Süreci 

AraĢtırma, Ġstanbul il sınırları içinde yaĢayan toplam 310 tüketiciye uygulanmıĢtır. AraĢtırmada, 

kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırmada, veri ve bilgiler yüz yüze anket yöntemi ile 

toplanmıĢtır. Anket formu uygulanmadan önce soruların anlaĢılırlığını ve cevap verme süresini tespit 

edebilmek amacıyla 15 kiĢiye ön anket uygulanmıĢtır. Yapılan ön anket sonucunda anlaĢılmayan soru 

olmadığı için anket formunda değiĢiklik yapılmamıĢtır. 

AraĢtırmanın Hipotezleri 

Tüketicilerin alıĢveriĢ motivasyonlarının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan bu araĢtırma, tanımsal araĢtırma niteliği taĢımaktadır.  

AraĢtırma hipotezleri aĢağıdaki Ģekilde oluĢturulmuĢtur: 

H0: Tüketicilerde alıĢveriĢ motivasyonları cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. 

H1: Tüketicilerde alıĢveriĢ motivasyonları cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 
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Tüketicilerin alıĢveriĢ motivasyonlarının ölçümü için Sproles (1985), Sproles ve Kendall 

(1986), Yang ve Wu (2007) çalıĢmalarından yararlanılmıĢtır. Tüketicilerin alıĢveriĢ motivasyonlarına 

iliĢkin yargıları toplam 28 değiĢken itibariyle 1: Kesinlikle Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Ne 

Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum olmak üzere beĢli likert 

ölçeği ile ölçülmüĢtür.  

AraĢtırmaya katılan tüketicilerin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla yaĢ, cinsiyet ve 

kiĢisel gelirlerini belirlemeye yönelik demografik sorular yöneltilmiĢtir. 

Verilerin Analizi 

AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgular, araĢtırmanın amaçları doğrultusunda analiz 

edilmiĢtir. AraĢtırmada öncelikli olarak kullanılan ölçeklerin geçerlilikleri ve güvenilirlikleri test 

edilmiĢtir. AraĢtırma hipotezlerinin test edilmesi amacıyla temel bileĢenler faktör analizi ve bağımsız 

gruplar t testinden yararlanılmıĢtır. AraĢtırmanın amacı ve modeli doğrultusunda oluĢturulan araĢtırma 

hipotezini test edebilmek amacıyla SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Sciences) paket programı 

kullanılmıĢtır. 

AraĢtırmaya Katılanların Demografik Özellikleri 

AraĢtırmaya katılanların demografik özelliklerine iliĢkin frekans ve yüzde dağılımları Tablo 

1‘de ayrıntılı olarak verilmiĢtir. AraĢtırmaya katılanların demografik özelliklerine göre, araĢtırmaya 

katılanların % 17,7‘si 20 yaĢ ve altında, % 25,8‘i 21-30, % 17,7‘si 31-40, % 15,8‘i 41-50, % 10‘u 51-

60 ve % 12,9‘u 61 yaĢ ve üzerindedir. AraĢtırmaya katılanların % 11,3‘ü 700 TL ve altı, % 26,8‘i 701-

1500 TL, % 25,5‘i 1501-2000, %  22,9‘u 2001-2500, % 7,1‘i 2501-3000 ve % 6,5‘i 3001 TL ve üzeri 

gelire sahiptir. AraĢtırmaya katılanların % 59‘u kadın, % 41‘i erkektir. 

 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Yaş  n % 

20 ve altı 55 17,7 

21-30 80 25,8 

31-40 55 17,7 

41-50 49 15,8 

51-60 31 10 

61 ve üzeri 40 12,9 

Toplam  310 100 

Gelir n % 

700 TL ve altı 35 11,3 

701-1500 83 26,8 

1501-2000 79 25,5 

2001-2500 71 22,9 

 2501-3000 22 7,1 

3001 ve üzeri 20 6,5 

Toplam  310 100 

Cinsiyet  n % 

Kadın  183 59 

Erkek  127 41 

Toplam  220 100 
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ARAġTIRMANIN SONUÇLARI 

Tüketicilerin AlıĢveriĢ Motivasyonlarına Yönelik Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri 

Tüketicilerin alıĢveriĢ motivasyonlarına iliĢkin Likert ifadelerine varimax döndürme metodu 

kullanılarak ―temel bileĢenler faktör analizi‖ uygulanmıĢtır. Analiz sonucunda KMO değeri 0,727 

bulunmuĢtur ve bu değer faktör analizi yapılan örneklemin yeterliliğini göstermektedir. Bunun yanı 

sıra anti-image değerleri de incelenmiĢ değeri 0,50‘den küçük olan s6 ve s7 faktör analizine bozucu 

etki yaptığı için analizden çıkarılmıĢtır. Güvenilirlik analizleri sonucunda s5, s8, s9, s11, s14, s19, s20 

ve s21‘in analizden çıkarılması durumumda güvenilirlik değerinin artması ve bu soruların diğer 

sorularla anlam bütünlüğünü bozması nedeniyle analizden çıkarılmasına karar verilmiĢtir. 

Tüketicilerin alıĢveriĢ motivasyonlarına yönelik yürütülen faktör analizi sonucunda haz odaklı 

alıĢveriĢ, sadakat ve yenilik odaklı alıĢveriĢ, moda odaklılık, seçim karmaĢası ve gösteriĢ odaklılık 

olmak üzere beĢ faktör elde edilmiĢtir. Tablo 2, tüketicilerin alıĢveriĢ motivasyonu ölçeğine yönelik 

uygulanan faktör analizinden elde edilen faktörleri ve faktör yüklerini, ölçeğin geçerlilik ve 

güvenilirliğini göstermektedir. Tüketicilerin alıĢveriĢ motivasyonlarını ölçen ölçeğin toplam açıkladığı 

varyans % 65,978‘dir. Tüketicilerin alıĢveriĢ motivasyonlarına iliĢkin ölçeğin Cronbach‘s alfa 

katsayısı 0,75 olarak bulunmuĢtur. Alfa katsayısının 0,70 değerinin üzerinde olduğu durumlarda 

ölçeğin güvenilir olduğu belirtilmektedir (Nunnaly, 1978:10; Hair, Anderson, Tatham ve Black, 

2005:118). 

 

Tablo 2: Tüketicilerin AlıĢveriĢ Motivasyonlarına Yönelik Yönelik Boyutlar 

BOYUTLAR  
Faktör 

Yükleri 

Açıklanan 

varyans (%) 
Cronbach Alpha 

Faktör 1: Haz Odaklı Alışveriş   15,575 0,820 

En iyi ürünleri şık departman mağazaları ya da özellikli mağazalar 

sunarlar. 

0,724   

Alışverişe gitmek hayatımdaki en keyifli aktivitelerden biridir. 0,814   

Alışverişi sadece eğlence için yaparım. 0,759   

Alışveriş benim için hoş bir aktivite değildir. 0,833   

Faktör 2: Sadakat ve Yenilik Odaklı Alışveriş  14,354 0,770 

Daha yüksek fiyatlı ürün daha yüksek kalitededir. 0,580   

Sevdiğim bir ürünü bulduğumda o mağazadan alışverişe devam 

ederim. 

0,711   

Daima satın alacağım favori markalarım vardır. 0,707   

Yeni bir şeyler almak oldukça heyecanlandırıcıdır. 0,776   

Değişim için farklı mağazalardan ve farklı markalardan alışveriş 

yaparım. 

0,674   

Faktör 3: Moda Odaklılık  13,034 0,824 

Moda ve etkileyici tarz benim için çok önemlidir. 0,850   

Gardırobumu değişen modaya göre yenilerim. 0,819   

En son modaya uygun en az bir ya da daha fazla kıyafetim 

muhakkak vardır. 

0,811   

Faktör 4: Seçim Karmaşası  12,968 0,737 

Bazen kafa karıştıracak kadar çok seçenek olmaktadır. 0,667   

Bazen hangi mağazadan alışveriş yapacağımı seçmem zor 

olmaktadır. 

0,728   

Farklı ürünlerden aldığım tüm bilgiler aklımın karışmasına sebep 

oluyor. 

0,743   

Ürünlerle ilgili daha fazla bilgi aldığımda en iyisini seçmek daha da 

zorlaşıyor. 

0,789   

Faktör 5: Gösteriş Odaklılık  10,046 0,783 
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En çok reklam veren markaları seçerim. 0,778   

En çok satan markaları satın almayı tercih ederim. 0,816   

 

Tablo 3: Cinsiyete Göre Haz Odaklılık Faktörü Bağımsız Gruplar t testi 

Haz odaklılık  Levene testi p değeri Ortalama  p değeri  

kadın 0,034  3,5505 0,004 

erkek 3,1929 

 

Tablo 3‘te görüldüğü üzere p değeri 0,034‘tür. Bu durumda kadınlarla erkekler arasında 

alıĢveriĢ motivasyonlarının haz odaklılık boyutu açısından anlamlı bir farklılık olduğu söylenebilir. 

Grup ortalamalarına bakıldığında kadın tüketicilerin haz odaklılığının erkek tüketicilerden anlamlı 

derecede fazla olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 4: Cinsiyete Göre Sadakat ve Yenilik ArayıĢı Faktörü Bağımsız Gruplar t testi 

Sadakat ve Yenilik Odaklı AlıĢveriĢ   Levene testi p değeri  Ortalama  p değeri  

Kadın  0,156 4,0109 0,066 

Erkek  4,1622 

 

Tablo 4‘te görüldüğü üzere p değeri 0,156‘dır. Bu durumda kadınlarla erkekler arasında 

alıĢveriĢ motivasyonlarının sadakat ve yenilik arayıĢı boyutu açısından ortalama değerleri birbirine 

çok yakın olmasından dolayı anlamlı bir farklılık olmadığı söylenebilir. 

 

Tablo 5: Cinsiyete Göre Moda Odaklılık Faktörü Bağımsız Gruplar t testi 

Moda odaklılık   Levene testi p değeri  Ortalama  p değeri  

Kadın  0,258 3,7632 0,103 

Erkek  3,9344 

 

Tablo 5‘te görüldüğü üzere p değeri 0,258‘dir. Bu durumda kadınlarla erkekler arasında 

alıĢveriĢ motivasyonlarının moda odaklılık boyutu açısından ortalama değerleri birbirine çok yakın 

olmasından dolayı anlamlı bir farklılık olmadığı söylenebilir. 

 

Tablo 6: Cinsiyete Göre Seçim KarmaĢası Faktörü Bağımsız Gruplar t testi 

Seçim KarmaĢası   Levene testi p değeri  Ortalama  p değeri  

Kadın  0,122 4,1639 0,065 

Erkek  4,0098 

 

Tablo 6‘da görüldüğü üzere p değeri 0,122‘dir. Bu durumda kadınlarla erkekler arasında 

alıĢveriĢ motivasyonlarının seçim karmaĢası boyutu açısından ortalama değerleri birbirine çok yakın 

olmasından dolayı anlamlı bir farklılık olmadığı söylenebilir. 

 

Tablo 7:Cinsiyete Göre GösteriĢ Odaklılık Faktörü Bağımsız Gruplar t testi 

GösteriĢ Odaklılık   Levene testi p değeri  Ortalama  p değeri  

Kadın  0,000 4,2213 0,047 

Erkek  3,9961 

 

Tablo 7‘de görüldüğü üzere p değeri 0,000‘dır. Bu durumda kadınlarla erkekler arasında 

alıĢveriĢ motivasyonlarının gösteriĢ odaklılık boyutu açısından anlamlı bir farklılık olduğu 
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söylenebilir. Grup ortalamalarına bakıldığında kadın tüketicilerin gösteriĢ odaklılığının erkek 

tüketicilerden anlamlı derecede fazla olduğu söylenebilir. 

BULGULARIN YORUMLANMASI 

AraĢtırma bulgularına göre alıĢveriĢ motivasyonlarının haz odaklılık ve gösteriĢ odaklılık 

boyutları açısından cinsiyete göre farklılık gösterdiği ve kadınların erkeklere göre haz ve gösteriĢ 

odaklılığının anlamlı derecede fazla olduğu söylenebilmektedir. Sadakat ve yenilik odaklılık, moda 

odaklılık ve seçim karmaĢası açısından kadınlarla erkekler arasında anlamlı bir farklılık 

bulunamamıĢtır.  

Pazarlama uygulayıcıları açısından ele alındığında, elde edilen bulguların, özellikle pazar 

bölümlendirme kararları üzerinde etkili olacağı düĢünülmektedir. Tüketici pazarlarının 

bölümlendirilmesinde satın alma davranıĢını temel alarak tüketicileri moda odaklı ve gösteriĢ odaklı 

pazar bölümleri olarak ele alabilirler. 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

AlıĢveriĢ motivasyonları, pazarlamada özellikle tüketici davranıĢları sahasında son yıllarda 

önemi giderek artan bir kavram haline gelmiĢtir. AlıĢveriĢ motivasyonları iĢletmelerin baĢarılı 

pazarlama stratejileri uygulayabilmeleri adına üzerinde durmaları gereken bir konudur. Tüketicilerin 

istek ve ihtiyaçlarını karĢılayabilmeleri için tüketici motivasyonlarının neler olabileceğini tahmin 

etmek durumundadırlar. Çünkü motivasyonlar, kiĢinin davranıĢının gerisinde yatan etkenler ve tatmin 

edilmeye çalıĢılan uyarılmıĢ ihtiyaçlardır. Bununla birlikte alıĢveriĢ motivasyonlarının, psikoloji ve 

nöroloji gibi farklı bilim dallarını da ilgilendiren disiplinler arası bir kavram olduğu söylenebilir.  

AlıĢveriĢ motivasyonlarını etkileyen psikolojik, kiĢisel ve demografik birçok etkenin 

varlığından söz edilebilir. Bunlar arasında özellikle kredi kartı kullanımı, tüketicinin ruh hali, cinsiyet 

gibi faktörler öne çıkmaktadır. Bu çalıĢmada geçmiĢte yapılmıĢ çalıĢmalara dayanılarak tüketicilerde 

alıĢveriĢ motivasyonlarının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediği belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

AraĢtırma bulgularına göre kadın tüketicilerin erkek tüketicilere göre haz ve gösteriĢ odaklılığının 

daha fazla olduğu gözlenmiĢtir.  Tüm tüketicileri kapsayan bir genelleme yapılamamakla birlikte, bu 

sonucun pazarlama yöneticileri açısından yol gösterici olduğu söylenebilir. Pazarlama yöneticileri hem 

kadın hem erkek tüketicilere satın alma davranıĢlarını destekleyecek, satın alma sıklıklarını ve satın 

alma miktarlarını artıracak yönde kolaylıklar sağlayabilirler. Örneğin, tüketicilerin sıklıkla satın 

aldıkları ürün ve hizmetlerde onlara özel daha fazla taksit fırsatı veya esnek ödeme koĢullarının 

sağlanmasına yönelik uygulamalar yapılabilir. Ancak alıĢveriĢin olumsuz sonuçları dikkate 

alındığında, tüketicilerin satın alma sonrası piĢmanlık duymamaları yönünde ikna edici faaliyetler 

yürütülebilir. Hatta tüketiciler, ihtiyaçlarını doğru belirlemeleri konusunda teĢvik edilebilir. Böylece 

satın alma sonrasında tüketicilerin memnuniyet duymaları sağlanabilir.  

Bu çalıĢmada alıĢveriĢ motivasyonlarının belirlenmesinde cinsiyet faktörü üzerinde durulmuĢ ve 

araĢtırma Ġstanbul‘da yaĢayan tüketicilere uygulanmıĢtır. Gelecekte yapılacak çalıĢmalarda alıĢveriĢ 

motivasyonlarını etkileyen diğer birçok faktör ele alınabileceği gibi, farklı demografik ve kültürel 

özelliklere sahip tüketicilerde karĢılaĢtırmalar yapılabilir. 
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Özet 
 

Mekanda desen incelemesi, Ģehir planlama, kentsel tasarım ve kent coğrafyası gibi pek çok 

mekansal bilim dalında önemli bir çalıĢma alanıdır. Mekansal istatistiğin en önemli konularından biri, 

mekansal dağılımın ya da mekansal kümeleĢmenin ölçülmesidir. Buna iliĢkin tekniklerde amaç, nokta 

veri deseninin ya da dağılımının üç farklı mekansal dağılımdan hangisine ait olduğunun ortaya 

konmasıdır: KümeleĢmiĢ, rastlantısal ve dağınık/tekdüze. 

Kuadrat Analizi, En Yakın KomĢuluk Analizi ve K-Fonksiyonu Analizi, noktasal verilerin 

mekansal dağılımını analiz etmemize yardımcı olan tekniklerdir. Ayrıca 2 boyutlu ve 3 boyutlu 

yoğunluk analizi temelde Düzlemsel Çekirdek Yoğunluğu Tahmini (DÇYT) olarak adlandırılmaktadır. 

DÇYT, tanımlı bir yarıçapa ait çember içerisine düĢen noktaların yoğunluğu ile ilgilenmektedir. 

Ancak yol ağı gibi çizgisel bir tanım üzerinden yapılan analiz Ağ-Çekirdek Yoğunluğu Tahmini 

(AÇYT) olarak adlandırılmaktadır. AÇYT‘de nokta yoğunlukları alansal değil, çizgisel ele 

alınmaktadır. 

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin uygulama yazılımlarından biri olan ESRI ürünlerinden ArcGIS,  

mekansal analizler konusunda yetenekli araçlara sahiptir. Ayrıca Tokyo Üniversitesi Mekânsal Bilgi 

Birimleri Merkezi, ArcGIS/ArcMap üzerinde AÇYT analizi yapan Spatial Analysis along Networks 

(SANET) aracı geliĢtirmiĢtir. AÇYT analizleri, En Yakın KomĢuluk Analizi ve K-Fonksiyonu Analizi 

ArcMAP ve SANET yardımıyla görsel olarak analiz edilmiĢtir. Örnek uygulama olarak Osmaniye 

iline ait trafik kazaları konumsal verileri kullanılmıĢtır. Arkadan çarpma, devrilme, duran araca 

çarpma, karĢılıklı çarpıĢma, sabit cisme çarpma, yandan çarpma, yayaya çarpma, yoldan çıkma 

yoğunlukları ve mekansal dağılım analizi tek tek gerçekleĢtirilmiĢtir. Analizler sonucunda Osmaniye 

ili merkezinde hangi tip trafik kazasının nerede yoğunlaĢtığı tespit edilmiĢtir.  

 Kazalarının yoğunlaĢtığı yerler, kent planlaması çalıĢmalarında, kent içi ulaĢım projelerinde, 

yol güvenliği konusunda vazgeçilmez bir bilgi kaynağıdır. Tüm illerde kent planlama çalıĢmalarında 

trafik kazalarının farklı faktörlere göre mekânsal analizlerinin, kent yaĢamının ve ulaĢımının 

sürdürülebilirliği açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalıĢmalarda coğrafi bilgi sistemleri 

ve mekansal istatistik kullanılması gereken araçlardır. 

 

Anahtar Kelimeler: mekansal istatistik, ağ analizi, şehircilik, coğrafi bilgi sistemleri. 
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Abstract 

Spatial Pattern Analysis in Geographic Information Systems 
 

Spatial pattern analysis is an important study subject for many spatial sciences such as urban 

planning, urban design and urban geography. One of the most valuable subjects of the spatial statistic 

is to measure spatial distribution or spatial clustering. The aim of the measurement techniques is to 

determine one of the types of the point pattern or point distribution: Clustered, random or 

dispersed/uniform. 

Quadrat Analysis, Nearest Neighborhood Distance Analysis and K-Function Analysis are the 

assistant techniques for spatial pattern analysis. Basically 2-dimension Kernel Density Estimation 

analysis is named as Plain Kernel Density Estimation (PKDE), and also it can be analyzed in 3-

dimension. PKDE is interested in the density of points which are in the circle with a determined 

radius. However the linear analyses such as analysis on the roads are named as Network-Kernel 

Density Estimation (NKDE) analysis. 

ArcGIS which is one of the application softwares of ESRI products has capabilities for spatial 

analysis. Also Tokyo University, Center for Spatial Information Science developed Spatial Analysis 

along Networks (SANET) for NKDE.  SANET is embedded in ArcMAP. NKDE, Nearest 

Neighborhood Distance and K-Function Analysis are made and evaluated on SANET. As a sample the 

locations of the traffic accidents in Osmaniye city in Turkey are used. 

Rear-end collisions, overturning, hitting the stationary vehicle, mutual collision, fixed object 

collision, side collision, pedestrian collision, leaving the road are the main traffic accident reasons. 

According to these reasons the accident location point patterns in Osmaniye are analyzed. 

Accident hot spots are important information resource for urban planning, city-center 

transportation projects, road security … etc. The urban planning studies in all cities the traffic accident 

analyses are important and required for sustainable urban-life and transportation. Geographic 

Information Systems and spatial statistics are tools that should be used. 

 

Keywords: Spatial statistic, network analysis, urbanization, geographic information system. 

 

 

GĠRĠġ 

 

Bir yeryüzü parçasını, bir bölgeyi, bir ülkeyi belirleyen, niteleyen, fiziksel, ekonomik, beĢeri, 

siyasal gerçeklikler tümü coğrafya olarak adlandırılmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2015). Coğrafya 

yeryüzündeki beĢeri ve fiziki olayları konu alarak, mekansal analizleri gerçekleĢtirmek üzere çok 

karmaĢık bir veri/bilgi yoğunluğu ile uğraĢmaktadır. Bütün bu bilgilerden daha fazla yararlanmak ve 

coğrafi olaylar arasındaki iliĢkileri anlayıp yorumlamak için bir sisteme ihtiyaç duyulmaktadır. 

GeliĢen bilgi teknolojileri ile bir anlamda bu ihtiyaç giderilerek ―konum‖ esaslı Coğrafi Bilgi 

Sistemleri (CBS) (Geographic Infırmantion Systems) (GIS) kavramı ortaya çıkmıĢtır. CBS konuma 

dayalı iĢlemlerle elde edilen grafik ve grafik-olmayan verilerin toplanması, saklanması, analiz edilmesi 

ve kullanıcıya sunulması iĢlevlerini bir bütünlük içerisinde gerçekleĢtiren bir bilgi sistemidir 

(Yomralıoğlu, 2005:47-49). 
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CBS‘yi diğer bilgi sistemlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri konumsal analizlerdir. 

Grafik ve grafik-olmayan bilgilerin amaca yönelik olarak modellenerek sonuçların irdelenip, 

yorumlanması gibi iĢlevlerin tümü konumsal analiz olarak bilinir. Coğrafi verilerin konuma bağlı 

olarak toplanması yanında, zamana bağlı ya da aynı konuma ait değiĢik özelliklere göre bilgilerin 

sağlanması durumunda büyük hacimli verilerin oluĢmasına neden olunmaktadır. Grafik ve tanımsal 

bilgilerin belirli bir koordinat sistemi uzayında modellenmesi ve model sonuçlarının irdelenip 

yorumlanması iĢlemlerinin tümü konumsal analiz (spatial analysis) olarak tanımlanmaktadır. CBS‘de 

analizler noktasal, çizgisel ve alansal veriler üzerinden gerçekleĢtirilmektedir. 

Koordinatlara sahip mekansal bilgi içeren problemler mekansal istatistiğin temel çalıĢma alanını 

oluĢturmaktadır. Mekansal istatistiğin temel varolma nedeni mekansal dağılıma iliĢkin betimleyici 

istatistik üretilmesi, mekansal dağılıma iliĢkin hipotezler üretilmesi ve bu hipotezlerin test edilmesidir. 

Bu kapsamda nokta, çizgi ve alanlar mekansal istatistiğin temel elemanlarını oluĢturmaktadır ve bu 

elemanlar dünya üzerinde olan coğrafi varlıkların ve olayların temsilinde kullanılmaktadırlar (Fischer 

ve Getis, 2010:1-24). 

 

MEKANSAL VERĠ ANALĠZĠ  

Mekansal veri analizleri, 3 metod altında incelenmektedir: Nokta desenleri, sürekli mekansal 

veri ve alansal veri. Mekansal veri analizinde kullanılan bu metotlar verinin görselleĢtirilmesi, veri 

analizinin araĢtırılması, mekansal verinin modellenmesi teknikleri kapsamında daha detaylı ele 

alınmaktadır (Bailey ve Gatrell, 1995:75-112). Birçok analiz sırasında tekniklerin kombinasyonunun 

kullanıldığı görülmektedir. Önce verilerin görsel olarak sunulması, ardından olabilecek görüntü 

desenlerinin araĢtırılması ve muhtemel bir modellemenin kurulması genel olarak izlenen sıralamadır. 

Verinin GörselleĢtirilmesi 

Herhangi bir verinin analiz edilmesinde yapılması gereken iĢlemlerden biri verinin kontrolü ve 

denetlenmesidir.  Çizimler ya da haritalar yardımıyla bilginin görsel sunumu, hipotez geliĢtirmeye, 

ayrıca gerekirse modellerin uyumunun ya da öngörü yeteneğinin değerlendirilmesinde temel altlık 

sağlamaktadır.  

Son yıllarda verinin dinamik görselliğine izin veren bilgisayar programları geliĢtirilmiĢtir. 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), harita üretiminde kullanılan bir bilgisayar teknolojisi ürünü olmakla 

beraber, etkileĢimli olarak mekansal desenlerin araĢtırılmasına izin vermekte ve yardımcı olmaktadır.  

Veri Analizinin AraĢtırılması 

Veri araĢtırması, hipotez geliĢtirmede hedeflenen adımdır. Bu aĢama, haritaların temel destek 

görevi ile verilerin grafik gösterimlerinin geniĢ kullanımını sağlamaktadır. Bu aĢamada veri hakkında 

bazı varsayımlarda bulunulmaktadır ve çok uç değerlerdeki verilerin sağlam, güvenilir olması 

beklenmektedir. Bu analiz aĢamasında basit analitik modeller kullanılabilmektedir.  

Modelleme 

Mekansal verinin analizinin bu safhasında belirli (kendine özgü) hipotezler test edilir veya 

verinin istatistik modelleri kullanılarak tahminlerde bulunulur. Mekansal fenomenlerin modellenmesi, 

var olan etkilerin gerçek gösterimlerini sağlamak için mekansal bağımlılığın olasılığını dahil etmek 

zorundadır. Bu çeĢit mekansal etkiler büyük ölçekli eğilimler olabileceği gibi bölgesel etkiler de 

olabilir. Birincisi, ―Birinci Derece Etkiler (BiDE)‖ olarak adlandırılmaktadır ve bir parametrenin 

ortalama değerindeki değiĢim (variation in the mean value) üzerinden tanımlanmaktadır, örneğin yağıĢ 

miktarı. Ġkincisi, ―Ġkinci Derece Etkiler (ĠDE)‖ olarak adlandırılmaktadır ve mekansal bağımlılığın 

sonucu olmakla birlikte mekansal verilerin ortalamadan sapmaları (deviation from mean value) 
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kapsamında birbirlerini takip etmek için komĢu değerlerin eğilimini (tendency of the neighboring 

values) göstermektedir. ĠDE‘ye örnek, çiftlikteki hayvanları etkileyen bulaĢıcı hayvan hastalığının 

oranını, sayısını gösteren bir durum olabilir. BiDE, halihazırdaki standart regresyon modelleriyle 

modellenebilir. ĠDE‘nin varlığı, standart istatistiksel analiz tekniklerinin bağımsızlık varsayımlarını 

bozmaktadır ve uygun analiz teknikleri bölgesel etkilerde kendini gösteren verinin kovaryans
2
 yapısını 

dikkate almak zorundadır. 

Çoğu kez mekansal veri ―sabit (stationary)‖ mekansal iĢlem olarak modellenmektedir. Sabit 

mekansal iĢlem, komĢu gözlemler arasında bağımlılık varken, o mekansal verinin mutlak konumdan 

bağımsız olduğunu varsaymaktadır.  Eğer ―sabit‖ iĢlemde farklı konumlardaki gözlemler arasındaki 

kovaryans yöne değil de sadece uzaklığa bağımlı ise ―EĢyönlü (isotropic)‖ mekansal iĢlemden 

bahsedilmiĢ olmaktadır. ―Sabit olmayan‖ (non-stationary) verinin modellenmesi neredeyse 

imkansızdır çünkü birçok konum farklı parametre setinin olmasını gerektirmektedir. Bu sebeple, çoğu 

mekansal modelleme iĢlemleri, ortalama değerdeki eğilimin (a trend in mean value) tanımlanmasıyla 

baĢlar ve sonra ―sabit‖ iĢlem olarak bu eğilimin izlerini, kalıntılarını (residuals) modeller. 

Bu modellerden herhangi biri için gerçeğin özetidir denilebilmektedir. BiDE veya ĠDE 

modelleyenin eseridir. Modeller ―doğru‖ modelden daha çok ―yanlıĢ olmayan en iyi model‖ olarak 

kabul edilmektedir. Analist, istatistiksel modellemede her zaman karar, yargı ve sezgiyi beraber 

taĢımalıdır. 

 

MEKANSAL DESEN ANALĠZĠ (MEKANSAL NOKTA DESENĠ ANALĠZĠ) 

Mekansal veri analizinde kullanılan metodlar 3 ana kategoride değerlendirilmektedir: Nokta 

deseni analizi, sürekli veri analizi ve alan verisi analizi. 

Mekansal nokta desenleri olayların koordinatlarına dayanmaktadır. Aynı zamanda öznitelik 

bilgisini de içermesi muhtemeldir. Nokta desenindeki veriler, bütün noktasal olayların tüm haritasına 

dayanabildiği gibi örnek bir nokta desenine de dayanmaktadır. Mekansal nokta deseni analizinin temel 

konusu, noktaların ―rasgele‖ (random) dağılıp dağılmadığını veya ―kümelenmiĢ‖ (clustered) ya da 

―düzenli‖ (düzenli) deseni gösterip göstermediğini araĢtırmaktır. ÇalıĢılan stokastik modelin olayların 

gerçekleĢtiği konumlarla ilgili olduğunu unutmamak gerekmektedir. Mekansal Nokta Deseni (MND), 

BiDE‘nin özellikleri kullanılarak iĢlemin ―yoğunluğu‖ (intensity) açısından, birim alana düĢene 

ortalama olay sayısı (the mean number of events) olarak ölçülebilmektedir. ĠDE özelliği ya da 

mekansal bağımlılık nokta çiftleri ya da alanlar arasındaki iliĢkinin temeli üzerinden analiz 

edilmektedir. Sonra ise ―kümelenme‖ için analiz yorumlanmaktadır. 

Görsellemede MND‘yi göstermek için en çok kullanılan method ―nokta haritası‖ (dot map)‘dır.  

Genellikle böyle bir haritanın görsel denetiminden rassallığın (randomness) tahmin edilmesi oldukça 

zordur. Bu noktada uygulama kapsamındaki nüfus yoğunluğunun dikkate alınması önemlidir. Örneğin 

salgın hastalık haritası üretilirken risk altındaki nüfus yoğunluğu gibi. Risk altındaki nüfus farkını 

gösteren bir method ―kartogram‖ (cartogram)‘dır. Kartogram, alanların büyüklüğünün karĢılık gelen 

değerine geometrik olarak oransal dönüĢümünün yapıldığı bir gösterim Ģeklidir. Her nokta komĢu bir 

diğer noktadan mümkün olduğunca aynı mesafede ise homojen (düzenli) dağılım, birçok nokta 

birbirine yakın mesafede toplanmıĢ ve daha geniĢ mesafelerde çok az nokta konumlanmıĢ ise 

kümelenme dağılımı, noktalar bir diğer noktanın konumunu etkilemeyecek Ģekilde tesadüfi (rassal, 

geliĢigüzel) konumlanmıĢ ise rassal dağılım olarak adlandırılır (ġekil 1)   

 

                                                           
2
 kovaryans: Olasılık teorisi ve istatistikte, iki değişkenin birlikte ne kadar değiştiklerinin ölçüsüdür. İki rastgele 

değişkenin beraber değişimlerini inceleyen bir istatistiktir.  



IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

198 

 

 

ġekil1: Düzenli, Rassal ve KümelenmiĢ 
 

Nokta desenlerinin mekansal analizinde araĢtırma teknikleri, özet istatistiklerin çıkarılması 

veya hipotezin araĢtırılması için gözlemlenen dağılım noktalarının belirlenmesinde kullanılmaktadır. 

Bu amaçla BiDE ve ĠDE metotları kullanılmaktadır. 

Nokta desenleri için BiDE, iki teknikle araĢtırılmaktadır: Katrat sayıları (Quadrat counts) ve 

çekirdek yoğunluğu tahmini (kernel density estimation). Katrat metodunda çalıĢma alanı, eĢit 

büyüklükte kare/dikdörtgen alt-bölgelerine ayrılır ve her kadrat (Quadrat, alt-bölge) içine düĢen nokta 

sayısı üzerinden özet bir istatistik bilgisi üretilir. Daha sonra sayılar alan büyüklüğüne bölünür. Bu 

teknikler, yapılmakta olan iĢlemin yoğunluğunun (intensity) değiĢimini göstermektedir. Çekirdek 

Yoğunluğu Tahmini (ÇYT), yoğunluğa ait düzgün iki değiĢkenli histogram üretmek için orijinal nokta 

konumlarını kullanan bir tekniktir. Çekirdek yoğunluğu tahmini, tanımlı bir yarıçapa sahip çember 

içerisine düĢen noktaların yoğunluğu ile çember merkezinden uzaklaĢtıkça değiĢen noktasal 

yoğunluğu ifade etmektedir.  

Nokta desenlerinin ĠDE özellikleri, noktalar arasındaki en yakın komĢu uzaklıkları gibi 

mesafeler kullanılarak araĢtırılmaktadır. Ardından iki teknik kullanılmaktadır: Ya rasgele seçilmiĢ 

olayla (olay=event=nokta) en yakın komĢu olayı arasındaki mesafe ya da mekanda rasgele seçilmiĢ bir 

konumla en yakın olay arasındaki mesafe tahmin edilmektedir. Mekansal bağımlılık, gözlenen en 

yakın komĢu mesafelerinin muhtemel dağılımının görsel olarak incelenmesiyle araĢtırılabilmektedir. 

Düzenlilik (regularity) yüksek değerlerdeki eğrinin dikliğini gösterirken, kümelenmiĢ olaylar düĢük 

değerlerle dağılım fonksiyonunun bir dik parçasını göstermektedir. ―K-fonksiyonu‖, sadece en yakın 

olayları dikkate almaz, isotropik iĢlemlerin varsayımına dayanmaktadır ve anlamlı (significant) 

BiDElerin varlığında kullanılacak bir sorunsaldır.  

MND‘de mekansal nokta modelleme teknikleri, gözlemlenen nokta deseninin açıklanmasında 

kullanılmaktadır. Ġnsan gözü her baktığı nokta dağılımında desen bulma eğiliminde olduğundan 

görselleme ile oluĢturulan ön hipotezin araĢtırma ve hipotez testi ile doğrulanması gerekmektedir. Bu 

aĢamada TMR (Tam Mekansal Rassallık -Complete Spatial Randomness-CSR) ile bir karĢılaĢtırma 

değerlendirilmektedir. Rassal mekansal bir iĢlem tarafından oluĢturulmuĢ bir nokta deseni bir homojen 

Poisson iĢlemini (homogeneous poisson Process) izlemelidir.  Bu demektir ki; her olay, çalıĢma 

alanında herhangi bir konumda eĢit oluĢma olasılığına sahiptir ve bu oluĢma birinci ve ikinci derece 

etkilerin yokluğundan dolayı herhangi bir diğer olayın konumundan bağımsızdır. Temel modele karĢı 

olarak analiz, nokta iĢleminin düzenli, kümelenmiĢ ve rassal olup olmadığını değerlendirecektir. 

TMR‘nin test edilebilmesi için bir dizi metod mümkündür. Bazıları ―dağılım göstergesi‖ (index of 

dispersion) olarak kadrat sayılarına dayanmaktadır. Diğerleri, Clark-Evans testi veya K-fonksiyonu 

gibi en yakın komĢu mesafelerini kullanmaktadır. Kullanılabilecek bir diğer alternatif model heterojen 

Poisson iĢlemini (Heterogeneous Poisson process), Cox iĢlemini, Poisson kümelenme iĢlemini 

(Poisson cluster process) veya Markov nokta iĢlemini (Markov point process) içermektedir (Bailey ve 

Gatrell, 1995:106). Getis ve Ord (1992:189-206), G mesafe istatistiğinin kullanımını tanımlamaktadır. 

G istatistik, alansal verilerde olduğu gibi nokta desenlerinde mekansal otokorelasyonu değerlendirmek 
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için kullanılabilir. Genel bir istatistik kullanılırken ortaya çıkmayabilecek bağımlılığın bölgesel 

minyatürünü araĢtırabilmektedir. 

ÖRNEK ÇALIġMA 

ÇalıĢma alanı olarak Osmaniye ili merkezi alınmıĢtır. Osmaniye, Doğu Akdeniz Bölgesi‘nde, 

Çukurova‘nın doğusunda Ceyhan Nehri‘nin doğu yakasındaki verimli topraklarda yer almaktadır. 

ÇalıĢma alanı için Xmax 4101444.6, Xmin 4107811.8, Ymin 517900.8, Ymax 525565.6 olarak elde 

edilmiĢtir. Doğuda Gaziantep, güneyde Hatay, batıda Adana, kuzeyde ise KahramanmaraĢ illeriyle 

komĢudur. 1996 yılında il olmuĢtur (OKÜ, 2009:11). ġehir merkezindeki yollara ait trafik kazası 

verileri için (ġekil 2 ) mekansal yoğunluk analizi, daha çok ArcGIS 10.0 (ArcMAP/ArcScene) ve 

SANET 4.1 (SANET -Spatial Analysis on Network- Network Üzerinde Mekansal Analiz) aracı 

üzerinden uygulanmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2: Osmaniye çalıĢma alanı ve kaza verileri 

 

Kadrat (Quadrat) analizinde eĢit büyüklükteki karesel hücrelerden (grid cell) oluĢturulmuĢ grid 

(ızgara) x-y koordinatlı bir harita üzerine yerleĢtirilmektedir. Bu noktada GIS ile istatistisel analiz 

biraraya getirilmiĢ olmaktadır. Ardından her bir hücredeki veri noktaları sayılmaktadır. Rasgele bir 

desende, bir hücredeki ortalama nokta sayısı, kabaca her bir hücredeki nokta sayısının varyansına eĢit 

olacaktır. Bu varyans, Varyans Ortalama Oranı (Variance Mean Ratio-VMR) kullanılarak istatistiksel 

olarak ölçülmektedir. Kadrat büyüklüğü mekansal desenin tanımlanmasının baĢarısında önemlidir. Her 

bir kadrata veya hücreye en az 2 noktanın düĢmesi optimal kadrat büyüklüğünün belirlenmesi olarak 

önerilmektedir.Kadrat yoğunluğu yönteminden elde edilen değerlerin TMR hipotezinin test edilmesi sırasında 

hesaplanan (χ
2

test) değeri, teorik kritik (χ
2

kritik) değer ile karĢılaĢtırılmaktadır. χ
2

test<χ
2

kritik olduğundan rassal nokta 

desenin reddedildiği, kümelenme nokta deseninin olduğu görülmektedir. Bu hesaplamalarda ġekil 3‘deki gibi 

beklenen ve gözlenen nokta sayısı değerleri kullanılmaktadır. Bu hesaplamalar ―R Project for 

Statistical Computing‖ ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

 

ġekil 3: Kadrat test için nokta sayısı ve değerler 

ArcGIS‘in ―Geoprocessing‖ özelliği ve ―Spatial Analyst Toolbox‖ yardımıyla ―Kernel Density 

(Çekirdek Yoğunluğu)‖ fonksiyonu gerçekleĢtirilmektedir. ArcGIS üzerinden ÇYT, tanımlı bir 

yarıçapa sahip çember içerisine düĢen noktaların yoğunluğu ile çember merkezinden uzaklaĢtıkça 

değiĢen 2 boyutlu noktasal yoğunluğu, kümelenmeyi ifade etmektedir. ArcGIS programı ile 3 boyutlu 

bir görsellik de sunulabilmektedir (ġekil 4). ArcGIS üzerine gömülerek çalıĢtırılan SANET programı 
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ile dairesel olarak bir yoğunluk değil de ağ üzerinden yoğunluk incelenmektedir (ġekil 5). SANET 

trafik kazalarının mekansal deseninin ağ (Ģebeke, hat) istatistikleri üzerinden incelenebilmesi için 

ArcGIS/ArcMAP programı ile çalıĢan ve 2 boyutlu, 3 boyutlu analizlere imkan tanıyan bir araçtır 

(SANET Team, 2013; Yalçın, 2015). 
 

 

 
ġekil 4: ArcGIS üzerinden 2 boyutlu ve 3 boyutlu ÇYT analizi 

 
 

 
ġekil 5: SANET üzerinde 2 boyutlu ve 3 boyutlu Ağ-ÇYT Analizi 

 

 Ġkinci Derece Etkiler (ĠDE) kapsamında değerlendirilen F Fonksiyonu, G Fonksiyonu ve K 

Fonksiyonu, bir CBS yazılımı olan ArcGIS üzerine kurulan SANET aracılığıyla değerlendirilmiĢtir. 

Osmaniye merkezinde belli bölgelerde kazaların kümelenmiĢ olduğu görülmektedir ancak bu durumun 

TMR testi ile de teyit edilmesi gerekmektedir (ġekil 6a-d). Test TMR‘den sapma derecesini 

göstermektedir. En Yakın KomĢuluk Analizi (EYKA)‘nde TMR testi, alanda rasgele oluĢturulmuĢ 

benzetiĢime dayalı noktaların G (W) ve F(X) fonksiyonlarının trafik kazalarından elde edilen G(W) ve 

F(X) fonksiyonları ile karĢılaĢtırılması ile yapılır.  G(W) mekanda rasgele seçilmiĢ bir bir nokta diğer 

noktalar arasındaki en yakın mesafeyi, F(X) ise mekanda reasgele seçilmiĢ bir konum ile diğer 

noktalar arasındaki mesafeyi temsil eden fonksiyonlardır. Alanda 500 benzetiĢim ile elde edilen 

maksimum ve minimum G(W) ve F(X) eğrilerinin trafik kazalarından elde edilen eğrilere göre durumu 

nokta deseninin dağılımı hakkında test sonucunu oluĢturulmuĢtur. Trafik kazası uygulama verisine 

göre gözlenen G(W) eğrisinin benzetiĢimden elde edilen maksimum-minimum G(W) aralığının 

üzerinde, gözlenen F(X) eğrisinin ise benzetiĢimden elde edilen maksimum-minimum F(X) aralığının 

altında bulunması kümelenme Ģeklinde nokta dağılımının anlamlılığını göstermektedir. 
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       Şekil6-a                           Şekil6-b                                Şekil6-c                              Şekil6-d 

Şekil 6-a: G-Fonksiyonu, b:G-Fonksiyonunda TMR testi, c:F-Fonksiyonu, d: F-Fonksiyonunda TMR testi 

K-fonksiyonu için gözlenen her noktanın etrafına belirlenen yarıçap kadar daire çizildiği 

varsayılarak bu daire içinde kalan diğer gözlenen noktalar sayılmaktadır. Bu iĢlem tüm gözlenen 

noktalar için tekrarlanmaktadır.  

Her seferinde yarıçap değeri bir miktar arttırılarak hesaplama tekrarlanmaktadır. TMR hipotezi 

altında, belirlenen yarıçap mesafesi içerisindeki gözlenen olguların beklenen sayısı rassallığı 

vermektedir yani K(h)=πh
2 

(h=yarıçap). K fonksiyonunda gözlenen olguların oluĢturduğu fonksiyon 

eğrisinin, rassallığı temsil eden fonksiyon eğrisinin üstünde kalması durumu, kümelenme desenini 

göstermekte, minimum ve maksimum sınır aralığının çok üzerinde olması kümelenmenin anlamlılığını 

göstermektedir. L fonksiyonu, K fonksiyonunun normalize edilmiĢ halidir. L fonksiyonunda gözlenen 

fonksiyon eğrisinin pozitif yönde yaptığı çıkıĢlar kümelenmeyi göstermektedir (ġekil 7). (Yalçın ve 

Düzgün, 2013). Bu testlerle trafik kazaları olaylarının kümelenmiĢ olduğu onaylanmıĢtır. 

 

 

 

 

 

Şekil 7-a                                 Şekil 7-b                            Şekil 7-c                                    Şekil 7-d 

Şekil 7-a: K-Fonksiyonu, b:K-Fonksiyonunda TMR testi, c:L-Fonksiyonu, d: L-Fonksiyonunda TMR test 

SONUÇ   

 GeliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde kent nüfusununum artmasıyla, kent içi ulaĢım 

planlarının önemi de artmaktadır. O sebeple ulaĢımın en önemli problemlerinden biri olan trafik 

kazaları ele alınmıĢ, örnek çalıĢma verisi olarak da Osmaniye ili merkezinde gerçekleĢmiĢ olan trafik 

kazaları noktaları kullanılmıĢtır. 

 Trafik kazalarının mekansal analizi aĢamasında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 

teknolojilerinden ve bu teknolojinin mekansal istatistik yeteneğinden yararlanılmıĢtır. CBS, analiz 

sonuçlarının 2 boyutlu harita üzerinden sunulmasını sağladığı gibi 3 boyutlu bir görsel sunumla da algı 

arttırılmıĢ olmaktadır. Bu çalıĢmada düzlemsel analizin yanında ağ analizinin de yapılabileceği ve 

karar destek sistemleri için yardımcı bir unsur olarak kullanılabileceği gösterilmiĢtir. 
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 Mekansal analizi etkileyen en önemli faktör, veri analiz edilecek mekanın coğrafi ölçeğidir. 

Ülkesel bir seviyeden bakıldığında rassal değiĢimlere yönelen bölgesel seviyede, rassal olmayan belirli 

bir deseni tanımlamak mümkün olabilir. Bir diğer problem birçok mekansal veri setlerinin düzensiz 

Ģekillere sahip alan birimleri üzerinde olması olabilir veya doğrudan etkileri olabilir. Aynı zamanda 

yakınlık (proximity) veya komĢuluk (neighborhood) iliĢkilerinin net olarak tanımlanması zaman 

serileri analizinden daha zor olabilir.  

 Mekansal veriye dayalı analizlerde coğrafi bilgi sistemlerinin hızlı ve göreceli olarak fazla 

pahalı olmayan bilgisayar donanımıyla kombinasyonu ile etkili bir bilgi kullanımının sorumluluğu 

sağlanmıĢ olmaktadır. Mekansal veri için tanımlayıcı teknikler (descriptive techniques) uzun bir 

zaman kullanılabilir olurken, araĢtırma (exploratory) ve modelleme (modeling) teknikleri alansal 

geliĢme göstermektedirler ve analizin rutin bir parçası olması noktasında analiste bir kolaylık 

sağlamamaktadırlar. 

 Bu çalışmada Osmaniye merkezindeki trafik kazalarının belli bölgelerde yoğunlaştığı tespit 

edilmiştir. Birinci derecede yoğun olan alanlar çarşı merkezi olarak adlandırılan bölgeler ile 

üniversite yolu ile şehir merkezini bağlayan kavşaktır. Bu genel tanımı açacak olursak Musa Şahin 

Bulvarı‟nın H. Çenet Caddesi, Kemal Satır Caddesi, Prof.Hilmi Karaboran Caddesi, İskender 

Türkmen Caddesi, Ahmet Alkan Caddesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Şht Mehmet Eroğlu Caddesi 

kesişim civarları; Atatürk Caddesinin Güney Çevre Yolu Bulvarı, Mehmet Zahit Kotku Caddesi,  

Ahmet Alkan Caddesi, Dr. Sadik Ahmet Caddesi, Şht Mehmet Eroğlu Caddesi kesişim civarlarıdır. 
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Özet 

Süperkritik akıĢkanlar gıda, ilaç, arıtma, kromotografi, ayırma, tekstil gibi birçok alanda 

kullanılmaktadır. Süperkritik AkıĢkan Ekstraksiyonu (SAE) özellikle son 20-30 yılda birçok alanda 

tercih edilen çevreci bir ayırma yöntemidir. Kritik sıcaklığı ve basıncının düĢük olması, kolay 

bulunabilmesi, ekonomik olması, toksik olmaması, sistemden kolay uzaklaĢtırılabilmesi gibi 

nedenlerle akıĢkan olarak genellikle karbon dioksit tercih edilmektedir. SAE yöntemi; yüksek basınç 

ve düĢük sıcaklıkta çalıĢıldığı için yüksek saflıkta ürün elde etme olanağı sağlamaktadır. Ayrıca son 

üründe kalıntı bırakmaması açısından önemlidir, özellikle karbon dioksit kullanıldığında iĢlem 

sonunda basıncın düĢürülmesi ile akıĢkan kolayca üründen uzaklaĢtırılabilmektedir. SAE organik 

çözücülerle yapılan ekstraksiyon iĢlemlerine göre çevreci bir alternatiftir. Toksik bir çözücü 

kullanılmadığı gibi, iĢlem sonunda sistemden çözücüyü uzaklaĢtırmak için bir iĢleme ve maliyete 

gerek yoktur, karbon dioksit basınç atmosferik Ģartlara düĢürüldüğünde sistemden uzaklaĢır. SAE 

geleneksel yöntemlere göre daha kısa sürede daha yüksek saflıkta ürün elde edilmesini sağlar. Ayrıca 

ikinci çözücü kullanımı ile ekstraksiyon süresini kısaltmak ve verimi arttırmak mümkündür. 

Bu çalıĢmada SAE yönteminin uygulanması, avantajları, dezavantajları, kullanım alanları 

örneklerle ele alınmıĢ ve bu yöntemle yapılan bir çalıĢma sonuçlarıyla verilmiĢtir. Örnek olarak 

yapılan deneysel çalıĢmada süperkritik karbon dioksit ekstraksiyonu metodu ile çay atıklarından 

kafein ekstrakte edilmiĢ ve HPLC ile kantitatif analizi yapılmıĢtır. Deneylerde; hiçbir ekonomik değeri 

olmayan çay bitkilerinin sap ve lif atıkları kullanılmıĢtır. Çay fabrikası atıklarından SAE yöntemi ile 

kafein ekstraksiyonunda çalıĢma Ģartları (basınç, sıcaklık, karbon dioksit akıĢ hızı, tanecik büyüklüğü) 

optimize edilmiĢtir. Deneysel çalıĢmalar sonucunda; ekstraksiyon süresi 420 dakika, karbon dioksit 

akıĢ hızı 11 g/dakika, sıcaklık 60°C, basınç 250 bar, ortalama tanecik büyüklüğü 0,202 mm maksimum 

kafein verimini sağlayan optimum Ģartlar olarak tespit edilmiĢtir.Deneysel olarak belirlenen optimum 

Ģartlarda; çay saplarından 15,20 mg kafein/g kuru atık çay oranında kafein elde edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu, çay, kafein 

Environmental Separation Method: Supercritical Fluid Extraction with an Example 

Abstract 

Supercritical fluids are used in many fields such as food, pharmaceutical, water treatment, 

chromatography, separation, textiles. Supercritical Fluid Extraction (SFE) is an environmental 

separation method that is especially preferred in many fields in last 20-30 years.Carbon dioxide is 

generally preferred as a supercritical fluid because of the low critical temperature and pressure, easy 

availability, low cost, being non-toxic, easy remove from the system. SFE method provides an 

opportunity to produce high purity products due to study high pressure and low temperature. It is also 
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important not to leave residues in the final product. Especially when carbon dioxide is used, fluid can 

be removed easily from the product with the end of the process by decreasing the pressure.  

SFE is an environmental alternative to extraction processes with organic solvents. Because a 

toxic solvent is not used, extra process and cost are not required  to remove the solvent from the 

system Carbon dioxide removes from the system when the pressure is decreased to atmospheric 

conditions. SFE provides to obtain higher purity product in less time than the time which is required in 

conventional method. Moreover; it is possible to increase the yield and shorten the duration by using 

cosolvent.  

In this study, implementation, advantages, disadvantages of SFE method is researched and an example 

is presented with the results. In this experimental study performed by making use of the supercricitical 

carbon dioxide extraction method, caffeine is extracted from the tea wastes and quantitative analysis is 

realized through HPLC. In the experiments, the wastes of tea fibers and stalks, which do not have any 

economic value, are used.  Operating conditions (pressure, temperature, carbon dioxide flow rate, 

particle size) for the extraction of caffeine from tea wastes with SFE method is optimized.  At the end 

of the experimental studies, the optimum conditions that provide maximum caffeine production are 

determined as extraction period 420 minutes, flow rate of carbon dioxide 11 g/ min, temperature 60°C, 

pressure 250 bar, mean particle size 0,202 mm. In these optimum conditions which are detected 

through experiments, caffeine is obtained from the tea leaves in the proportion of 15,20 mg caffeine/g 

dry waste tea. 

Keywords: Supercritical Fluid Extraction, tea, caffeine 

 

 

1. GĠRĠġ 

Geleneksel çözücü ekstraksiyonu bilinen en eski ayırma yöntemlerinden biridir ve geçmiĢi 

paleolitik çağa kadar uzanmaktadır. Çözücü ekstraksiyonu bilimi, ekstraksiyon iĢlemlerinde kullanılan 

sıvı karıĢımların özellikleri ve çözünme davranıĢlarının incelenmesi ve anlaĢılmasıyla, uzun bir zaman 

süresi içinde geliĢmiĢtir. Geleneksel ekstraksiyonda kullanılan yüksek miktardaki organik çözücüler 

çevre için ciddi tehditler oluĢturmaktadır. Bu kapsamda, ozon tabakasını incelten maddelerin (özellikle 

kloroflorokarbonlar) kullanımının ve üretiminin kontrol altına alınmasını sağlayacak olan bir protokol 

üzerinde çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır.  

Eylül 1987‘de Ozon Tabakasını Ġncelten Maddeler ĠliĢkin Montreal Protokolü kabul edilmiĢtir. 

170‘ten fazla ülke bu anlaĢmayı imzalayarak kabul etmiĢlerdir. Bu protokol dıĢında bir takım ulusal ve 

uluslararası çevre politikaları gereği organik çözücülerin kullanımına kısıtlamalar getirilmektedir. 

(Ramsey vd., 2009, Herrero vd., 2010) 

Organik çözücülerle yapılan ekstraksiyon iĢlemine alternatif olarak 1970‘li yılların sonunda daha 

çevreci bir metod olan süperkrtitik akıĢkan ekstraksiyonu (SAE) metodu kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

BaĢlangıçta çok kısıtlı iĢlemler için uygulanabilrken, günümüzde kullanımı ve endüstriyel 

uygulamaları oldukça geniĢtir. (Brunner, 2005) 

SAE katı ya da sıvı yapıda bulunan ve ekstrakte edilebilen bileĢiklerin süperkritik koĢullardaki 

çözücü içinde çözünmesi ve daha sonra ekstraktör çıkıĢında ekstrakt faz basıncının azaltılması sonucu 

ürün ya da ürünlerin çözücüden ayrılması iĢlemi olarak tanımlanabilir.Bu çalıĢmada süperkrtitik 

akıĢkanlar, SAE metodu, uygulama alanları  (özellikle gıda alanındaki) ve avantajları ele alınmıĢtır. 
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1.1. Süperkritik akışkan 

Bir maddenin katı, sıvı ve gaz olmak üzere 3 hali bulunmaktadır. Maddenin sıcaklığı kritik 

sıcaklığının (Tc), basıncı ise kritik basıncının (Pc) üzerine çıkartıldığında yeni bir bölge ortaya çıkar bu 

bölge süperkritik bölge, bu bölgedeki akıĢkan ise süperkritik akıĢkan olarak tanımlanır. Kritik nokta, 

buhar ve sıvı fazlarının dengede bulunabileceği maksimum sıcaklık ve basıncı ifade etmektedir. Kritik 

nokta, 1822 yılında Baron Charles Cagniard de la Tour tarafından keĢfedilmiĢtir (Bertrand vd., 

2009).Kritik noktanın altında iki faz mevcutken üstünde basınç artısıyla faz ayrımı gözlenmez, tek faz 

oluĢur. Saf bir madde için sıcaklık-basınç diyagramı ġekil 1‘de verilmiĢtir (McHugh ve Krukonis, 

1994)  

 

 

ġekil 1. Saf bir madde için sıcaklık-basınç diyagramı  

1.2. Süperkritik  akışkanların özellikleri 

Süperkritik akıĢkanların fizikokimyasal özellikleri dikkate alındığında, süperkritik akıĢkanlar gaz 

ve sıvı arasında yer alır. Bu özellik süperkritik akıĢkanların daha etkin bir çözücü olmasını 

sağlamaktadır. Tablo 1‘de sıvı, gaz ve süperkritik akıĢkanların çeĢitli fizikokimyasal özellikleri 

verilmiĢtir (Brunner, 1987) 

Tablo 1.  AkıĢkanların fizikokimyasal özelliklerinin karĢılaĢtırılması  

AkıĢkan hali Yoğunluk (g/cm
3
) Difüzyon katsayısı (cm

2
/s) Viskozite (g/cm/s) 

Gaz 

p= 1 atm, T=15-30°C   
 

Sıvı 

p= 1 atm, T=15-30°C   
 

Süperkritik akışkan 

p=pc, TTc 

p=4pc, TTc 

 

 

(0,6-2,0)x10
-3 

 

 

0,6-1,6 

 

 

0,2-0,5 

0,4-0,9 

 

0,1-0,4 

 

 

(0,2-2,0)x10
-5

 

 

 

0,7x10
-3 

0,2x10
-3

 

 

(0,6-2,0)x10
-4

 

 

 

(0,2-3,0)x10
-2 

 

 

(1-3)x10
-4

 

(3-9)x10
-4
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Tablo 1‘de belirtilen özellikler dikkate alındığında, süperkritik akıĢkanların yoğunlukları 

sıvılarınkine, viskozite ve difüzyon katsayıları gazlarınkine benzemektedir. Yoğunluğun artması ile 

süperkritik akıĢkanların çözme güçlerini arttırmakta ve gazlara göre daha fazla madde 

çözebilmektedirler. Süperkritik akıĢkanlar; sıvılara göre daha kolay taĢınır ve yüzey gerilimi sıfır 

olduğu için katıların içine kolaylıkla difüzlenerek ekstrakte edilecek maddeyi gazlara göre daha kolay 

bulunduğu yapıdan ekstrakte edebilmektedirler. 

Süperkritik akıĢkan uygulamaları bilimsel ve teknolojik açıdan hızla geliĢen bir alan haline 

gelmiĢtir. Çözünürlüğünün ayarlanabilir olmasından dolayı, süperkritik akıĢkanlar ayırma ve 

saflaĢtırma iĢlemlerinde, kromatografi, polimerizasyon ve fraksiyonlama, tanecik tasarımı, 

biyoteknoloji, yağların modifikasyonu, suların arıtılması, kömürden kükürt giderilmesi, elyaf üretimi 

ilaç empregnasyonu, katalizor geliĢtirilmesi, tekstil boyası gibi çok değiĢik uygulamalarda 

kullanılmaktadır. (Herrero, 2010, Lang, 2001,Ramsey,E, 2009, Reverchon 2006, Dinçer 2007) 

Bu çalıĢmada süperkritik akıĢkanların en önemli kullanım alanlarından biri olan süperkritik 

akıĢkan ekstraksiyonu incelenmiĢtir. 

 

1.3. Süperkritik  akışkanın seçimi 

Doğal maddelerin süperkritik akıĢkan ekstraksiyonunda kullanılacak akıĢkanın seçimi ürün 

seçimliliği ve verimliliği açısından önemledir. Süperkritik akıĢkanların seçiminde; faz davranıĢı, 

çözünürlük, güvenlik, yanıcılık ve pahalılık gibi faktörler sürecin termodinamik özelliklerini, 

ekonomik fizibilitesini ve emniyet önlemlerini etkiler. Tablo 2‘de süperkritik akıĢkan 

ekstraksiyonunda en çok kullanılan maddelerin kritik sıcaklık, basınç ve yoğunluk değerleri verilmiĢtir 

(McHugh vd., 1994) 

Tablo 2. Bazı süperkritik akıĢkanların fiziksel özellikleri  

Çözücü Tc (K) Pc (MPa) c(kg/m
3
) 

Etilen 282,5 5,0 220 

Karbon dioksit 304,3 7,4 470 

Etan 305,4 4,9 200 

Propan 369,9 4,3 220 

Amonyak 405,4 11,3 240 

n-pentan 469,6 3,4 240 

Metanol 512,7 8,1 270 

Toluen 591,8 4,1 290 

Su 647,7 22,1 320 

 

Tablo 2 incelendiğinde; amonyak, n-pentan, metanol ve toluenin kritik sıcaklıkları yüksek 

olduğundan, sıcaklığa duyarlı olan doğal maddelerin ekstraksiyonu için uygun çözücü olmadıkları 

görülmektedir. Karbon dioksit; kritik sıcaklığının (Tc=304,3 K) ve basıncının (Pc=7,4 MPa) düĢük 

olması, yanıcı ve toksik olmaması, diğer organik çözücülere göre çevreye zarar vermemesi 

özelliklerinden dolayı tercih edilen bir çözücüdür. Karbon dioksitin kritik sıcaklığı çevre koĢullarına 

yakın bir değerde olduğu için (304,3 K) karbon dioksit sıcaklıkla bozunabilecek ürünlerin 

ekstraksiyonu için ideal bir çözücüdür. Aynı zamanda karbon dioksitin süperkritik koĢullara 

getirilmesi için gereken enerji genelde geleneksel organik çözücülerin distilasyonu için gereken 

enerjiden daha düĢüktür. (Mukhopadhyay, 2000, Lang ve Wai, 2001) 
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Ayrıca karbon dioksitin ekstraksiyon sonunda sistemden kolaylıkla ayrılması ve geride atık 

bırakmaması ekstraksiyon iĢlemi sonunda ikinci bir ayırma iĢlemini gerektirmemektedir. Karbon 

dioksit, endüstride amonyak sentezi, yanma ve fermentasyon iĢlemlerinin yan ürünü olarak bol 

miktarda üretilmektedir.  

Doğada saf ve ucuz olarak bulunabilen bir baĢka madde sudur. Suyun süperkritik akıĢkan olarak 

kullanım alanı, sahip olduğu yüksek kritik sıcaklık (Tc=647,7 K) değeri nedeniyle sınırlıdır (McHugh 

vd., 1994) Ayrıca su korozyon problemini arttırdığı için çok fazla tercih edilmez. Çoğu halokarbonlar 

da yüksek maliyette olup çevreye zararlıdırlar. (Clifford ve Williams, 2000) 

Süperkritik bir akıĢkanın çözme gücü o akıĢkanın yoğunluğuna bağlıdır. Süperkritik CO2‘in 

yoğunluğu, kritik sıcaklık ve basınç değerlerine yakın bölgede basınç ve sıcaklıkla belirgin bir Ģekilde 

değiĢmektedir. CO2‘in yoğunluğu oda Ģartlarında 2,0 kg/m
3
 iken kritik noktada 470 kg/m

3
‘ tür. Bu 

durumda; CO2‘in oda koĢullarında çözme gücü oldukça düĢükken, kritik noktada oldukça yüksektir. 

Süperkritik akıĢkanların sıcaklık ve basınçtaki küçük değiĢiklikleri akıĢkanın yoğunluğunun 

değiĢmesine neden olur. Bu özelik süperkritik akıĢkanların çözme güçlerini etkiler. 

Süperkritik CO2 ‗nin  değiĢik sıcaklık ve basınçtaki yoğunluk ve viskoziteleri Tablo 3‘de 

verilmiĢtir. Sabit sıcaklıkta basıncın artmasıyla süperkritik CO2‗nin yoğunluğu ve viskozitesi 

artmaktadır; ancak sabit basınçta, sıcaklığın artmasıyla yoğunluk ve viskozite değerlerinin düĢtüğü ve 

sıcaklık ve basınçtaki küçük değiĢikliklerin süperkritik CO2 ‗nin fizikokimyasal özelliklerinde önemli 

değiĢiklikler yaptığı görülmektedir.(Roy vd.,1996) 

 

Tablo 3.  Süperkritik CO2 ‗nin  değiĢik sıcaklık ve basınçtaki yoğunluk ve viskoziteleri  

Basınç 

(MPa) 

Sıcaklık 

(K) 

Yoğunluk 

(kg/m
3
) 

Viskozite (kg/m.s) 

 

24,5 

313,0 879,5 8,2x10
-5

 

328,0 806,2 6,9x10
-5

 

343,0 730,0 5,7x10
-5

 

 

17,6 

313,0 814,6 7,0x10
-5

 

328,0 712,5 5,4x10
-5

 

343,0 599,1 4,1x10
-5

 

 

10,8 

313,0 676,1 4,7x10
-5

 

328,0 379,4 2,7x10
-5

 

343,0 283,6 2,4x10
-5

 
 

CO2‗nin çözme gücünü etkileyen diğer bir parametre de polaritesidir. CO2‗nin polar özeliği, 

zayıf polaritedeki çözücülere benzemektedir ve bu nedenle apolar çözücüler grubunda yer alır; ancak 

karbonun dört kutuplu moleküler yapısı nedeniyle alkoller, esterler, aldehitler gibi organik polar 

maddeleri sınırlı oranda da olsa çözebilmektedir. CO2‗nin düĢük dielektrik sabiti nedeniyle oluĢan 

zayıf polaritesini artırmak için polaritesi yüksek maddeler eklenebilmektedir. Bu tür maddeler, 

yardımcı çözücü ya da ikinci çözücü (kosolvent) olarak adlandırılmaktadır (McHugh vd., 1994,Roy 

vd.,1996 ) 
 

1.4. Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu 

Süperkritik akıĢkan ekstraksiyon sisteminin Ģematik gösterimi ġekil 2‘de verilmiĢtir. Sistemdeki 

sıvı CO2 önce bir pompa ile istenilen basınç değerine getirilir. Buradan bir ısıtıcıya gönderilen akıĢkan 

istenilen sıcaklık değerine ısıtılır. Böylece süperkritik sıcaklık ve basınç değerlerine getirilmiĢ olan 

akıĢkan sıcaklığı sabit tutulan bir ekstraktöre gönderilir. Ekstraktörde bulunan madde ile temas 

sonucu, süperkritik CO2‗de çözünen karıĢım bir ayırıcıya alınır ve basıncı düĢürülür. Basıncının 

düĢürülmesi sırasında çözme gücünü kaybeden akıĢkan üründen ayrılır.  
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Ayırıcıdan alınan CO2 gazının geri kazanımı için bir soğutucuda sıcaklığı düĢürülmektedir. 

Soğutucudan çıkan sıvı CO2 tekrar sisteme beslemek üzere sıvı CO2 tüpünden alınan akımla 

karıĢtırılır. Elde edilen ürün ayırıcının altından toplanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. SAE sistemi akım Ģeması 

 

1.5. Süperkritik  akışkan ekstraksiyonunun avantajları ve dezavantajları 

Süperkritik akıĢkan ekstraksiyonu, sahip olduğu avantajlar nedeniyle, geleneksel çözücü ekstraksiyon 

yöntemlerine alternatiftir. BaĢlıca avantajları Ģunlardır: 

 Süperkritik akıĢkanlar nispeten düĢük viskozite ve yüksek difüzyon katsayısına sahiptir. 

Bundan dolayı gözenekli katı maddelerin içerisine sıvı çözücülerden daha hızlı girmekte ve 

dolayısıyla ekstraksiyon daha kısa sürede gerçekleĢmektedir. 

 Sürekli sistemlerde süperkritik akıĢkanın ekstraktöre sürekli olarak beslenmesi, ekstraksiyon 

iĢlemlerinde yürütücü kuvvetin artmasına neden olur, bu da kütle aktarım hızını arttırır. 

 Süperkritik akıĢkanların çözme güçleri sıcaklık ya da basınç değerlerindeki küçük değiĢimler 

ile büyük ölçüde değiĢmektedir. Bu özelik ürün seçimliliğini ve verimliliğini etkiler. 

Ayarlanabilir çözme gücü süperkritik akıĢkan ekstraksiyonu ve süperkritik akıĢkan 

kromatografi uygulamaları için önemli bir avantajdır. 

 Süperkritik akıĢkanlar ile ekstraksiyon iĢlemi sona erdiğinde, basıncın düĢürülmesi ile 

akıĢkan, çözünen maddeden kolaylıkla ayrılabilmektedir. Bu yöntemde üründe çözücü 

kalıntısı kalmamakta ve yeni bir saflaĢtırma iĢlemine gereksinim duyulmamaktadır. 

 Süperkritik akıĢkan olarak genellikle CO2 kullanıldığı için çevre için tehlike oluĢturmaz. Isıya 

duyarlı bileĢiklerin ayırma ve saflaĢtırma süreçleri için süperkritik akıĢkan ekstraksiyonu en 

etkin yöntemdir. 

 Süperkritik akıĢkan ekstraksiyonunda kullanılan akıĢkanlar inert çözücülerdir. Bu özelik, 

süperkritik koĢullarda gerçekleĢtirilen ekstraksiyon iĢlemlerinde herhangi bir hidroliz, 

oksidasyon ya da bozunma tepkimesinin gözlenmemesini sağlamaktadır. 
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 Doğal ürünler bileĢimlerinde düĢük miktarlarda bulunan değerli endüstriyel ürünlerin ayırma 

iĢlemlerinde süperkritik akıĢkan ekstraksiyonu etkin bir süreçtir.  

 Sistem doğrudan bir kromatografik analiz cihazına bağlanabilir ve elde edilen ekstraktın 

analizi çevrimiçi (on-line) olarak yapılabilir. 

 Süperkritik akıĢkanlarla ekstraksiyon süreçlerinde kullanılan akıĢkan ekstraktöre tekrar geri 

beslenebilir ve çözücü kaybı azaltıldığından ekonomik bir ayırma sürecidir (Lang ve Wai, 

2001) 

Süperkritik akıĢkanlarla ayırma iĢlemlerinin yüksek basınçta (>80 bar) gerçekleĢmesinden dolayı 

yüksek yatırım maliyeti ve yüksek enerji gereksinimi gibi birkaç dezavantajı vardır. Bir baĢka 

dezavantajı ise, en saf CO2 tüplerinin içeriğinde bile varolan %1-2 ‗lik oksijenin, antioksidanlar gibi 

oksijene hassas bileĢikler ile tepkimeye girip az miktarda da olsa bozunmalarına neden olmasıdır 

(Lang ve Wai, 2001) 

1.6. Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonunun Kullanım Alanları 

SAE uygulamaları endüstride daha çok geçmiĢte doğal maddelerin ekstraksiyonu, kahveden 

kafeinin giderilmesi, bitki tohumlarından yağ ekstraksiyonu, kömür ve petrolden kimyasal maddelerin 

ekstraksiyonu gibi süreçlere yoğunlaĢmıĢtır (Knez vd. 2014, Herrero vd., 2010) 

Son yıllarda özellikle farmakolojik olarak aktif bileĢenlerin bitkilerden SAE ile ayrılması üzerine 

çalıĢmalar çoğunluktadır. Miktarca az ancak kıymetli bu bileĢenleri SAE ile yüksek saflıkta elde 

etmek mümkündür. Bunlara Ģeftali çekirdeğinden fitesiteroller, deve dikeninden silibin, çaydan kafein, 

kayısı çekirdeğinden -karoten, kuĢburnundan karotenoidler ve yağ asitleri elde edilmesi örnek olarak 

verilebilir. (Brunner, 2005, Herrero vd.,2010) 

Gıda alanındaki genel uygulamalar ise aĢağıda listelenmiĢtir. 

 

Et ve turĢudan paprika renk (oleorezin) ekstraksiyonu 

Kahve ve çay dekafeinasyonu 

Bitkisel yağlar ve katı yağların ekstraksiyonu 

Bitkisel ilaçların ekstraksiyonu 

Tatlar, kokular, aromalar ve parfümlerin eldesi 

Bitkilerden gıda boyaları eldesi 

Bitkisel maddelerden antioksidanlar eldesi 

Tütün denikotinizasyonu 

Meyve suları stabilizasyonu 

Acı tat için Ģerbetçiotu ekstraksiyonu 

Hazır tüketim gıdalarının yağının alınması 

Esansiyel yağ ekstraksiyonu 

Et ve eczacılık ürünlerinden kekik yağı ekstraksiyonu 

 

2. ÖRNEK ÇALIġMA: ÇAY ATIKLARINDAN SAE METODU ĠLE KAFEĠN ELDESĠ 

Yapılan deneysel çalıĢmada; hiçbir ekonomik değeri olmayan çay bitkilerinin sap ve lif atıkları 

kullanılmıĢtır. En yüksek ekstraksiyon verimini sağlayan çalıĢma Ģartlarının optimize edilmesi 

amaçlanmıĢtır. Süperkritik karbon dioksit ekstraksiyonu metodu ile çay atıklarından kafein ekstrakte 

edilmiĢ ve HPLC ile kantitatif analizi yapılmıĢtır. 
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Kafein (C8H10O2N4) temel yapısını pürinin oluĢturduğu bir alkoloiddir. Çay, kahve, kola nut, mate 

(Paraguay çayı) ve az miktarda kakaoda bulunur. Kafein en çok kolalı içeceklerde, uyarıcı ve kas 

gevĢetici etkisinden dolayı da ilaç endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.(Barone ve Roberts, 

1996) 

Kafein, sentetik metotlarla ve çay, kahve gibi bazı bitkilerden ekstraksiyonla olmak üzere iki 

yöntemle elde edilmektedir. Çayda kuru maddede kütlece % 3-4, çay saplarında yaklaĢık %1 oranında 

kafein bulunmaktadır.(Cloughley, 1982, Suzuki, 1985) Doğal bitkilerden elde edilmesi çoğunlukla ilaç 

ve gıda endüstrisinde kullanıldığı için önemlidir. SAE ile de yüksek saflıkta kafeini elde etmek 

mümkündür. 

2.1. Deneysel Çalışma 

Deneysel çalıĢmalarda Rize Çay-Kur Çay Fabrikası‘nda siyah çayın iĢlenmesi sona erdikten sonra 

atılan ve üretimde kullanılamayan çay sapları ve lifleri kullanılmıĢtır.(ġekil 3) 

Numuneler ilk olarak, 1,00 mm çaplı deliklere sahip eleği olan Retsch marka bitki öğütme 

makinasında öğütülmüĢtür. Daha sonra sırasıyla 0,710 mm, 0,500 mm, 0,355 mm ve 0,250 mm elekler 

kullanılarak elek analizine tabi tutulmuĢtur. Malvern Mastersizer boyut analizi cihazı ile ortalama 

tanecik büyüklükleri hesaplanmıĢtır.  Farklı büyüklükteki numuneler 100–105 °C etüvde 2 saat 

kurutularak sabit tartıma getirilmiĢtir. 

 

 

ġekil 3. Çay lifleri ve sapları 

 

Süperkritik ekstraksiyon cihazı Applied Separations‘ Spe-ed SFE fırın modelidir. Cihaz 

pompa, fırın içerisinde ekstraksiyon ünitesi ve toplama ve kontrol üniteleri olmak üzere üç 

bölümden oluĢmaktadır. HPLC Cihazı Dionex P680 HPLC Pompa ve UVD 170U dedektörden 

oluĢmaktadır.  

Deneylerin tüm aĢamasında deiyonize su ve yüksek saflıkta kimyasallar kullanılmıĢtır: Kafein 

% 99,99 saflıkta (Merck), Karbon dioksit %99,9 (Oksan), Asetonitril %99,99 (Merck) Etanol 

%99,99 (Merck) 

5 g kurutulmuĢ çay atıkları 10 mL su ile ıslatılarak 24 mL hacimli ekstraktöre yerleĢtrilmiĢtir. 

Ekstraktördeki en ufak kaçak numune kaybına neden olacağı ve çalıĢmayı güçleĢtireceği için 

ekstraktörün kapakları özel contalarıyla kapatılarak kaçak yapması engellenmiĢ ve fırın 

içerisindeki bölümüne yerleĢtirilmiĢtir. Ayrıca bağlantı elemanları da kaçak yönünden köpük ile 

kontrol edilmiĢtir. ġekil 4‘de görüldüğü üzere deney sistemi sifonlu CO2 tüpü, kompresör, pompa, 

devirdaim banyo, modifiye pompa, fırın ve ekstraktör, ekstrakt toplama kapları ve akıĢ ölçerden 

oluĢmaktadır. Fırın ısıtılarak ekstraktörün istenilen sıcaklığa ulaĢması sağlanmıĢtır. Pompa 

yardımıyla da CO2 istenilen basınca kadar sıkıĢtırılır, sonra çıkıĢ vanası açılarak ekstrakiyon 
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iĢlemine baĢlanmıĢtır. ÇıkıĢ vanası ısıtılarak (130-135ºC) CO2‗in katı faza geçerek sistemi 

tıkaması önlenmiĢtir. Sistem kesikli olarak çalıĢtırılmıĢ, iĢlem boyunca ekstrakt numune kabında 

toplanmıĢtır. Ġstenilen süre sonunda giriĢ ve çıkıĢ vanaları kapatılıp boĢaltma vanası açılarak 

sistem içerindeki CO2 uzaklaĢtırılmıĢ ve iĢlem sonlandırılmıĢtır. Toplanan ekstrakt 100 mL sıcak 

su ile çözülerek vakum altında filtre kağıdından süzülmüĢtür. Süzüntü su ile 10 kat seyreltilerek 

HPLC cihazında analiz edilerek kafein miktarı hesaplanmıĢtır. HPLC cihazında 4,6 x 150 mm 

boyutlarında Acclaim 120 C18, 3 m kolon kullanılmıĢtır. Öncelikle 12,5, 25, 50 ve 100 ppm 

konsantrasyonlarında standart kafein çözeltileri hazırlanmıĢ ve kalibrasyon doğrusu elde 

edilmiĢtir. Mobil faz olarak %30 asetonitril %70 su kullanılmıĢtır. Analizler 0,8 mL/dakika akıĢ 

hızında 272 nm‘ de ve 138 bar basınçta yapılmıĢtır.  

 

 

ġekil 4: Deney sistemi 

 

Deneysel çalıĢmalarda, ekstraksiyon süresi, CO2 akıĢ hızı, sıcaklık, basınç, tanecik büyüklüğü 

ve etanol ilavesinin ekstrakte edilen kafein miktarına etkisi incelenmiĢtir.Tablo 4‘de verilen 

çalıĢma Ģartları aralıklarında deneyler tekrarlanarak optimum Ģartlar belirlenmiĢtir. 

 

Tablo 4. Parametreler ve çalıĢma aralıkları 

Parametreler ÇalıĢma aralığı 

Ekstraksiyon süresi, dakika 60-600 

CO2 akıĢ hızı, g/dakika 6-12 

Sıcaklık, °C 50-70 

Basınç, bar 150-300 

Tanecik büyüklüğü, mm 0-0,710 
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3. DENEY SONUÇLARI  

Deneylerde 0,387 mm ortalama tanecik büyüklüğünde olan atık çay sapları kullanılmıĢtır. Ġlk 

olarak zaman parametresi incelenmiĢtir. 5 g kuru çay saplarından elde edilen kafein miktarı grafiklerde 

mg kafein/g kuru atık çay olarak ifade edilmiĢtir. Deneysel çalıĢmada her bir parametre tek tek 

incelenmiĢ ve bir diğer parametre incelenirken daha önceki setlerde optimize edilen parametreler sabit 

tutulmuĢtur. Ġlk olarak ekstraksiyon süresinin etkisi araĢtırılmıĢtır. Bu deneylerde su miktarı, sıcaklık, 

basınç, tanecik büyüklüğü ve karbon dioksit akıĢ hızı sabit tutulurken, ekstraksiyon süresi 

değiĢtirilmiĢtir. Literatürdeki değerlerden yararlanılarak su miktarı 10 mL, sıcaklık 55ºC, basınç 200 

bar, tanecik büyüklüğü 0,387 mm, karbon dioksit akıĢ hızı 10 g/dakika olarak sabit tutulmuĢtur. Daha 

sonra sırasıyla karbon dioksit akıĢ hızı, sıcaklık, basınç ve tanecik büyüklüğünün ekstraksiyon 

verimine etkisi incelenmiĢtir. Parametrik çalıĢma çay lifleri ile yapılmıĢ, bulunan optimum Ģartlarda 

çay sapları ile tekrarlanmıĢtır. Sonuçlar grafikler halinde ġekil 5, 6, 7, 8 ve 9‘da verilmiĢtir. 

 

ġekil 5. Ekstraksiyon süresinin etkisi (sıcaklık 55 ºC, basınç 200 bar, ortalama  

                 tanecik büyüklüğü 0,387 mm, karbon dioksit akıĢ hızı 10 g/dakika ) 
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ġekil 6. Karbon dioksit akıĢ hızının etkisi (sıcaklık 55ºC, basınç 200 bar, ortalama  

                 tanecik büyüklüğü 0,387 mm, ekstraksiyon süresi 420 dakika) 

 

ġekil 7. Sıcaklık etkisi (karbon dioksit akıĢ hızı 11 g/dakika, basınç 200 bar,  

                 ortalama tanecik büyüklüğü 0,387 mm, ekstraksiyon süresi 420 dakika) 
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ġekil 8. Basınç etkisi (karbon dioksit akıĢ hızı 11 g/dakika, sıcaklık 60 °C, ortalama  

                 tanecik büyüklüğü 0,387 mm, ekstraksiyon süresi 420 dakika) 

 

ġekil 4.5. Tanecik büyüklüğünün etkisi (Sıcaklık 60°C, basınç 250 bar, CO2 akıĢ hızı  

                 11 g/dakika, ekstraksiyon süresi 420 dakika) 

Yapılan çalıĢma, bir optimizasyon çalıĢmasıdır. Süperkritik CO2 ekstraksiyonu ile en fazla 

kafeinin ekstrakte edilebildiği optimum Ģartlar ekstraksiyon süresi 420 dakika, CO2 akıĢ hızı, 11 

g/dakika sıcaklık 60°C, basınç 250 bar, ortalama tanecik büyüklüğü 0,202 mm deneysel olarak 

belirlenmiĢtir. Belirlenen Ģartlarda çay saplarından 15,20 mg kafein/g kuru atık çay, çay liflerinden 

19,16 mg kafein/g kuru atık çay oranlarında kafein elde edilmiĢtir. (Ġçen ve Gürü 2009)  
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4. TARTIġMA 

Yapılan deneysel çalıĢmada çay fabrikalarında değerlendirilemeyen, çay üretiminde kullanılmayan 

yaĢlı çay yapraklarından oluĢan lifler ve çay sapları kullanılmıĢtır. Kullanılan hammaddenin hiçbir 

ekonomik değeri yoktur. Hammaddenin kolaylıkla temin edilebilirliği açısından çay fabrikalarının 

bulunduğu bölgede ülkemiz kafein ihtiyacını karĢılamak üzere bu çalıĢmanın endüstriye 

kazandırılması uygun görülmektedir.  

Türkiye çay tarım alanı bakımından yedinci sırada, kuru çay (siyah çay) üretim miktarı 

bakımından beĢinci sırada, çay tüketim potansiyeli yönünden ise Hindistan ve Çin‘in ardından üçüncü 

sırada yer almaktadır. Türkiye Ġstatistik Kurumu verilerine göre yılda yaklaĢık 1,1-1,3 milyon ton yaĢ 

çay yaprağı (200-300 bin ton kuru çay yaprağı), siyah çay üretiminde kullanılmakta ve bu miktarın 

yaklaĢık % 10‘u kullanılmayan çay lifleri ve sapları olarak atılmaktadır. (TOBB, 2014) Yılda çay 

üretiminden 20 bin ton atık çıktığı ve yapılan deneysel çalıĢmalara göre çay atıklarının ortalama 

kütlece % 1,5 kafein içerdiği dikkate alınırsa, bu hammaddeden yaklaĢık 300 ton kafein elde edilebilir. 

Dolayısıyla sadece çay fabrikası atıkları değerlendirilerek kafein üretebilecek bir proses kurulduğunda, 

Türkiye'nin kafein ihtiyacının yaklaĢık 5 katını elde etmek mümkün olacaktır. 
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Özet 
 

Hücre-hücre iletiĢim ile popülasyon yoğunluğuna bağlı iletiĢim mekanizması çevreyi algılama 

sistemi olarak adlandırılmakta ve pek çok bakteri cinsinde görülmektedir. Bakteriler arasındaki bu 

iletiĢimin temeli, bakterilerin bulundukları ortama otouyarıcı (AI) sinyal molekülü olarak adlandırılan 

bir takım maddeleri sentezlemeleri ve sentezlenen bu maddelerin yoğunluğu ile ortamdaki popülasyon 

yoğunluklarını algılayabilmeleri ve bunun neticesinde de sinyal moleküllerinin özel genlerin 

ekspresyonun da rol oynamasına dayanmaktadır. Bakteriler bu Ģekliyle yüzlerce davranıĢ 

sergilemektedir. Fakat bunlar içerisinde en önemli olanı enfeksiyon hastalıkların kaynağı olan virülens 

faktörlerinin bu sistem aracılığı ile sentezi ve biyofilm oluĢumudur. 

Bakteriler büyüyüp çoğalırken iki ayrı yaĢam formu gösterirler. Bunlardan birincisinde bakteri 

tektir ve planktonik hücreler olarak geliĢir diğerinde ise mukoid agregatların içerisinde organize olarak 

geliĢimini sürdürür. Mukoid yapı olarak görülen bu geliĢme Ģekli ―biyofilm‖ olarak 

adlandırılmaktadır. Bakterilerde görülen bu iki yaĢam formu insanlarda görülen bakteriyel 

enfeksiyonlar için oldukça önemlidir. Planktonik bakterilerin sebep olduğu akut enfeksiyonlar 

antibiyotiklerle tedavi edilebilirken, biyofilm oluĢturan bakteri enfeksiyonlarının tedavisi zor olup 

kronikleĢmektedir. Ġnsan vücudunda özellikle kateterler, kontakt lensler, protez, kalp kapakçıkları ve 

kalp pilleri, akciğer dokusu gibi canlı ve cansız birçok yüzeyde bulunabilir. Bundan baĢka biyofilm 

tabakasına su ile temas eden tüm yüzeylerde, örneğin; endüstriyel veya evsel su sistemlerinde,  

hayvancılık iĢletmelerinde, özellikle yetiĢtirme üretim ve ürün iĢleme ünitelerinde, suyun geçtiği 

hemen her yerde biyofilm oluĢma riski vardır.   

Çevreyi algılama siteminde önemli rolü olan sinyal moleküllerinin analogları sistemin 

inhibisyonu üzerine denenmektedir. Bu çalıĢmada çevreyi algılama sistemi inhibitör adayı olarak 

tasarlanıp sentezlenen benzimidazol türevi moleküllerin (U65, U77, U92) biyofilm oluĢumu üzerine 

inhibitör etkileri araĢtırılmıĢtır. Bu amaçla çalıĢma kapsamına P. aeruginosa PA01 ve farklı vücut 

dokularından izole edilen dokuz adet klinik izolat dahil edilmiĢtir. Ġnhibitör etkileri tespit edilen 

moleküllerin biyofilm oluĢumu üzerine inhibitör etkileri araĢtırılmıĢ ve sonuçta çevreyi algılama 

sistemi inhibitör adayı olarak sentezlenen benzimidazol türevi moleküllerin (U65, U77, U92) biyofilm 

oluĢumunda önemli inhbitör etkilerinin olduğu görülmüĢtür. Özellikle P. aeruginosa PA01 suĢunda 

biyofilm  oluĢumu üzerine % 56- % 74 arasında değiĢen inhibisyon oranları gözlenmiĢtir. 
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Inhibition Effect of Novel Molecules on Bofilm Formation inPseudomonas aeruginosa 

  

Abstract 
 

Density-dependent cell-cell communication, or quorum sensing (QS), has been demonstrated 

in numerous species of bacteria. And bacteria communicate with each other within their vicinity using 

chemical signalling molecules which are known as autoinducers (AI). Quorum sensing relies on these 

autoinducers to control gene expression in response to changes in bacterial cell density. Several 

signalling molecules have been identified and the most common type in most Gram negative bacteria 

are the N-acylhomoserine lactones (AHLs). Quorum sensing signal molecules are also emerging as 

multifunctional molecules that influence life, significantly the outcome of host pathogen interactions. 

In the opportunistic pathogen Pseuodomonas aeruginosa also use quorum sensing systems. In 

Pseuodomonas aeruginosa quorum sensing systems plays a very important role in the regulation of 

biofilm formation. The discovery of quorum sensing systems regulating bacterial virulence has 

afforded a novel opportunity to control infections without interfering with growth.  

 Bacteria show two different life forms. The first type bacteria live individual and the other 

type individual microorganisms are bound together by a polymeric substance excreted by the 

microorganisms. These two types are significant for bacterial infections. Acute infection via 

planctonic bacteria can be cure with antibiotics but infection which is caused by bacterial biofilm is 

hard to cure with antibiotics and may chronics. Biofilms may be formed many surfaces in the human 

body, especially catheters, contact lenses, prostheses, heart valves and pacemakers. Biofilm formation 

seen different surfaces, for example in industrial or municipal water systems, livestock operations, 

particularly in raising production and product processing unit. 

In this purposes new AHL analogs synthesis and investigated for inhibition of quorum 

sensing. In this study we investigated inhibitor effect of several novel benzimidazole molecules named 

U65, U77 and U92 on and biofilm formation in P. aeruginosa PA01 and 9 clinical P. aeruginosa 

isolates. All of the molecules showed anti-QS activity and the inhibitory effect of U65, U77 and U92 

biofilm formation has been observed. Conclusion novel benzimidazole molecules inhibited and 

biofilm formation on P. aeruginosa PA01 strain between % 56- %74. 

 

Keywords: Quorum sensing, N-acyl-homoserine lactone, Pseudomonas aeruginosa, biofilm. 

 

1. GĠRĠġ 

 

Bakteriler yeryüzünde yaĢamakta olan en eski canlı grubudur ve milyarlarca yıldan beri de 

yaĢamlarını sürdürmektedirler. Tek hücreden oluĢurlar ve kiĢisel özelliklerini kodlamak için oldukça 

az sayıda gene ve genetik bilgiye sahiptirler. Çok hücreli organizmalarda görülen hücreler arası 

sinyallerin alıĢveriĢi, karmaĢık sinyal yollarının olması çok hücreli organizmaları tek hücreli 

organizmalardan ayıran önemli bir özellik iken bakterilerin de kendi aralarında iletiĢim 

kurabildiklerinin keĢfi bu basit olduğu düĢünülen organizmalara karĢı genel görüĢün değiĢmesine 

sebep olmuĢtur. 



IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

219 

 

 Bakteriler arasındaki bu iletiĢimin temeli, bakterilerin bulundukları ortama sinyal molekülü 

olarak adlandırılan bir takım maddeleri sentezlemeleri ve sentezlenen bu maddelerin yoğunluğu ile 

ortamdaki popülasyon yoğunluklarını algılayabilmeleri ve bunun neticesinde de sinyal moleküllerinin 

özel genlerin ekspresyonun da rol oynamasına dayanmaktadır (Lerat, 2004). Bakterilerde bu Ģekliyle 

yüzlerce kollektif davranıĢ mevcuttur, fakat bunlar içerisinde en önemli olanı virülens faktörlerinin 

sentezidir (Henke ve Bassler, 2004). 

Birçok mikroorganizma tarafından kullanılan bu sistem ‗Çevreyi Algılama‘ (Quorum Sensing) 

olarak adlandırılmaktadır. Bunun yanı sıra ‗Yoğunluğu Algılama‘, ―Yeter Çoğunluğu Algılama‖, gibi 

ifadeler de kullanılmaktadır. Bakteriler ortamdaki sinyal moleküllerinin yoğunluğunu ölçerek aslında 

çevrelerindeki popülasyon yoğunluğu hakkında bilgi edinmiĢ olmakta ve buna bağlı olarak da 

popülasyon düzeyinde gen ekspresyonu kontrolü gerçekleĢtirilmektedir.  

 

2. BAKTERĠLER ARASI ĠLETĠġĠM 

 

Birçok Gram pozitif ve negatif bakteri ve mantarlar birbirleri ile farklı sinyal molekülleri 

aracılığıyla iletiĢim kurmaktadır. Bu sinyal moleküllerini üretmekle birlikte, mikroorganizmalar bu 

moleküllerin konsantrasyonunu ölçerek çevrelerindeki mikrobiyal topluluğun miktarı hakkında da 

bilgi sahibi olmaktadır. Böylece iyi koordine olmuĢ bir davranıĢ sergilemekte, konağın immün 

yanıtından kaçabilmek için virülans faktörlerini regüle etmekte ve baĢarılı bir enfeksiyon süreci 

geliĢtirmektedir. Ayrıca bakteriler hem değiĢen çevresel Ģartlara uyum sağlamada hem de hayatlarına 

devam ettirmek için biyoıĢıma, hücre bölünmesi, biyofilm oluĢumu, antibiyotik üretimi gibi türe özgü 

davranıĢları sergilerler. Quorum-sensing mekanizması da, türe özgü davranıĢı hep birlikte sergilemeyi, 

bu davranıĢı ortaya koymada zamanlamanın ayarlanmasını sağlar (Henke, 2004). 

2.1. ĠletiĢimin keĢfi 

Bakteriler arasındaki iletiĢim, ilk olarak serbest yaĢayan iki deniz mikroorganizması olan V.  

fisheri ve V.harveyi‘de çevreyi algılama sisteminin karakterize edilmesi ile baĢlamıĢtır.Bazı ökaryotik 

canlılar bakterilerle simbiyotik bir yaĢam gösterirler. Bunlardan bir tanesi mürekkep balığı Euprymna 

scolopes ile V. fischeri birlikteliğidir. Mürekkep balığı doğduktan kısa bir süre sonra çevredeki 

bakterileri toplar. Balığın ıĢık organına yerleĢen bakteriler geceleri balık avlanırken ıĢıma yapar ve 

balık ayıĢığı yansıması gibi görünerek predetörlerine karĢı kendini korur (ġekil 2. 2). Bakterilerde ıĢık 

organındaki besinlerle beslenir. Sabah olduğunda mürekkep balığı vücudundaki bakterilerin % 95 ini 

atar ve kuma gömülerek dinlenmeye çekilir. Atılan bakteriler yavru mürekkep balıkları tarafından 

toplanır. YetiĢkin mürekkep balığının vücudunda kalan bakteriler ise geceyarısına kadar tekrar 

çoğalırlar.Normalde deniz suyunun mililitresinde 100'den daha az sayıda olan bu bakterinin serbest 

yaĢarken ıĢıma (biyolüminesans) yapamamaları, ancak bazı deniz balıkları ve mürekkep balıklarının 

ıĢık organlarında yüksek konsantrasyonda oldukları zaman çevreye ıĢık yaymaya baĢlamaları 

dikkatleri çekmiĢtir.  

Bu olayla ilgili ilk açıklamalar, kültür ortamının bir ıĢıma inhibitörü içerdiği ve bu inhibitörün 

bakteriler tarafından çok fazla sayıya ulaĢılarak ortamdan uzaklaĢtırıldığı Ģeklindeydi (Kempner ve 

Hanson, 1968). Ortamdaki bakteriler baĢlangıçta ilgili maddelere maruz bırakılarak yetiĢtirildiğinde, 

ıĢıma olayının düĢük hücre yoğunluğunda bile indüklendiği için bu açıklama öne sürülmüĢtür. Fakat 

daha sonra ıĢıma olayının bir inhibitör maddenin ortamdan uzaklaĢtırılması yoluyla değil de bir 

aktivatör molekülün (=otoinducer) birikerek artması sonucu meydana geldiği görülmüĢtür (Nealson 

vd., 1970; Eberhard, 1972).  
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2.2. Biyofilm 

 

Bakteriler büyüyüp çoğalırken iki ayrı yaĢam formu gösterirler. Bunlardan birincisinde bakteri 

tektir ve planktonik hücreler olarak geliĢir diğerinde ise mukoid agregatların içerisinde organize olarak 

geliĢimini sürdürür. Mukoid yapı olarak görülen bu geliĢme Ģekli ―biyofilm‖ olarak 

adlandırılmaktadır. Bakterilerde görülen bu iki yaĢam formu insanlarda görülen bakteriyel 

enfeksiyonlar için oldukça önemlidir. Planktonik bakterilerin sebep olduğu akut enfeksiyonlar 

antibiyotiklerle tedavi edilebilirken, biyofilm oluĢturan bakteri enfeksiyonlarının tedavisi zor olup 

kronikleĢmektedir (Bjarnsholt, vd., 2010). 

Doğada özellikle sucul ortamlarda taĢlar üzerinde ya da su borularının içinde görülen kaygan 

yapı, diĢler üzerinde zamanla oluĢan plaklar biyofilme birer örnek olup üzerinde çok fazla 

araĢtırmanın yapılması özellikle hastane enfeksiyonlarında yarattığı ciddi sorunlardan ve sebep olduğu 

ekonomik kayıplardandır. 

 

ġekil 1: Biyofilm oluĢum basamakları 1-Yüzeye tutunma, 2-Geri dönüĢümsüz tutunma, 3-OlgunlaĢma 

faz1, 4-OlgunlaĢma faz2, 5-Ayrılma, kopma (Monroe, 2007) 

 

Biyofilm oluĢumu las sistemi kontrolünde gerçekleĢir (De Kievit vd., 2001). Biyofilm 

oluĢumu, katı veya sıvı bir yüzeye tutunma, mikrokolonizasyon, hücre dıĢı polisakkarit bileĢenlerin 

üretilmesi, bakterilerin olgunlaĢması ve yayılması basamaklarını içerir (ġekil ). Biyofilmin baĢlangıç 

formunda bakteriler van der Walls bağları ile yüzeye zayıf bir Ģekilde tutunur. Yüzeyden kayıp 

gitmedikleri sürece fibmria yada pililerini kullanarak yüzeye geri dönüĢümsüz olarak tutunurlar.  

Yüzeye sıkıca tutunduktan sonra ekzopolisakkarit (EPS) üretmeye baĢlarlar ve bu matriks 

yüzeye daha sağlam tutunmalarını ve çevresel faktörlerden korunmalarını sağlar. Biyofilm tabakası 

yeterince büyüdüğünde ise biyofilm tabakasından kopmalar meydana gelir ve farklı ortamlara 

dağılarak yeni biyofilm tabakalarının oluĢumu gerçekleĢir (Olson, vd.,2002) 
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3. YÖNTEM 

ÇalıĢmada kullanılan kimyasalların bakteriler üzerindeki çevreyi algılama sistemi aracılığı ile 

gerçekleĢen biyofilm oluĢumu üzerine inhibisyon etkisi biyofilm testi ile gerçekleĢtirilmiĢ, sonuçlar 

referans suĢ ile kıyaslanarak istatistiksel olarak değerlendirilmiĢtir. 

3.1.Biyofilm OluĢum Testi 

P. aeruginosa PA01 suĢu ve P. aeruginosa M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9 klinik 

izolatlarında U65, U77, U92 moleküllerinin biyofilm oluĢumuna inhibisyon etkisi incelenmiĢtir. Bu 

amaçla bakteriler LB besiyerinde 37 ºC‘de 16-18 saat üretilmiĢ ve ertesi gün biyofilm oluĢumu üzerine 

inhibisyon etkisi test edilecek olan moleküller (U65, U77, U92) 3 mM deriĢimde hazırlanıp (DMSO 

da çözülmüĢtür) içerisinde 200 µl LB Broth besiyeri olan olan plastik tüplere 6 µl eklemiĢtir. 16-18 

saat üretilmiĢ olan bakteri kültürleri bulanıklığı 0,5 McFarland bulanıklığına eĢdeğer bulanıklığa 

ayarlanarak 200 µl LB Broth+6 µl molekül içeren ependorflara 10 µl ilave edilmiĢtir. Her molekül ve 

bakteri için üç plastik tüp kullanılmıĢtır. Her bakteri için besiyeri içeren plastik tüplere sadece bateri 

kültürü eklenerek kontrol grupları oluĢturulmuĢtur. Negatif kontrol olarak PA0-JP2 suĢu LB içeren 

plastik tüplere 10 µl eklenmiĢ ve besiyeri içerenplastik tüplerin üç tanesine de moleküllerin çözücüsü 

olan DMSO dan 6 µl eklenerek 37 ºC‘de 24 saat inkübasyona bırakılmıĢtır. 24 saat sonunda plastik 

tüplerdeki kültürler OD 600 nm‘de okunmuĢ ve değerler kaydedilmiĢtir. Daha sonra kültür içeren 

plastik tüplerin içeriği dökülerek 3 kez saf su ile yıkanmıĢ ve yıkama iĢlemi tamamlandıktan sonra 

tüplere % 0,1 lik kristal viyole çözeltisinden 250 µl eklenmiĢtir. 30 dakika kristal viyole ile muamele 

edilen plastik tüpler 5 kez saf su ile yıkanmıĢtır. Yıkama iĢlemi tamamlandıktan sonra 250 µl %95 lik 

etanol ilavesiyle 15 dakika çözdürülerek örnekler 96 kuyucuklu mikroplate içerisine aktarılmıĢ ve 

―Epoch Miproplate Spektrofotometre‖ kullanılarak sonuçlar 570 nm‘de okunmuĢtur. Sonuçlar 

biyofilm oluĢturma özelliğine sahip olan P. aeruginosa PA01 suĢuyla karĢılaĢtırılarak 

değerlendirilmiĢtir. 

 

4. BULGULAR 

 P. aeruginosa PA01 ve P. aeruginosa M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9 

klinikizolatlarında biyofilm oluĢumuna U65, U77, U92 moleküllerinin inhibitör etkisi üç molekülün 

3mM deriĢimlerinde araĢtırılmıĢ ve U65 molekülünün M5 klinik izolatında % 50, M9 klinikizolatında 

ise % 74 inhibisyona sebep olduğu tespit edilmiĢtir. Tespit edilen inhibisyonyüzdeleri istatistiksel 

açıdan anlamlı bulunmuĢtur (p≤0,05) (ġekil 2, ġekil 3). 

U77 molekülünün M2, M3, M4 klinik izolatlarında biyofilm oluĢumu üzerine inhibisyon etkisi 

% 9, % 27, % 33 olarak tespit edilmiĢ fakat bulunan inhibisyon yüzdeleri istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıĢtır. Diğer klinik izolatlarda görülen inhibisyon yüzdeleri ise, M1 % 43, M5 % 65, M6 % 

43, M7 % 55, M8 % 77, M9 % 80 ve P. aeruginosa PA01 % 56 olarak tespit edilmiĢtir. M1, M5, M6, 

M7, M8, M9, P. aeruginosa PA01 da görülen inhibisyon yüzdeleri istatistiksel açıdan anlamlı 

bulunmuĢtur (p≤0,05)(ġekil 2, ġekil 3). 

 

U92 molekülünün 3 mM deriĢiminin biyofilm oluĢumu üzerine inhibisyon etkisi M1, M2, M3 

ve M4 suĢlarında % 8, % 18, % 36, % 39 olarak tespit edilmiĢ ve bu sonuçlar istatistiksel açıdan 

anlamlı bulunmamıĢtır. M5 klinik izolatında % 52, inhibisyon gözlenirken M6 klinik izolatınta % 37, 

M7 klinik izolatında % 42, M8 klinik izolatında % 53, M9 klinik izolatında % 66 ve P. aeruginosa 

PA01suĢunda %54 inhibisyon oranı gözlenmiĢtir. U92 molekülünün bu değerler istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuĢtur (p≤0,05) (ġekil 3). 
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ġekil 2. U65, U77, U92 nolu kimyasalların ( 1):3 mM deriĢimi için P. aeruginosa M1, M2, M3, M4, 

M5 klinik izolatlarında biyofilm oluĢumuna etkisi. 

* ile iĢaretli sonuçlarla kontrol arasındaki fark p≤0,05 seviyesinde önemlidir. 

 



IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

223 

 

M6 U65 U77 U92

0

1

2

3

4

B
iy

o
fi

lm
 o

lu
su

m
u

 O
D

 5
7

0
 n

m

*
*

M7 U65 U77 U92

0

1

2

3

4

*

B
iy

o
fi

lm
 o

lu
su

m
u

 O
D

 5
7

0
 n

m

*

M8 U65 U77 U92

0

1

2

3

4

B
iy

o
fi

lm
 o

lu
su

m
u

 O
D

 5
7

0
 n

m

*

*

M9 U65 U77 U92

0

1

2

3

4

B
iy

o
fi

lm
 o

lu
su

m
u

 O
D

 5
7

0
 n

m

* *

*

PA01 U65 U77 U92

0

1

2

3

4

B
iy

o
fi

lm
 o

lu
su

m
u

 O
D

 5
7

0
 n

m

* *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3. U65, U77, U92 nolu kimyasalların (1):3 mM, deriĢimi için P. aeruginosa PA01 ve P. 

aeruginosa M6, M7, M8, M9, klinik izolatlarında biyofilm oluĢumuna etkisi. 

* ile iĢaretli sonuçlarla kontrol arasındaki fark p≤0,05 seviyesinde önemlidir. 

 

5. SONUÇ 

Bakteriyel enfeksiyonlarda antibiyotikler ile gerçekleĢtirilen mücadele, bakterinin her geçen 

gün geliĢtirdiği mutasyonlar sonucu gösterdiği direnç sebebiyle gittikçe zor hale gelmekte ve 

mikroorganizmalarla mücadelede yeni stratejilerin geliĢtirilmesini zorunlu hale getirmektedir. Patojen 

mikroorganizmalarda, hastalığın ortaya çıkmasında etkili olan virülens faktörlerinin, keĢfedilen 

çevreyi algılama sisteminin kontrolü ile gerçekleĢtiğinin anlaĢılması, patojen mikroorganizmalarla 

mücadelede bu sistemin inhibisyonu üzerine yapılan çalıĢmaların yoğunlaĢmasına sebep olmuĢtur.  

Çünkü bakterilerin birçok antibiyotiği tanıyor olması ve her geçen gün farklı bir mekanizma 

ile direnç geliĢtirmesi bakterileri öldürmek yerine hastalık yapma yeteneklerinin baskılanarak 

bakteriyel enfeksiyonlarla mücadelede yeni ve etkili bir strateji olarak düĢünülmektedir. 
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Bu amaçla çalıĢmamızda çevreyi algılama sistemi inhibitör adayı olarak tasarlanıp sentezlenen 

moleküllerin önemli bir fırsatçı patojen olan P. aeruginosa‟da çevreyi algılama sistemi kontrolünde 

gerçekleĢen biyofilm oluĢumu üzerine inhibisyon etkileri araĢtırılmıĢtır. 

Yaptığımız çalıĢma kapsamına kan, balgam, idrar gibi örneklerden izole edilen 9 adet P. 

aeruginosa klinik izolatı ve standart suĢ olarak da P. aeruginosa PA01 suĢu dahil edilmiĢtir. Ayrıca 

klinik izolatlar ve P. aeruginosa PA01 suĢunda, çevreyi algılama sistemi inhibitör adayı olarak 

tasarlanan ve U65, U77, U92 olarak adlandırılan moleküller de çalıĢma kapsamına dahil edilen diğer 

önemli bileĢenlerdir. 

Son yıllarda P. aeruginosa enfeksiyonlarının patogenezinde biyofilm oluĢumu önemli rol 

oynamakta ve nozokomiyal enfeksiyonlarda gittikçe artan morbitide ve mortaliteye sebep olmaktadır. 

Bakteriyel biyofilmler özellikle diĢ çürükleri, osteomyelit, kistik fibroz gibi birçok enfeksiyondan 

sorumludur. Bakteriyel biyofilmlerlerin planktonik hücrelerle kıyaslandığında antibiyotiklere karĢı bin 

kat daha fazla toleranslı olması biyofilm kaynaklı enfeksiyonların ne kadar önemli olduğunu 

göstermektedir. Bu yönüyle biyofilm kaynaklı enfeksiyonlarda antibiyotiklerle tedavinin zor olması 

biyofilm oluĢumunun engellenmesi, doğal olarak da biyofilm oluĢumundan sorumlu olan çevreyi 

algılama sisteminin inhibisyonu üzerine yapılan çalıĢmaların artmasına neden olmuĢtur.  

Sambanthamoorthy vd.(2011), yaptıkları çalıĢmada çevreyi algılama sistemi inhibitörü olarak 

tasarladıkları ve ABC-1(Antibiyofilm bileĢiği-1), ABC-2 olarak adlandırdıkları benzimidazol türevi 

moleküllerin P. aeruginosa ve S. aureus‘ta biyofilm oluĢumu üzerine inhibisyon etkilerini 

araĢtırmıĢlar ve nanomolar seviyede biyofilm oluĢumunu inhibe ettiğini ve aynı zamanda bakteri 

geliĢimini de baskılamadığını bulmuĢlardır. ABC-1(5 metoksi-2-[(4- metil benzil)sülfanil ]- 1H- 

benzimidazol) molekülü %95‘ varan biyofilm inhibisyon oranları göstermiĢ ve çalıĢmanın bir 

bölümünde medikal silikon kataterler üzerinde biyofilm oluĢumunun inhibisyonunu araĢtırmıĢlardır. 

Sonuçta P. aeruginosa PA01 ile yaptıkları denemede ABC-1 in uygulanmadığı kataterlerde P. 

aeruginosa PA01‘in güçlü biyofilm oluĢumu gösterdiği, 100 µM ABC-1 varlığında ise biyofilm 

oluĢumunu gözlenmediğini tespit etmiĢlerdir. ÇalıĢmamızın devamında anti biyofilm özelliği gösteren 

moleküllerin bu çalıĢmada kullanılan medikal materyallere yapılan denemelerin benzerinin yapılması 

da düĢünülmektedir. 

Bu çalıĢmada P. aeruginosa PA01 suĢu üzerinde U77 ve U92 moleküllerinin 3 mM 

deriĢimleri biyofilm oluĢumuna % 56 ve % 54 inhibisyon etki göstermiĢtir.  

Ayrıca çalıĢmada kullanılan klinik izolatların 5 tanesinde (M5, M6, M7, M8, M9) biyofilm 

oluĢumu üzerine U77 ve U92 moleküllerinin 3 mM deriĢimde inhibisyon etkileri anlamlı bulunmuĢtur.  

Klinik izolatlarda görülen inhibisyon sonuçlarından U65 molekülünün sadece M9 üzerindeki 

% 74 inhibisyon oranı ile M5 klinik izolatındaki % 50 inhibisyon oranı anlamlı bulunmuĢtur.  

U77 molekülü P. aeruginosa PA01 ile 6 adet klinik izolatta (M1, M5, M6, M7, M8, M9) 

anlamlı olarak değerlendirilen inhibisyonlara neden olmuĢtur. P. aeruginosa PA01‘ de % 56 inhibisyon 

gözlenirken, M9 klinik izolatında % 80 en yüksek inhibisyon oranı gözlenmiĢ, bunu sırasıyla M8 

izolatında % 77, M5 izolatında % 65, M7 izolatında % 55, M1 ve M6 izolatlarında ise % 43 

oranındaki inhibisyon yüzdeleri takip etmiĢtir. Klinik izolatlar ve oluĢturdukları biyofilm özellikleri ve 

izole edildikleri yer açısından sonuçlar kıyaslandığında anlamlı bir iliĢki gözlenmemiĢtir. 

U92 molekülünün klinik izolatlarda biyofilm oluĢumu üzerine inhibisyon etkisi U77 molekülü 

ile paralellik göstermiĢtir. U92 molekülünün tespit edilen inhibisyon sonuçları % 37 ile % 66 arasında 

değiĢkenlik göstermiĢtir. En fazla inhibisyon % 66 ile M9 klinik izolatı üzerinde görülürken bunu 

sırasıyla, M8 % 53, M5 % 52, M7 % 42, M6 % 37 yüzde inhibisyon değerleri takip etmiĢtir. Bu 
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sonuçlara göre77 molekülü ile U92 molekülünün klinik izolatlarda biyofilm oluĢumu üzerine 

inhibisyon etkisi U65 molekülüne oranla daha fazla olmuĢtur. 

Sonuç olarak bakterilerle mücadelede yeni bir alternatif olduğu düĢünülen çevreyi algılama 

sistemi inhibisyonu üzerine yapılan bu çalıĢma ile çevreyi algılama sistemi inhibitörü olarak tasarlanan 

moleküllerin sistemin inhibisyonunda etkili olduğu tespit edilmiĢ olup, daha sonraki çalıĢmalarda yeni 

çevreyi algılama sistem inhibitör adaylarının sentezlenmesinde öncü olabileceği, klinik öneme sahip 

diğer patojen mikroorganizmalarda da etkili olabileceği düĢünülmektedir. 
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Özet 

 

Çocuk istismarı hukuki, sosyal ve tıbbi pek çok açıdan etkisi olan insanlık tarihi kadar eskilere 

uzanan evrensel bir sorundur. Çocuk istismarı dünyada ve ülkemizde yaygın bir sorun olmakla birlikte 

bu konuda tam bir görüĢ birliği sağlanamamıĢ ve konu hakkında yapılan çalıĢmalarda farklı sonuçların 

ortaya çıktığı gözlenmiĢtir. UNICEF‘in (BirleĢmiĢ Milletler Çocuklara Yardım Fonu)  2014 yılında, 

dünya çapındaki 190 ülkenin verileri kullanılarak çocuklara yönelik Ģiddetle ilgili olarak hazırladığı 

raporda, dünyada her 10 kız çocuğundan birinin cinsel istismara maruz kaldığı, 20 yaĢın altındaki 

yaklaĢık 120 milyon kız çocuğunun cinsel taciz ya da tecavüze uğradığı ifade edilmiĢtir. Bu rapordan 

yola çıkılarak hazırlanan çalıĢmada dünyada ve ülkemizde yaygın olarak görülen çocuk istismarı 

sorunu epidemiyolojik açıdan ele alınmıĢ ve konu hakkında ortak bir görüĢ oluĢturulabilmesi adına 

bazı çözüm önerilerinin ortaya konulması amaçlanmıĢtır. 

 Literatür tarama yöntemi ile yapılan çalıĢmada çocuk istismarı ile ilgili önceden yapılmıĢ 

çalıĢmalar incelenmiĢ ve konuyla ilgili ortak bir görüĢ sunulmaya çalıĢılmıĢtır. Bu araĢtırma 

sonucunda; dünyada ve ülkemizde çocuk istismarının azaltılması ve önlenebilmesi için,  geniĢ 

örneklemli çalıĢmalar yapılması ve ülke genelinde çocuk istismarının sıklığının tespit edilmesi 

gerektiği ön görülmüĢtür. Toplumun konu hakkındaki farkındalık düzeyinin arttırılması adına da farklı 

disiplinlerdeki uzmanların bir araya gelerek bu sonuçlara göre gerekli tedbirleri alması gerektiği 

görüĢü savunulmuĢtur.  

 

Anahtar Kelimeler: UNICEF, Çocuk istismarı, Şiddet, Taciz.  

 

Epidemiology of Child Abuse 

 

Abstract 

 
Child abuse is an issue that affects society in social, medical and judicial aspects and this issue 

is as old as the history of the mankind. Child abuse is a prevalent problem in Turkey as well as in the 

world. However researchs about child abuse have variety of results and scientific world have not 

arrived at a consensus yet. In 2014, UNICEF (United Nations International Children's Emergency 

Fund) prepared a report about child abuse by using official data of 190 countries. In this report, it is 

stated that one in every ten girl is subjected to child sexual abuse and approximately 120 million girls 

under the age of 20 years were sexually assaulted. In this study, child abuse issue is analyzed in terms 

of epidemiology by using the data from the UNICEF report and it is aimed to offer certain solutions in 

order to arrive a consensus in this matter. In this study, which is made via literature review method, 

previous researchs about child abuse were examined and it is aimed to present a common ground. In 

the light of the study result, it is proposed that in order to prevent child abuse in Turkey as well as in 

the world, studies with extensive samples should be made and frequency of child abuse should be 

determined. It is expressed that experts from various fields should take measures in the view of such 

result in order to raise the awareness in the society.  

 

Keywords: UNICEF, Child Abuse, Violence, Molestation.  
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1.GĠRĠġ 

Çocuk istismarı ve/veya ihmali insanlık tarihi kadar eski ve hukuki, sosyal, tıbbi pek çok boyutu 

olan, bireyler üzerinde oluĢturduğu fiziksel, biliĢsel ve psikiyatrik bozukluklarla bütün toplumları 

derinden etkileyen evrensel bir sağlık sorunudur. Buna rağmen çocuk istismarı ve ihmalinin yaygınlığı 

ile ilgili olarak dünyada ve ülkemizde tam bir görüĢ birliği sağlanamamıĢtır ve konu hakkında 

yapılmıĢ olan istatistiksel çalıĢmalar birbirinden farklı sonuçlar ortaya koymaktadır. 

Toplumlardaki bireylerin aile iliĢkileri, benimsedikleri toplumsal normlar, çocuk geliĢimi ile 

ilgili bilgileri, değer yargıları, gelenekleri,  inançları ve kültürel farklılıkları gibi daha pek çok faktör 

çocuğa yönelik davranıĢların istismar ve/veya ihmal olarak algılanmasını belirlemektedir. 

Ġstismar ve ihmal olayları, durumun aile içinde ya da sosyal açıdan kapalı bir ortamda yaĢanıyor 

olması, çocuğun fail ya da failler tarafından tehdit edilmesi ve sevdiklerinden ayrılacağı, onların zarar 

göreceği endiĢesini taĢıması, çocuğun durumdan dolayı utanç duyması ve kendini suçlu hissetmesi, 

durumdan haberdar olan yakınların birçok sebeple olayı inkâr etmesi, olaya tanı konulmasındaki 

güçlükler gibi nedenlerden dolayı gizli kalabilmektedir. Dolayısıyla istismar ve ihmal olaylarının 

toplumda görülme sıklığına dair gerçek istatistiksel verilere ulaĢmak güçleĢmektedir. 

Her yıl 1.6 milyon çocuğun fiziksel, duygusal, cinsel,  istismar ya da ihmale maruz kaldığı, 

1000‘den fazla çocuğun da bu nedenlerle öldüğü ön görülmektedir (Sedlak ve ark., 1996). 

Ġstismar yaĢantılarının yaygınlığı ile ilgili dünyada farklı istatistiksel sonuçlar olmasına rağmen 

yapılan uluslararası çalıĢmalarda kadınların yaklaĢık % 20‘sinin, erkeklerin ise yaklaĢık % 5-10‘unun 

çocukluk döneminde cinsel istismara maruz kaldıkları, tüm bireylerin ise % 25-50 oranında fiziksel 

istismara maruz kaldığı ifade edilmektedir (WHO, 2010). 

Çocuk Ġstismarının Tanımı 

Çocuk istismarı,  genel anlamda belli bir zaman dilimi içerisinde bir yetiĢkin tarafından çocuğa 

o kültürde kabul edilmeyen bir davranıĢın uygulanmasıdır. Farklı bir ifadeyle, çocuğun büyüme ve 

geliĢmesini olumsuz yönde etkileyen her türlü davranıĢ çocuk istismarı olarak kabul edilmekte ve bu 

tip davranıĢların iki değiĢkene bağlı olduğu görülmektedir. Birinci değiĢken; davranıĢların zaman 

içerisinde değiĢiklikler göstermesidir ki bundan 50 yıl önce normal olarak kabul edilen bir davranıĢın 

bugün olması gereken davranıĢın dıĢında kabul edilmesi, çocuk istismarında çok önemli bir boyutu 

oluĢturmaktadır. Ġkinci önemli değiĢken ise bu davranıĢların kültürler arasında farklılıklar ve ülkeden 

ülkeye değiĢiklikler göstermesidir (Polat, 2007a). 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çocuğa karĢı; bir yetiĢkin, toplum ya da devlet tarafından bilinçli 

ya da bilinçsiz olarak yapılan; çocuğun sağlığını, fiziksel, biliĢsel ve psikososyal geliĢimini olumsuz 

yönde etkileyen her türlü davranıĢı çocuk istismarı olarak tanımlamaktadır (WHO, 2002). 

 Çocuk istismarında çocuğa uygulanan davranıĢın niteliği, sebepleri ya da istismarcı kiĢi veya 

kiĢilerin niyetinden çok, çocuğa yapılan kötü muamelenin onun üzerindeki etkisi önem taĢımaktadır. 

Çocuk istismarı, genellikle çocuğun en yakınındaki kiĢiler tarafından uygulanıyor olması, 

tekrarlanabilirliği ve çocuğun bütün yaĢamı üzerinde uzun süreli etkiler bırakması nedeniyle 

tanımlanması ve tedavi edilmesi en zor travma Ģeklidir (Johnson, 2000; Bahar ve ark., 2009). 

 

 Çocuk Ġstismarının Türleri 

Çocuk istismarı temel olarak 4 grupta incelenmektedir (Polat, 2007a). 

 1.Çocuk Ġhmali  

 2.Fiziksel Ġstismar  
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 3.Duygusal Ġstismar 

 4.Cinsel Ġstismar 

1.2.1. Çocuk Ġhmali 

Çocuk ihmali;anne babaların ya da çocuğun bakımından sorumlu olan kiĢilerin çocukların 

sağlıklı büyüme ve geliĢimi içingerekli olan ihtiyaçlarını karĢılama güçleri olduğu halde bunuyerine 

getirmemeleridir. 

Çocuk ihmali diğer bir ifadeyle pasif çocuk istismarı; baĢta anne ve baba olmak üzere, çocuğa 

bakmakla yükümlü kimseler ve diğer yetiĢkinlerin, çocuğun beslenmesini, temel bakımını, 

güvenliğinin sağlanması ve korunmasını, giyim ve eğitim ihtiyaçlarının karĢılanmasını, sağlığının 

korunması ve tıbbi bakımını, maddi-manevi gözetimini ve desteklenmesini ihmal etmesi ve/veya 

karĢılayamaması sonucu, çocuğun biyopsikososyal geliĢiminin ve güvenliğinin zarar görmesi 

durumudur.  

Çocuk ihmali; fiziksel, duygusal, eğitimsel,  cinsel, sosyal ve tıbbi olmak üzere farklı boyutları 

olan bir olgudur (Çuhadaroğlu ve ark., 2008; Bahar ve ark., 2009). 

Fiziksel ihmal; çocuğun yaĢamını sürdürebilmesi için gerekli olan temel ihtiyaçlarının 

(beslenme, temizlik, ısınma, barınma, korunma, giyinme vb. gibi) karĢılanmaması ya da geciktirilmesi 

olarak tanımlanabilir. Çocuğun yaĢına uygun Ģekilde beslenmemesi, temiz ve mevsimine uygun olarak 

giydirilmemesi,  yalnız bırakılması, evden kovulması, çocuğa zarar verici ve toksik maddelerden 

korumak için gerekli önlemlerin alınmaması gibi pek çok durum fiziksel ihmale örnek olarak 

verilebilir. Fiziksel ihmal sonucu çocuklarda; büyüme geriliği, geliĢim eksikliği ve davranıĢ 

bozuklukları görülebilmektedir (Polat, 2007a). 

Duygusal ihmal;çocuğu ihtiyacı olan duygusal ilgi ve yakınlıktan mahrum bırakma, çocuğa 

gerekli sevgi ve ilgiyi göstermeme, sosyal geliĢimi için gerekli desteği sağlamama ve ahlâki-sosyal 

değerleri öğretmeme olarak ifade edilebilir. 

Eğitim ihmali; çocuğun yaĢına ve geliĢimine uygun olarak eğitim alma hakkının 

engellenmesidir. Çocuğun okula gönderilmemesi veya okuldan kaçmasına tolerans gösterilmesi, 

çocuğun akademik baĢarı durumunun takip edilmemesi, çocuğun özel eğitim gereksinimi varsa bunun 

karĢılanmaması gibi durumlar eğitim ihmaline örnek olarak gösterilebilir. 

Cinsel İhmal; çocuklar iki-üç yaĢlarından sonra cinsel kimliklerine uygun davranıĢlar 

sergilemeye baĢlarlar. Çocuğun yaĢ dönemi ve cinsiyetine uygun olarak giydirilmemesi, çocuğa 

gerekli Ģekilde davranılmaması, çocuğa uygun oyuncakların alınmaması, çocuğun cinsel geliĢimine 

gereken önemin verilmemesi, çocukların cinsel kötüye kullanıma karĢı korunmaması ve bu konuda 

ilgisiz kalınması, çocukların internet ortamı ve televizyondaki cinsel geliĢim yaĢlarına uygun olmayan 

programları izlememeleri için gerekli tedbirlerin alınmaması gibi durumlar cinsel ihmal örnekleri 

arasında yer alır. 

Sosyal ihmal;çocukların aileleri veya baĢkaları tarafından dilendirilmesi ya da onlar dilenirken 

yanlarında getirilerek kötü hava Ģartlarında sokaklarda yaĢamaya zorlanması olarak tanımlanabilir.  

Tıbbi ihmal;ekonomik Ģartların yeterli olmasına rağmen çocuk için gerekli ve yaĢına uygun 

temel tıbbi bakımın sağlanmaması durumudur. Çocuğun hastalanması ya da yaralanması durumunda 

tıbbi bakımı için sağlık kurumuna zamanında baĢvurulmaması, bakım veren kiĢilerin tıbbi önerilere 

uymaması, ilaçların çocuğa zamanında ve gerektiği Ģekilde verilmemesi, çocuğun yaĢamını tehdit 

edebilecek, tedavi edilebilen bir hastalık durumunda bakım veren kiĢilerin tedaviyi sağlamaması ya da 

kabul etmemesi, çocuğun aĢılarının ve sağlık izlemlerinin zamanında yaptırılmaması gibi durumlar 

tıbbi ihmale örnek olarak gösterilebilir(Polat, 2007a). 
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1.2.2. Fiziksel Ġstismar 

Fiziksel istismar, tüm dünyada ve ülkemizde çocukluk çağı istismar türleri arasında en sık 

rastlanan ve tespit edilmesi en kolay olan istismar türüdür (Kara, Biçer ve Gökalp, 2004).Türkiye‘de 

yapılan bir çalıĢmada çocukların % 65.72‘sinin anne ya da babası tarafından fiziksel istismara 

uğradıkları tespit edilmiĢtir (Aral, 1997). 

 Fiziksel istismar; genel anlamda çocuğun sağlığını ve geliĢimini olumsuz yönde etkileyen, 

kaza dıĢı nedenlerle fiziksel güç kullanılması sonucu  çocuğun vücudunda iz bırakan lezyonların ve 

yaralanmaların oluĢmasına neden olan istismar türüdür (Çuhadaroğlu ve ark., 2008). 

Fiziksel istismar olaylarında çocuğa, bakım veren kiĢi ya da kiĢiler tarafından isteyerek ve 

bilerek zarar verilmesi söz konusudur. Bu zarar verme; tokat atma, ısırma, sarsma, sallama, düĢürme, 

fırlatma,  bir alet kullanarak çocuğu yaralama, dövme veya çocukta hasara yol açan herhangi bir Ģiddet 

uygulama Ģeklinde olabilir (Bahar ve ark., 2009). 

Çocuğun vücudunda yaĢadığı fiziksel istismarın Ģiddetine göre; yumuĢak doku hasarları, 

yanıklar, kaynar su ile haĢlanma izleri, kırıklar, kemik, eklem, beyin ve göz hastalıkları, iç organ 

hasarları, zehirlenmeler ve geliĢme gerilikleri ortaya çıkmaktadır (Polat, 2001). 

Fiziksel istismara maruz kalmıĢ çocuklar, sosyal iĢlevsellik alanında yetersizlikler ve insanlarla 

yakın iliĢkiler kurma konusunda da zorluklar yaĢamaktadırlar (TıraĢçı ve Gören,2007).Ülkemizde 

yapılan bir çalıĢmada, fiziksel istismara ve ihmale maruz kalmıĢ çocukların biliĢsel iĢlevlerinde 

bozulmaların meydana geldiği ve okullarında akademik olarak baĢarısız oldukları tespit edilmiĢtir 

(Gökler, 2002). 

1.2.3. Duygusal Ġstismar 

Çocukluk çağı istismar türleri birbirinden bağımsız olarak düĢünülmemelidir. Fiziksel ve cinsel 

istismar türlerinin yaĢandığı birçok vakada duygusal istismar ve ihmal de yer almaktadır (ġahiner, 

Yurdakök ve Kavak, 2001).Fiziksel istismar ve ihmal olgularının %90'ında duygusal istismar ve ihmal 

olduğu tespit edilmiĢtir (Taner ve Gökler, 2004). Ayrıca fiziksel ve cinsel istismarın olmadığı 

durumlarda da duygusal istismar ve ihmal gerçekleĢebilir. Bu noktadan hareketle çocuklara yönelik 

duygusal istismarın toplumda en sık karĢılaĢılan istismar türü olduğu söylenebilir.  

Çocukların yaĢadığı duygusal istismar olaylarında, fiziksel ve cinsel istismardan farklı olarak 

fiziksel bulgulara rastlanmamaktadır. Bu durum uzun yıllar duygusal istismarın,  toplum tarafından 

diğer istismar türlerine göre daha zararsız olarak algılanmasına neden olmuĢ ve fark edilmesini, 

tanımlanmasını,  anlaĢılmasını ve yasal olarak kanıtlanmasını zorlaĢtırmıĢtır. 

UNICEF duygusal istismarı ve ihmali; çocuğun nitelik, kapasite ve arzularının sürekli 

kötülenmesi, sosyal iliĢkilerden yoksun bırakılması ve sürekli olarak insanüstü güçlerle, sosyal açıdan 

ağır zararlar verme ya da terk etme ile tehdit edilmesi, çocuktan yaĢına ve gücüne uygun olmayan 

taleplerde bulunulması ve çocuğun topluma aykırı düĢen çocuk bakım yöntemleri ile yetiĢtirilmesi 

olarak tanımlamıĢtır (Bahar ve ark., 2009). 

Duygusal istismarı oluĢturan nedenlere bakıldığında temel olarak kültürel ve sosyal yapının 

etkin olarak rol oynadığı görülmektedir. Çocuklara yönelik duygusal istismar toplumun bütün 

kesimlerinde farklı Ģekillerde yaĢanmaktadır. Yanı sıra özellikle toplumdan yalıtılmıĢ olarak yaĢayan 

ailelerde daha yoğun ve sık olarak duygusal istismar vakalarına rastlanmaktadır (Polat, 2007a). 

Duygusal istismar vakalarının geneline bakıldığında;  çocuklar çeĢitli uyaranlardan yoksun 

bırakılmakta, çocuklarla göz teması ve fiziksel temas kurulmamakta, bakım veren kiĢinin sevgi ve 

sıcaklığı hissedilmemekte, çocuk herhangi bir Ģekilde korunmamakta, desteklenmemekte ve her an 
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tenkit edildiği, eleĢtirildiği bir ortamın içerisinde bulunmaktadır. Çocuğa bağırma ve küfretme, çocuğu 

yalnız bırakma, reddetme, tehdit etme ve korkutma, çocuğun duygusal ihtiyaçlarını karĢılamama ve 

çocuktan yaĢının üzerinde sorumluluklar bekleme, kardeĢler arasında  ayrım yapma, çocuğa değer 

vermeme, onu küçük düĢürme, onunla alaylı konuĢma, çocuk üzerinde aĢırı baskı ve otorite kurma, 

çocuğa lakap takma, bakım veren kiĢinin çocuğu kendine  bağımlı kılması ve aĢırı koruması duygusal 

istismar türleri arasında yer almaktadır (Runyan ve ark., 2002).  

Duygusal istismara maruz kalan çocuklarda;  parmak emme, ısırma, sallanma, altını ıslatma, 

yeme bozuklukları, hiperaktivite, dıĢ kontrol odaklı olma, saldırganlık, hırsızlık ve yalan söyleme gibi 

antisosyal davranıĢlar, düĢük benlik saygısı, öz güven eksikliği, depresyon, uyku bozuklukları, yoğun 

anksiyete, fobiler gibi nevrotik reaksiyonlar, intihar giriĢimi, biliĢsel ve duygusal geliĢimde 

duraklama, hafıza ve konsantrasyon bozukluğu, oryantasyon bozukluğu, güdü azlığı, aĢırı bağımlılık, 

baĢarısızlık, yapay olgunluk, psikososyal cücelik v.b. gibi durumlar görülebilir(Erkman, 1991). 

1.2.4.Cinsel Ġstismar 

Çocuklara yönelik cinsel istismar sıklıkla rastlanan ve uzun yıllar devam edebilen bir durum 

olmakla birlikte çoğunlukla gizli kalmaktadır. Dünyada ilk kez 1966 yılında Stockholm‘de çocuk 

fuhĢu ile mücadele etmek amacıyla uluslararası bir kongre düzenlenmiĢ ve bu kongre konuyla ilgili 

çalıĢmalara öncülük etmiĢtir (Erginer, 2007).  

Dr. Henry Kempe 1977 yılında cinsel istismarı ―gizli kalmış çocuksorunu” olarak ifade etmiĢ ve 

1978 yılında da ―olgunlaşmamış çocuklarınanlamadan ve kendileri istemeden cinsel ilişkide 

kullanılmalarıdır” Ģeklinde tanımlamıĢtır ((Kempe, 1978a; Polat, 2007a). 

Cinsel istismar, 18 yaĢından önce kendisinden en az beĢ yaĢ büyük bir kiĢi ya da kendisinden en 

az iki yaĢ büyük bir aile bireyi tarafından, okĢamaktan cinsel iliĢkiye kadar farklılık gösteren herhangi 

bir seviyede cinsel yakınlığa maruz kalmak olarak da ifade edilebilmektedir. Cinsel istismar 

kapsamında sayılabilecek bazı eylemler;  çocuğa cinsel organlarını göstermek, çocuğu soyunmaya ya 

da belirli beden bölgelerini göstermeye zorlamak, çocuğun genital organlarını ellemek, çocuğu elle ya 

da ağızla uyarmak, vajinal ya da anal penetrasyon, çocuğu fahiĢeliğe itmek ya da pornografi amacıyla 

kullanmak Ģeklinde sıralanabilir(ġar, 1998). 

Çocuklar ve yetiĢkin bireyler arasındaki her türlü cinsel iliĢki, çocukların rızası olsa bile cinsel 

istismar olarak kabul edilir (Myers, 2002).Ġki çocuk arasındaki cinsel aktivitelerde  yaĢ farkı dört yaĢ 

ve üstü olduğunda, küçük olan çocuğun zorlama ya da ikna yolu ile cinsel haz amaçlı davranıĢlara 

maruz kalması da cinsel istismar olarak ele alınmaktadır (ĠĢeri ve ark.,2008). 

Çocuklara yönelik cinsel istismarla ilgili yapılan araĢtırmalar sonucu, her yaĢtan ve her 

sosyoekonomik düzeyden çocuğun cinsel istismara maruz kalabildiği tespit edilmiĢtir. Yapılan 

çalıĢmalar cinsel istismar olgularının yaklaĢık %30‘unun 5 yaĢ, %40‘ının 6-10 yaĢ ve %30‘unun 11-17 

yaĢları arasında gerçekleĢtiğini göstermektedir. Erkek çocuklar kız çocuklara göre daha küçük 

yaĢlarda istismara maruz kalmaktadır (Can ve ark., 2009).  

Son yıllarda yapılan bir araĢtırmada cinsel istismara maruz kalan çocukların genel olarak hile 

yapılarak, tehdit edilerek,zor kullanılarak ya da uyuĢturucu maddeler verilerek kandırıldıkları tespit 

edilmiĢtir (Ceylan ve ark., 2009). 

2008-2009 yılları arasında, ülkemizin farklı bölgelerindeki 4 ilde cinsel istismar mağduru çocuk 

ve ergenlerle yapılan bir araĢtırmada; istismarcı bireylerin mağdura karĢı en sık kullandıkları zorlama 

yönteminin çocuklarda onlara bir Ģey gösterme (%56.9) ve ergenlerde ise flört etme görüntüsü (%46.2) 

Ģeklinde olduğu tespit edilmiĢtir. Cinsel istismar eylemi sırasında mağdura karĢı fiziksel güç kullanma 

oranı ise %76.7 olarak bulunmuĢtur. Aynı araĢtırmada istismarcı bireylerin çocuk ve ergenlere 
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yaklaĢmak için araç olarak bilgisayar (%5.0) ve çocuk pornografisi (%5.0)  kullandığı belirlenmiĢtir 

(Erdoğan ve ark., 2010).  

Cinsel istismar türleri arasında aile içi cinsel istismar (ensest) önemli bir yere sahiptir. 

Aralarında kan bağı bulunan ve yasal olarak evlenmelerine izin verilmeyen bireyler arasında 

gerçekleĢen cinsel eylemler ensest tanımı içinde yer alır. Yanı sıra üvey babalar ve birlikte yaĢayan 

partnerler de aile üyesi sayılırlar ve çocuğun psikolojik açıdan ebeveyni durumundadırlar. Dolayısıyla 

bu kiĢilerle çocuk arasında gerçekleĢen cinsel eylemler de ensest olarak değerlendirilir (Polat, 2007a). 

Ülkemizde son yıllardaki çalıĢmalarda aile içi cinsel istismar (ensest) kavramı;  birbiriyle evli 

olanlar dıĢındaki aile üyeleri arasında sözlü-sözsüz, fiziksel, görsel her türlü erotik davranıĢ olarak 

ifade edilmiĢtir (Çavlin Bozbeyoğlu, 2009). 

2009 yılındaBirleĢmiĢ Milletler Nüfus Fonu'nun (The United Nations Population Fund) 

desteğiyle, Nüfusbilim Derneği tarafından “Türkiye'de EnsestSorununu Anlamak‖ isimli bir araĢtırma 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu araĢtırmada farklı disiplinlerden uzmanların konu hakkındaki görüĢleri alınmıĢ 

ve elde edilen bulgular bir araya getirilerek araĢtırmanın özet raporu yayımlanmıĢtır. Rapora göre: 

―Çocukluk dönemi cinsel istismarlarının büyük bir bölümünü ensest yani çocuğun aile içinde maruz 

kaldığı cinsel istismar oluĢturmaktadır. Bununla birlikte genel olarak Türkiye'de ve tüm dünyada 

ensest olaylarının çoğunluğu gizli kalmaktadır. Her yaĢtan kız ve erkek çocuğun ensest iliĢkiler 

dâhilinde taciz ve tecavüze maruz kalabildiği belirtilmiĢtir. Ayrıca aynı evde birden çok kız ve erkek 

çocuk, aynı zamanda ya da farklı zamanlarda istismar edilebilmektedir. Ensest iliĢkileri dâhilinde en 

sık yaĢanan istismar iliĢkisi, baba-kız ve baba-oğul arasındaki istismar iliĢkisidir. Ensest saldırganları 

arasında geçmiĢte ailesi tarafından taciz edilmiĢ kiĢiler bulunmaktadır‖ (Çavlin Bozbeyoğlu, 2009). 

Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma Merkezi‘nde yürütülen bir çalıĢmada ergenlerin cinsel 

istismarı ile ilgili sonuçlar incelendiğinde; akran istismarının %33.3, bir erkek akraba tarafından 

istismarın %7.4, öz baba istismarının %14.8 ve yabancı istismarının %25.9 olduğu belirtilmiĢtir (ġahin 

ve ark., 2006). 

Soylu ve arkadaĢlarının  (2012)  yaptığı baĢka bir çalıĢmada istismarcı bireylerin %73,6‘sının 

tanıdık ve %14,5‘inin aile bireylerinden biri olduğu tespit edilmiĢtir.  Aynı çalıĢmada istismarcı 

bireyin aile içinden biri olduğu olgularda, istismarcı bireyin tanıdık olduğu olgulara göre mağdur 

bireylerde daha yüksek oranda psikiyatrik bozukluklar görüldüğü belirtilmiĢtir. Ġstismarcı 

bireylerinçoğunun mağdurun daha önce tanıdığı ve güvendiği kiĢiler olması, cinsel istismarı önlemede 

uzmanların iĢini güçleĢtirmektedir. 

Literatürde istismarcı ve mağdur iliĢkisini inceleyen birkaç çalıĢmada aile içi istismara maruz 

kalmıĢ bireylerin daha fazla fiziksel ve duygusal zarar gördüğü tespit edilmiĢtir (Ruggiero, 2000).  

Çocuğun yaĢının küçük ve istismar süresinin uzun olması, istismar olayında genital 

penetrasyonun gerçekleĢmesi, istismarcı bireyin mağduru tehdit etmesi, istismarcının baba, erkek 

kardeĢ ya da üvey baba olması ve mağdurun yeterli aile desteğine sahip olmaması gibi durumlarda, 

cinsel istismar sonuçlarının daha ciddi olabileceği ifade edilmektedir (Kendall-Tackett ve ark., 1993).  

Aynı zamanda aile içi olguların genellikle gizli kaldığı ve bu durumun da istismarın devam etmesine 

sebep olduğu düĢünülmektedir. 

 

 

1.3.Çocuk İstismarının Nedenleri 
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UNICEF (2014) dünya raporunda; dünyada cinayete kurban gidenlerin 5'te birinin 20 yaĢın 

altındaki çocuklar ve ergenlik çağındaki gençlerden oluĢtuğu ve 2012 yılında bu rakamın yaklaĢık 95 

bin olduğu ifade edilmiĢtir. Dünya genelinde cinayetlerin; Brezilya, Guatemala, Kolombiya, Panama, 

Venezuela gibi Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde, 10-19 yaĢ arasındaki erkeklerde yaĢanan ölüm 

nedenlerinin baĢında geldiği belirtilmiĢtir. Yanı sıra dünyanın 58 ülkesinde çocukların yaklaĢık yüzde 

17'sinin ağır fiziksel cezalara maruz kaldığı ve her 10 yetiĢkinden üçünün bu durumun çocuğun 

disiplinli yetiĢmesi için gerekli olduğunu düĢündüğü bildirilmiĢtir.Ayrıca raporda, şiddete maruz kalan 

çocukların ileriki yaşlarda işsiz kalma, yoksulluk içinde yaşama ve başkalarına karşı şiddete 

başvurma olasılıklarının daha yüksek olabileceği üzerinde durulmuĢtur. 

UNICEF‘in dünya raporundan hareketle çocuk ihmal ve istismarının;  oldukça karmaĢık ve 

farklı nedenleri olan, çocuk üzerinde kısa ve uzun vadede biyopsikososyal yönden ağır ve derin etkiler 

bırakan, bireyin yaĢam kalitesini düĢüren ve toplumu yakından ilgilendiren ciddi bir sosyal sorun 

olduğu ifade edilebilir. 

Dünya Sağlık Örgütü(WHO, 2006) çocuk ihmal ve istismarına yönelik risk faktörlerini “kişisel, 

ailesel ve toplumsal” olmak üzere üç ana baĢlık altında toplamıĢtır. 

          a)Kişisel Faktörler: 

KiĢisel özellikler, anne babaya ve çocuklara iliĢkin olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

          1.Anne Babaya Ait Faktörler: 

Anne babanın; genç yaĢta ve deneyimsiz olması, birbirlerinden ayrı yaĢıyor olmaları,  çocukluk 

döneminde Ģiddete maruz kalmıĢ olmaları,  fiziksel ya da ruhsal hastalığa sahip olmaları, madde 

kullanmaları olarak belirtilmiĢtir. Yanı sıra annenin istenmeyen gebelik yaĢaması ve doğum öncesi 

bakımının yetersiz olması (hamilelik döneminde sağlıksız beslenme, alkol-madde kullanımı, stresli ve 

sağlıksız koĢullarda yaĢama) Ģeklinde ifade edilmiĢtir. 

          2.Çocuğa İlişkin Faktörler: 

Çocuğun; cinsiyeti ve yaĢı, ailesi tarafından istenmeyen çocuk olması, prematüre doğmuĢ 

olması, fiziksel ya da zihinsel engelli olması Ģeklinde ifade edilmiĢtir.  

          b)Ailesel Faktörler: 

GeniĢ aile yapısına sahip olmak, sosyal izolasyon (ailenin toplumdan izole olarak yaĢamını 

sürdürmesi), düĢük sosyo-ekonomik durum, aile ortamında stres düzeyinin yüksek olması, aile içinde 

Ģiddet olaylarının gerçekleĢmesi Ģeklinde ifade edilmiĢtir. 

c)Toplumsal Faktörler: 

Toplumda çocuklara verilen önem ve değerin azalması, Ģiddete hoĢgörüyle bakılması, 

toplumdaki sosyal eĢitsizlik ve adaletsizlikler, medya Ģiddeti, topluma ait kültürel normlar ve organize 

Ģiddet (dünyada yaĢanan savaĢlar ve kavgalar) Ģeklinde ifade edilmiĢtir. 

Polat (2007a), çocuğun cinsel ihmal ve istismarının yaĢandığı ailelerin; genel de toplumdan 

izole yaĢayan ve iĢlevsiz olan, sıklıkla aile içi çatıĢmaların görüldüğü, ebeveynlerin sorunlarla baĢa 

çıkmada yetersiz kaldığı ve ekonomik sorunları olan aileler olabileceğini belirtmektedir.  
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1. ÇOCUK ĠSTĠSMARININ EPĠDEMĠYOLOJĠSĠ 

Çocuk istismarının epidemiyolojisi, Çocuk Ġstismarının Dünya‘daki Durumu ve Çocuk 

Ġstismarının Türkiye‘deki Durumu olmak üzere iki ayrı kısım halinde incelenmektedir. 

2.1.Çocuk Ġstismarının Dünya‟daki Durumu 

Çocuklara yönelik istismar ve ihmal olayları evrensel bir sorun olmasına rağmen tüm dünyanın 

dikkatini ancak 1970‘li yıllardan sonra çekmiĢtir. Henry Kempe 1977 yılında cinsel istismarı “gizli 

kalmış çocuk sorunu” olarak ifade ettikten sonra tüm dünyanın bu konudaki farkındalığı artmıĢ ve 

dünya çapında araĢtırmalar hız kazanmıĢtır (Kempe, 1978a; Topçu, 2009). 

Son 30 yıldır dünyanın farklı coğrafyalarında yaĢayan milyonlarca çocuk, pek çok nedenden 

dolayı istismar ve ihmale uğramaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre de 20. yüzyılın 

sonunda  dünyada 1-14 yaĢ grubundaki yaklaĢık 40 milyon çocuk istismar veya ihmale maruz 

kalmakta ve desteğe ihtiyaç duymaktadır (ġimĢek ve ark., 2004). 

Dünyanın birçok ülkesinde çocuk istismar ve ihmali üzerine çalıĢmalar yapılmaktadır.  1985-

1992 yılları arasında yapılan BirleĢmiĢ Milletler Roma Bölgelerarası Suç ve Adalet AraĢtırmasına göre 

aile içi Ģiddet konusunda batı ülkeleri dıĢında diğer ülkelerde bilinenler çok azdır. Dünya ülkelerinin 

istismar olaylarına bakıĢ açıları da farklılık göstermektedir. Örneğin; birçok ülkede çocuğun 

dövülmesi ve dayakla cezalandırılması, toplum tarafından çocuk eğitiminde bir disiplin metodu olarak 

kabul edilmektedir.  Bir ada ülkesi olan Barbados‘ta 1987 yılında yapılan bir araĢtırma da 

katılımcıların %70‘inin genelde ebeveynlerin çocuğa fiziksel ceza vermesini onayladıkları 

görülmüĢtür. Hindistan da üniversite öğrencileri ile yapılan bir araĢtırmada ise erkeklerin %91‘inin ve 

kızların %86‘sının çocukluk döneminde fiziksel olarak cezalandırıldıkları tespit edilmiĢtir. 1992 

yılında Romanya da yapılan baĢka bir araĢtırmada ise anne babaların %84‘ünün çocuğa tokat atmayı 

çocuk yetiĢtirme ve disiplin metodu olarak normal kabul ettikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır (Polat, 2007a). 

Çocuk Ġstismar ve ihmalinin dünyadaki durumu ile ilgili olarak 3 Ekim 2002 tarihinde 

yayınlanmıĢ olan Dünya Sağlık Örgütünün Cenevre toplantısı sonuç raporuna göre; 2000 yılında 

tahminen 57.000 çocuk öldürülmüĢtür ve ölümlerin nedeni tam olarak belirlenememiĢtir. Yanı sıra 

milyonlarca çocuk istismar ve ihmal kurbanıdır. Eldeki veriler incelendiğinde, kadınların %20‘si ile 

erkeklerin %5-10‘nun çocukluk döneminde cinsel tacize uğradığı tespit edilmiĢtir (WHO, 2002). 

Çocukluk çağı cinsel istismar vakalarının bildirimi özellikle son 20 yılda yaklaĢık 10 kat artıĢ 

göstermiĢ olmasına rağmen yaygınlığı hala tam olarak bilinememektedir. Cinsel istismar  yaygınlığı 

ile ilgili farklı sonuçlara ulaĢılmasında; etnik ve coğrafik özellikler, çalıĢmalarda  kullanılan örneklem 

gruplarının seçimi, istismarın tanımı ve veri toplama teknikleri gibi metodolojik farklılıkların rol 

oynadığı düşünülmektedir (Pereda ve ark., 2009).  

Ayrıca çocuğun ve istismarcının yaĢı ve cinsiyeti, çocuk ve istismarcı arasındaki iliĢkinin 

özelliği, istismarın sayısı, sıklığı ve süresi de dünyadaki epidemiyolojik sonuçları etkileyebilmektedir 

(Putnam, 2003).  

A.B.D.‘de yaĢ ortalaması 46 olan,  471 kadın ve 464 erkekten oluĢan toplam 935 kiĢilik bir 

örneklem grubuyla yapılan çalıĢmada, çocukluk çağı cinsel istismarının yaygınlığı araĢtırılmıĢtır. 

AraĢtırma bulgularına göre, 66 erkek ve 152 kadının çocukluk çağında cinsel istismara maruz kaldığı 

ortaya konmuĢtur. Cinsel istismara maruz kalanların % 46,8‘i ensest ve % 52,8‘i ise anal, oral, vajinal 

penetrasyon içeren cinsel istismar mağduru olduklarını bildirmiĢtir. Ġlk istismara uğrama yaĢının 

ortalamasının da 9,7 olduğu tespit edilmiĢtir (Briere ve Elliott, 2003). 
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Avrupa‘da cinsel istismar oranının 16 yaĢından küçük kızlarda  % 6-36 ve erkeklerde ise % 1-

15 arasında değiĢtiği rapor edilmiĢtir. Cenevre‘de fiziksel temas içeren cinsel istismar oranı kız 

ergenlerde % 20,4 ve erkek ergenlerde % 3,3 olarak tespit edilmiĢ ve kız çocuklardaki oranın oldukça 

yüksek olduğu görülmüĢtür (Johnson, 2004). 

Pineda-Lucatero ve ark. (2008) cinsel istismarın yaygınlığını saptamak amacıyla, Meksika‘nın 

farklı liselerinden topladıkları 11-20 yaĢ arası 1067 (490 erkek, 577 kız öğrenci) kiĢilik bir ergen 

grubuyla çalıĢmıĢlardır. AraĢtırmaya katılan ergenlerin % 18,7‘si (N=200) cinsel istismara 

uğradıklarını belirtmiĢler ve cinsel istismarın erkeklere (%17,3, N=85) oranla kızlarda (%19,3, 

N=115) daha yaygın olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Herhangi bir aile üyesi tarafından fiziksel temas 

içeren cinsel istismara maruz kalma oranı ise % 39,3 (N=59) olarak tespit edilmiĢtir. 

2009 yılında cinsel istismar üzerine 21 ülkede yapılan 39 çalıĢmanın değerlendirilmesi yapılmıĢ 

ve cinsel istismar oranı kızlarda % 10-20, erkeklerde ise % 10 olarak bulunmuĢtur. AraĢtırmacılar, 

kızlara göre erkeklerde saptanan düĢük oranları; erkek çocukların bu konuda yardım aramanın 

erkekliklerine  yakıĢmayacağı ve homoseksüel olarak değerlendirilecekleri düĢüncesi nedeniyle 

yaĢadıkları durumu anlatmakta daha isteksiz olabilecekleri Ģeklinde açıklamıĢlardır (Pereda ve ark., 

2009). 

Dünyada istismar ve ihmal mağduru çocuklar, özellikle son 20 yıldır teknolojinin bir gereği 

olarak kullanılan internet ortamında pornografik malzeme olarak kullanılmaktadırlar (Polat, 2007a).  

Amerika‘nın kuzeydoğusundaki eyaletlerde, üniversite öğrencilerine yönelik olarak online 

pornografide görüntülenmeyle ilgili bir araĢtırma yapılmıĢtır. 563 kiĢilik bir örneklem grubuyla 

yapılan bu araĢtırmada, katılımcıların % 72.8‘inin (erkeklerin % 93.2‘sinin, kızların 62.1'inin) 18 

yaĢından önce online pornografide görüntülendiği tespit edilmiĢtir (Sabina ve ark., 2008). 

DSÖ‘nün 2010 yılı raporuna göre istismar yaĢantılarının yaygınlığı ile ilgili farklı istatistiksel 

sonuçlara rağmen uluslararası çalıĢmalarda kadınların yaklaĢık % 20‘sinin, erkeklerin ise yaklaĢık % 

5-10‘unun çocukluk döneminde cinsel istismara maruz kaldıkları, tüm bireylerin ise % 25-50 oranında 

fiziksel istismara maruz kaldığı bildirilmektedir (WHO, 2010).  

UNICEF‘in dünya çapında 190 ülkeden alınan verilerle çocuklara yönelik Ģiddetle ilgili olarak 

hazırladığı yeni raporunda dünyada, her 10 kız çocuğundan birinin cinsel istismara maruz kaldığı 

ifadeleri yer almaktadır. 20 yaĢın altındaki yaklaĢık 120 milyon kız çocuğunun cinsel taciz ya da 

tecavüze maruz kaldığının kaydedildiği raporda, 15 ila 19 yaĢlarında evli olan yaklaĢık 84 milyon kız 

çocuğuna ise eĢleri tarafından Ģiddet uygulandığı belirtilmiĢtir. Bu rakam her 3 kız çocuğundan birinin 

Ģiddete maruz kaldığı anlamına gelmektedir. Ayrıca, raporda dünyanın 58 ülkesinde çocukların 

yaklaşık yüzde 17'sinin ağır fiziksel cezalara maruz kaldığı ve her 10 yetişkin bireyden 3’ünün de bu 

durumun çocuğun disipline edilmesi için gerekli olduğunu düşündüğü ifade edilmiştir (UNICEF, 2014). 

2.2. Çocuk Ġstismarının Türkiye‟deki Durumu 

Ülkemizde çocuk istismar ve ihmalinin yaygınlığı ile ilgili yapılan çalıĢmalar oldukça yenidir. 

Konu hakkındaki bilgilerimiz sınırlı olmakla birlikte, konunun sıklığı ve yaygınlık oranı hakkında ülke 

çapında yapılan ve tüm istismar türlerini içine alan, kapsamlı bir araĢtırmaya henüz rastlanmamıĢtır. 

Ancak yapılan bazı çalıĢmalarda, çocukluk çağı travmalarının yaygınlığı hakkında veriler mevcuttur. 

Konu hakkında yapılan bir çalıĢmada, 1985-1986 yılları arasında Ankara, Ġzmir ve Ġstanbul‘daki 

mahkeme kayıtları incelenmiĢ ve mahkemeye yapılan baĢvuruların %1.46‘sında çocuk ihmal ve 

istismarı kararının kesinleĢtiği tespit edilmiĢtir (Konanç, Zeytinoğlu ve Kozcu, 1988). 

Çocuğu Ġstismardan Koruma ve Rehabilitasyon Derneği‘nin (ÇĠKORED) yaptığı bir çalıĢmada, 

6-12 yaĢ arasındaki ilkokul öğrencilerini cezalandırmak ve disipline etmek için dayağın kullanım 
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oranının %85‘e ulaĢtığı görülmektedir. Öğretmenlerin ―tokat atma‖ ve ―saç çekme‖ gibi davranıĢları 

dayak atma olarak görmediği ve sadece vücuda zarar veren darbelerin bu kapsamda 

değerlendirilebileceğine dair görüĢlere sahip olduğu gözlemlenmiĢtir. ÇĠKORED‘in yaptığı baĢka bir 

çalıĢmada ise kız çocukların %58‘inin ve erkek çocukların %42‘sinin cinsel istismara maruz kaldığı 

ifade edilmektedir (Polat, 1997). 

1995 yılında, BaĢbakanlık Aile AraĢtırma Kurumu‘nun yaptığı ―Aile içi Şiddetin Neden ve 

Sonuçları” isimli araĢtırmada; 7-14 yaĢ grubundaki çocukların yaklaĢık % 40‘ı anne ve/veya babaları 

tarafından Ģiddete uğradıklarını belirtmiĢlerdir ve aynı çalıĢmada annelerin babalara göre çocuklarına 

daha fazla Ģiddet uyguladığı tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmanın sonuçları incelendiğinde erkek çocukların, 

kız çocuklara göre fiziksel Ģiddete daha fazla maruz kaldıkları görülmüĢtür (Altıparmak, 2008). 

Çocuk ihmal ve istismarı ile ilgili yapılan pek çok araĢtırmanın gözden geçirildiği kapsamlı bir 

çalıĢmada, çocukluk çağı travmalarından fiziksel istismar için yaygınlık oranının %15 ile %75 

arasında değiĢtiği, cinsel istismar için yaygınlık oranının ise yaklaĢık %20 civarında olduğu ifade 

edilmektedir (Aksel ve Yılmaz Irmak, 2005). 

Ġstanbul‘da üniversite öğrencileri arasında yapılan bir çalıĢmada ise 302 kız öğrencinin %44,5‘i 

18 yaĢından önce en az bir kez cinsel istismara uğradıklarını ifade etmiĢlerdir.  On iki yaĢından önce 

istismara uğradığını ifade eden kızların %93‘ü ve 13-18 yaĢları arasında istismara uğradığını ifade 

eden kızların %98‘i istismarcının erkek olduğunu belirtmiĢlerdir (ġar, 1998). Üniversite öğrencileri ile 

yapılan diğer bir araĢtırmada öğrencilerin cinsel istismara maruz kalma oranının %21 olduğu 

belirtilmektedir (Görak, Bahçecik, Yıldız ve Gülçiçek, 1999). 

Cinsel istismar konusunda yapılan bir çalıĢmada; 1998 yılı içinde cinsel saldırı iddiasıyla Adli 

Tıp Kurumu 2. Ġhtisas Kuruluna gönderilen dosyalardan rastgele seçilen 81 olgu incelenmiĢtir. 

Mağdurların %77,8‘inin erkek ve %84‘ünün ise 18 yaĢ ve altında olduğu; mağdurlar arasında en 

büyük grubu 11 yaĢ ve altı çocukların (%47,7) oluĢturduğu, %84,6 olguda mağdur ve sanık arasında 3 

yaĢtan daha fazla yaĢ farkı olduğu tespit edilmiĢtir. Olguların %32,7‘sinde ilk muayene ve 

incelemelerdeki eksiklik nedeniyle Adli Tıp Kurumu raporlarında eldeki mevcut verilerle mağdurun 

cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı konusunda kesin karar verilemeyeceği bildirilmiĢtir (Günay, 

2000). 

AlikaĢifoğlu ve arkadaĢlarının (2006) Ġstanbul‘da 26 farklı lisenin dokuz-on birinci sınıflarında 

okuyan 1871 kız öğrenciyle yaptıkları bir çalıĢmada; %1,8 oranında aile içi cinsel istismar (ensest) 

olayı tespit edilmiĢtir. Liseli kız öğrencilerin %11,3‘ü çocukken özel bölgelerine istemedikleri bir 

Ģekilde dokunulduğundan bahsetmişler ve %4,9’u ise cinsel ilişkiye zorlandıklarını ifade etmişlerdir. 

Bulgulara göre istismarcıların % 93’ü erkektir. 

Ergen cinsel istismarı ile ilgili Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma Merkezi‘nde yürütülen bir 

çalıĢmada, istismarcıların tamamının erkek olduğu ve akran istismarının %33,3, bir erkek akraba 

tarafından istismarın %7,4, öz baba istismarının %14,8 ve yabancı istismarının ise  %25,9 olduğu ifade 

edilmiĢtir (ĠĢeri ve ark., 2008). 

Cinsel istismarla ilgili olarak yapılan bir çalıĢmada; On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniği‘ne Aralık 2004-Nisan 2008 tarihleri arasında, cinsel istismara 

uğradığı iddiası ile adli makamlarca muayene edilmek üzere gönderilen 72 olgu incelenmiĢtir. Bu 72 

olgunun değerlendirme sırasındaki yaĢları 4-18 yaĢ aralığındadır ve olguların %72,2 (n=52)‘si kız, 

%27,8 (n=20)‘i ise erkektir. ÇalıĢmada büyük yaĢtaki çocukların, sıklıkla birden fazla istismar türüne 

maruz kaldığı, kız çocuklarda ise yaĢın artmasıyla birlikte vajinal penetrasyon Ģeklindeki istismar 

oranının arttığı belirlenmiĢtir. Beden muayenesinde kız çocuklarda ve yaĢça daha büyük olan 

çocuklarda yüksek oranda fiziksel bulgulara (anal-vajinal lezyonlar) rastlanmıĢtır. Mağdurların büyük 
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bir kısmının, yaĢadıkları  olaylar nedeniyle istismarcılar tarafından tehdit edildiği ve psikiyatrik tanı 

aldıkları saptanmıĢtır (AkbaĢ ve ark., 2009). 

T.C. BaĢbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve UNICEF‘in ortak olarak 

yürüttüğü bir araĢtırmada; 7-18 yaĢları arasındaki çocukların yüzde 56‘sının fiziksel istismara, % 

49‘unun duygusal istismara ve en az %10‘unun da bir tür cinsel istismara tanık olduğu tespit 

edilmiĢtir. Bu çocukların en az %1‘inin pornografik materyale bakmaya ve en az % 0,5‘inin de 

dokunmak veya dokunulmak gibi bir cinsel davranıĢa zorlandığı belirtilmiĢtir(UNICEF Rapor, 2010). 

 

2. SONUÇ 

Çocuk ihmal ve istismarı bütün dünya ülkeleri tarafından bilinen evrensel bir gerçek olmasına 

rağmen günümüzde hala gizliliğini korumaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de her 

geçen gün çocuklara yönelik Ģiddet ve suç olayları artmakta, çok sayıda çocuk korunmaya muhtaç 

duruma gelmektedir. Evrensel özellikte olan bu sorunun çözülebilmesi ve önlenebilmesi için çok 

yönlü olarak incelenmesi gerekmektedir.  

Çocuk ihmal ve istismarının nedenleri ile ilgili olarak; eğitim, hukuk, sağlık ve sosyal hizmet 

alanlarında görev yapan meslek uzmanlarının konu hakkındaki görüĢlerinin alındığı bir çalıĢmada, 

eğitim eksikliği  (%71.66) birinci temel neden olarak belirtilmiĢ, anne-babanın eğitim düzeyi 

yükseldikçe, çocukların çocukluk çağı travmalarını yaĢama sıklığının azaldığı ifade edilmiĢtir 

(Zeytinoğlu, 1999). Ailelerin eğitim düzeylerinin yüksek olması çocuklarına karĢı davranıĢlarında 

daha duyarlı olmalarına neden olmaktadır (Runyan ve ark., 2002; TopbaĢ, 2004). Bu noktadan 

hareketle, bütün dünyada ve ülkemizde çocuk ihmal ve istismarı vakalarının önlenebilmesi adına 

ebeveynlerin eğitim seviyelerinin yükseltilmesi ve konu hakkında bilinçlendirilmeleri büyük önem arz 

etmektedir. 

Çocuk ihmal ve istismarın ailelerin gelir seviyesi önemli bir demografik değiĢken ve risk 

faktörü olarak karĢımıza çıkmakta ve düĢük gelir seviyesine sahip ailelerde istismar ve ihmal 

vakalarının daha fazla oranda yaĢanabildiği görülmektedir.Demir (2008)  tarafından cinsel istismar 

mağduru çocuklarla yapılan çalıĢmada, çocukların ailelerinin gelir seviyeleri tespit edilmiĢ ve ailelerin  

%60‘ının asgari ücret veya daha altında,  %40‘ının ise asgari ücretin üzerinde gelir seviyesine sahip 

olduğu gözlenmiĢtir.DüĢük gelir düzeyine sahip ailelerde, parasal sorunların yaĢanması ailedeki 

çocukların ihtiyaçlarının giderilmesini zorlaĢtırabilmektedir. Ayrıca maddi imkânların sınırlı olması 

ailenin yetiĢkin bireyleri üzerinde bir stres oluĢturmaktadır.  Bu durumun özellikle aile içinde 

çocukların ihmal ve istismar edilme riskini artırabileceği düĢünülmektedir.  

Bu bağlamda aile bireylerine uygun iĢ imkânlarının ve gerekli sosyal desteğin sağlanması, 

özellikle aile içi cinsel istismar ve ihmal yaĢantılarının önlenmesi adına önemli bir adım 

olacaktır.Ġhmal ve istismar mağduru çocukların yaĢamıĢ oldukları travmalar nedeniyle,  uzun vadede 

psikiyatrik tedavilerinin devam etmesi ve yeniden hayata tutunabilmeleri adına bireysel olarak 

rehabilite edilmeleri gereklidir. Bunların yanı sıra farklı disiplinlerden gelen uzmanların katkılarıyla 

hazırlanacak olan programlar ile çocukların kendi yetenek ve becerilerine uygun meslekler edinmeleri 

için yapılacak çalıĢmalar,  onların  topluma kazandırılmaları için  önemli bir basamak teĢkil edecektir.  

UNICEF tarafından,  çocuklara yönelik Ģiddet olgusuyla ilgili hazırlanan raporda dünyada 

çocuklara yönelik Ģiddetin, istismarın önlenebilmesi ve azaltılabilmesi adına tüm dünyada; 

ebeveynlerin desteklenmesi, çocuklara yönelik genel tutum ve davranıĢların değiĢtirilmesi, çocukların 

yaĢam becerilerinin arttırılması, yargı, ceza, sosyal sistem ve hizmetlerin güçlendirilmesi, Ģiddetin 
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insani ve sosyoekonomik maliyeti konusunda kanıtların ortaya konması ve bu konuda farkındalık 

yaratılması gerektiği ifade edilmiĢtir (UNICEF, 2014). 
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Özet 

Bu çalıĢmanın temel amacı, çocukların sosyal uyumu ile benlik algısı arasındaki iliĢkiyi 

incelemektir. Betimsel araĢtırma türlerinden tarama modeliyle yapılan araĢtırmanın evrenini, 2014-

2015 eğitim-öğretim yılında Antalya merkez ilçelerinde anaokuluna devam eden 6 yaĢ çocukları 

oluĢturmuĢtur.  AraĢtırmanın örneklemini random örnekleme yöntemiyle seçilmiĢ 100 oluĢmaktadır. 

AraĢtırma verilerinin toplanmasında Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği ile Demoulin Çocuklar Ġçin 

Benlik Algısı Ölçeği ( 6 yaĢ) kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın istatistiksel analizi için değiĢkenlerin 

yapısına ve verilerin özelliklerine uygun olacak Ģekilde parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel 

yöntemlerden faydalanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda altı yaĢ çocukların sosyal uyum becerileri ile 

benlik algısı arasında pozitif yönlü, sosyal uyumsuzluk ile benlik algısı arasında negatif yönlü bir iliĢki 

olduğu saptanmıĢtır.  

Anahtar Sözcükler: Benlik algısı, çocuklarda sosyal beceriler, okul öncesi dönem çocukları. 

 

The Relationship Between Self-Concept And Social Adaptaion Of Children 

Abstract 

The main aim of this study is to examine the relationship between social adaptations skills and 

self-concept of preschool children. The scope of this study which was designed as a descriptive study 

were 6 year-old preschool students who are enrolling in the pre-schools in the central districts of 

Antalya in 2014-2015 academic year. The sample of the present which study consisted of 100 

randomly selected pre-school students. The data gathering instruments of this study are Social 

Adaptation Skill Scale (and Demoulin‘s Self-Concept Development Scale (6 years old) for children. 

Statistical methods, which are suitable for the features and structures of variables as parametric and 

non-parametric, are used for statistical analysis of the research. As a result of the research, it has been 

seen that children's self perception is affected positively when children have social adaptation sills, but 

it is affected negatively when the children have lack of social adaptation skills. 

Key Words: Self-Concept, social skills of children, pre-school children. 
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Psikoloji, sosyoloji ve eğitim alanındaki araĢtırmacılara göre ―benlik/kendilik algısı‖ insan geliĢiminde 

sosyal-duygusal geliĢimin temel yapı taĢıdır (Kagen, Moore ve  Bredekamp, 1995). Birey 

davranıĢlarının merkezinde olan benlik algısının oluĢumunda en önemli geliĢimsel evre, erken 

çocukluk dönemidir (Kuru TuraĢlı ve Zembat, 2014). Bu dönem aynı zamanda çocukların sosyal 

davranıĢlar ve sosyal uyum becerilerinin de hızla kazanıldığı geliĢim evrelerinden biridir.   

Çocuklar dünyaya geldikleri andan itibaren rahatlatılma, korunma ve yatıĢtırılma ihtiyaçlarına 

duyarlılık gösteren destekleyici ebeveyne karĢı güçlü duygusal bağ kurma eğilimindedir (Berk, 2013). 

Ebeveyn ile çocuk arasındaki bu iliĢki, yakınlığın devam etmesini sağlayan içgüdüsel davranıĢlar 

örüntüsüne ve ebeveyn ile çocuğun uyumlu olmasına bağlı olarak geliĢmektedir (Bee ve Boyd, 2009). 

Erken çocukluk döneminde ebeveyn-çocuk arasındaki olumlu ve güvenli iliĢkinin, çocukların 

akranlarına karĢı fiziksel olarak gösterdiği olumsuz davranıĢların azalmasında (Paquette ve diğ.,2003), 

okulda daha az problem davranıĢ göstermesinde (Browne ve Rife, 1991), uzun vadede güvenli iliĢkiler 

kurmasında ve sosyal alandaki becerilerinde olumlu yönde etkilerinin (Grossman ve diğ., 2002) 

olduğu bir çok araĢtırmada vurgulanmaktadır. AraĢtırmalarda ayrıca, ebeveynle çocuk arasındaki 

doğru etkileĢimin çocukların prososyal davranıĢlar geliĢtirmesi ve sağlıklı akran iliĢkileri kurması ve 

benlik algısını olumlu yönde etkilediği yönünde birçok bulguya da rastlanmaktadır (Marsiglio, Amato, 

Day ve Lamb, 2000; Thomas, Krampe ve Newton, 2008).   

En genel ifadeyle, bireylerin kendisi hakkındaki tüm inanç ve değerleri toplamı ya da (Üstün 

ve Akman, 2002), yaĢantılar sonucu geliĢen edinilmiĢ yapı (Kenç ve Oktay, 2002) olarak tanımlanan 

benlik algısı, doğumdan itibaren çocuğun çevresiyle etkileĢimleri sonucu geliĢmektedir. Çocuklar 

dünyaya geldiği andan itibaren içinde bulunduğu sosyal yapının kültürel algısını, değer yargılarını ve 

sosyal davranıĢlarını anlamaya çalıĢır. Bu anlamlaĢtırma sürecinde bireylerle iletiĢim kurarak birçok 

deneyim edinir. Çevreyle etkileĢimler sonucu edinen deneyimler, özellikle sosyal çevrenin çocuğa 

karĢı olan tutumları, gereksinimlerini karĢılama biçimleri ve davranıĢsal tepkileri, kiĢilik yapısının 

biçimlenmesinde ve özellikle kendini algılayıĢında yani benlik geliĢiminde etkili 

olmaktadır(Altınköprü 2003; Ömeroğlu ve Ceylan 2010). 

Çocuklar okula baĢladığında giderek geniĢleyen ve karıĢık bir hal alan bir sosyal iliĢki ağı ile 

etkileĢime girmektedir. Okulda akran ve öğretmenlerle sosyal iliĢkilerini yapılandırırken de öncelikle 

ailede edindiği sosyal-duygusal becerilerinden ve kendilik algısından yararlanmaktadır (Özbey, 2004). 

Bu durumda çocuğun kendilik algısının geliĢiminde ailenin yanı sıra öğretmen ve akranlar gibi diğer 

kaynaklardan da beslenmeye baĢlamaktadır. 

Çocuklar okula ilk baĢladıkları zaman aileden farklı bir sosyal ortam ve bu ortamın kendine 

özgü kuralları karĢısında zaman zaman kararsızlık yaĢayabilir. Bu kararsızlık çocuğun akranları 

tarafından oyunlardan dıĢlanmasına ve sosyal etkileĢimlerde reddedilmesine ortam hazırlayabilir. 

Sosyal uyum becerileri zayıf olan ve sosyal etkileĢimlerini yönetemeyen, sorunlarla baĢ edemeyen 

çocuklar da zamanla akranları tarafından reddedilme durumuyla karĢı karĢıya kalabilir. Özellikle 

akranları ya da yetiĢkinler tarafından reddedilme durumuyla baĢ edemeyen çocuklar fark edilmek için 

uyumsuz ya da olumsuz davranıĢları artırabilir. Bu ve benzeri birçok sosyal etki çocuklara yetersiz ve 

değersiz oldukları mesajını iletebilir ve bu da çocukların düĢük benlik saygısı ve özgüven duygusu 

geliĢtirmelerine ve kendine güvenini azaltıp kendilik algısıyla ilgili olumsuz tutum geliĢtirmesine 

neden olabilir.  

Yapılan çalıĢmalar, okul öncesi dönemindeki çocukların sosyal beceriler ile benlik algısı 

geliĢiminin karĢılıklı etkileĢim halinde olduğunu göstermektedir. Buradan yola çıkarak bu araĢtırmada, 

okul öncesi dönemdeki altı yaĢ çocuklarının sosyal uyumları ile benlik algısı arasındaki iliĢkiyi 

incelenmek amaçlanmıĢtır. 

 

YÖNTEM 
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Yapılan bu çalıĢma, belli bir zaman kesiti içinde çok sayıda denek ve objeden elde 

edilen verilerin analizi ile araĢtırma soru veya sorularına cevap arayan betimsel tarama 

modelinin kullanıldığı bir araĢtırmadır. Yöntem özellikleri açısından davranıĢ bilimi ve 

disiplinlerine daha uygun düĢmekte olan tarama modeli, kurumların mevcut düzenini 

bozmadan ve kurum personeline yönetsel güçlük çıkarmadan kullanılabildiği için bu 

araĢtırmada yöntem olarak tercih edilmiĢtir.  ÇalıĢmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt 

örnekleme kullanılmıĢtır. Amaçlı örnekleme, zengin bilgiye sahip olduğu düĢünülen durumların 

derinlemesine çalıĢılmasına olanak vermektedir. Ölçüt örnekleme kullanılan araĢtırmalarda da gözlem 

birimleri belirli niteliklere sahip kiĢiler, olaylar ya da durumlardan oluĢabilir. Bu durumda örneklem 

için belirlenen ölçütü karĢılayan birimler örnekleme alınırlar (Büyüköztürk ve diğ., 2009). 

Çalışma Grubu: Çocukların sosyal uyumu ve benlik algıları arasındaki iliĢkiyi 

belirlemek amacıyla yapılan bu araĢtırmanın çalıĢma grubuna dâhil edilecek  çocukların 

seçiminde, iki temel ölçüt belirlenmiĢtir. Birinci hazırlık Antalya ili merkez ilçelerinde sınıflarına 

devam eden normal geliĢim düzeyindeki altı yaĢ çocukları, ikinci ölçüt ise bu çocukların 

ebeveynlerinin en az ilköğretim mezunu ve 25-35 yaĢ aralığındaki olmasıdır. Bu temel ölçütler 

uyarınca, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Antalya merkez ilçelerdeki 10 devlet anaokulu ve 10 

özel anaokulundan okulda uygulama yapmak için gerekli izinler alınmıĢtır. Bu okullarda hazırlık 

sınıfında görev yapan öğretmenler ve 25-35 yaĢ aralığındaki ebeveynlerin tümü gönüllülük 

esasına göre çalıĢmaya davet edilmiĢtir. ÇalıĢma gönüllük esasına dayandığından, çalıĢmaya 

katılmayı kabul eden öğretmenler ve bu öğretmenlerin velilerinden izin alınan çocuklar (n= 

100) araĢtırmanın çalıĢma grubuna dâhil edilmiĢtir.  

Verilerin Toplanması: Mart-Mayıs 2015 tarihleri arasında araĢtırmacı her bir okul için 

belirlenen uygun gün ve saatlerde, üç ay boyunca haftada üç gün,  günde 2-3 saat sınıf ortamında 

gözlem yapmıĢtır. AraĢtırmacı gözlemler sırasında çocukların bazı etkinliklerine katılmıĢtır. Üç ayın 

sonunda araĢtırmacı tarafından her bir çocuk için Sosyal Uyum ve Beceri ölçeği doldurulmuĢtur. Aynı 

ölçek öğretmen tarafından da doldurulmuĢtur. AraĢtırmacının gözlemleri ve öğretmenin gözlemleri 

sonucu doldurulan ölçekler karĢılaĢtırılmıĢtır. KarĢılaĢtırma sonucunda ölçek maddelerinin tümünde 

fikir birliğine varılan çocukların verileri araĢtırmaya dâhil edilmiĢtir. Aynı çocuklara araĢtırmacı 

tarafından birebir sessiz bir ortamda Demoulin Benlik Algısı Ölçeği uygulanmıĢtır. Masa baĢında her 

bir çocuğa ölçek maddesini içeren ve üzerinde yüz ifadeleri bulunan kâğıt verilmiĢtir. AraĢtırmacı, her 

bir çocuğa önce ölçek maddelerini tek tek söylenmiĢ ve sonra çocukların istedikleri renk kalemi 

kullanarak duruma uygun, kendilerine en yakın ifadeyi boyamalarını istemiĢtir. Her uygulama 

yaklaĢık 10-15 dakika sürmüĢtür.   

Demoulin Çocuklar İçin Benlik Algısı Testi (DÇBAT): Çocukların benlik algılarını sistematik 

olarak analiz etme olanağı sağlayan ölçeğin orijinali Demoulin (1998) aittir ve Kuru-TuraĢlı (2006) 

tarafından Türkçeye uyarlanmıĢtır. Ölçekte çocukların kendilerini bir grubun içinde nasıl algıladıkları 

ile ilgili değerlendirmeler öz saygı boyutunu, çocukların kendileri ile ilgili öz değerlendirmeleri de öz 

yeterlilik boyutunu oluĢturmaktadır. Öz yeterlilik alt ölçeğinde 14- 42 arası, öz saygı alt ölçeğinde 15- 

45 arası toplam puan elde edilmektedir.  Öz yeterlilik ve öz saygı alt ölçek puanları toplamı benlik 

algısı puanını oluĢmaktadır Ölçeğin Türkçe uyarlama iç tutarlılık katsayısı cronbach alfa  ,88 olarak 

belirlenmiĢtir (Kuru TuraĢlı, 2006). 

Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği; IĢık (2007) tarafından uyarlanan ve geçerlik 

güvenirliği yapılan ölçek,  sosyal uyum ve sosyal uyumsuzluk olmak üzere iki alt boyuttan 

oluĢmaktadır.  Ölçek dört-on bir yaĢ aralığındaki çocuklara; anne-babalarından veya 

öğretmenlerinden bilgi alınarak uygulanmaktadır. Sosyal uyum alt testi‖nden alınabilecek en 

yüksek puan 51, en düĢük puan 17 iken, sosyal uyumsuzluk alt testinden alınabilecek en yüksek puan 
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24, en düĢük puan 8‘dir.  Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği puanlarının güvenilirliği için cronbach alfa 

değerleri Sosyal Uyum alt boyutu için  ,93, Sosyal Uyumsuzluk alt boyutu için .83 olduğu tespit 

edilmiĢtir (IĢık, 2007). 

Veri Analizi: AraĢtırmada, uygulanan ölçeklerden elde edilen veriler, IBM SPSS 22 

programı ile analiz edilmiĢtir. Ölçme araçlarından elde edilen verilerin değiĢkenlere göre 

yüzde, ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıĢtır. DeğiĢkenler arasında anlamlı bir 

iliĢki olup olmadığını belirlemek için de basit Pearson korelasyon analizleri kullanılmıĢtır . 

. 

BULGULAR 

Çocukların sosyal uyumu ve benlik algısı iliĢkisini belirlemek amacıyla yapılan araĢtırmada 

elde edilen bulgulara göre; araĢtırmanın çalıĢma grubuna dâhil edilen çocukların %53,0‘ü kız, 

%47,0‘i erkektir.KardeĢ sayılarına göre bakıldığında %65,0 tek  çocuk, %35,0 kardeĢe sahip 

olduğu görülmüĢtür. Çocukların % 66,0 ilk çocuklar, %25 ortanca çocuklar ve % 9,0‘nında 

son çocuklardan oluĢtuğu görülmüĢtür. Çocukların okul öncesi kuruma devam etme 

durumlarına bakıldığın %36,0‘ının bir yıl, % iki yıl, % 49,0‘ünün iki yıl ve %15‘inin de üç yıl 

süreyle eğitim almıĢ oldukları belirlenmiĢtir. Çocukların devam ettiği kurum türlerine 

bakıldığında ise %40,0‘ının bağımsız anaokullarına, %40,0 özel yuvalara ve %20‘sinin de 

ilköğretim okullarına bağlı anasınıflarına devam ettikleri görülmüĢtür. 

AraĢtırma kapsamına alınan çocukların ailelerine yönelik bilgiler incelendiğinde ise 

çocukların babaların %16,0‘ının ilköğretim, %29,0‘unun lise ve %55,0‘ınında yüksekokul 

mezunu olduğu belirlenmiĢtir. Annelerin, %20,0‘ının ilköğretim, %36,0‘ının lise ve 

%44,0‘nın da yüksekokul, mezunu olduğu görülmüĢtür. Çocukların sosyal uyumları ile benlik 

algıları arasındaki iliĢkiyi inleyen bu çalıĢmadan elde edilen bulgular aĢağıda sunulmuĢtur.   

 

Tablo 1. Çocukların sosyal uyum becerileri alt ölçeklerine iliĢkin bulgular  

Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeği  n X ss En alt En üst 

Sosyal Uyum  100 46,77 5,122 29,00 51,00 
Sosyal Uyumsuzluk 100 12,06 3,093 8,00 18,00 

 

Tablo 1‘de çocukların sosyal uyum becerileri puanlarının tanımlayıcı istatistikleri yer 

almaktadır. ÇalıĢma grubundaki veriler incelendiğinde;  sosyal uyum değiĢkeninin 29,00 ve 51,00 

arasında değiĢim gösterdiği ve puan ortalamasının 46,84 (ss= 5,13) olduğu; sosyal uyumsuzluk 

değiĢkeninin 8,00 ve 18,00 arasında değiĢim gösterdiği ve puan ortalamasının 12,06 (ss=3,09) olduğu 

görülmektedir.  

 

Tablo2.Çocukların sosyal uyum becerileri Benlik Algısı alt ölçeklerine iliĢkin bulgular  

Demoulin Çocuklar İçin Benlik Algısı Testi n X ss En alt En üst 

Öz Yeterlilik Algısı 100 41,20 2,478 30,00 45,00 

Öz Saygı Algısı  100 38,14 2,781 28,00 42,00 

Benlik Algısı 100 79,34 4,797 59,00 87,00 
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Tablo 2‘de Çocukların benlik algısı puanlarının tanımlayıcı istatistikleri yer almaktadır. Öz 

yeterlilik değiĢkeni puanlarının 30,00 ve 45,00 arasında değiĢim gösterdiği ve puan ortalamasının 

41,20 (ss=2,42), öz saygı değiĢkenin puanlarının 28,00 ve 42,00 arasında değiĢim gösterdiği ve puan 

ortalamasının 38,14 (ss=2,78) belirlenmiĢtir. Toplam benlik algısı değiĢkeni puanlarının ise 59,00 ve 

87,00 arasında değiĢim gösterdiği ve puan ortalamasının 79,34 (ss=4,79) olduğu tespit edilmiĢtir.  Bu 

bulgulara göre altı yaĢ çocuklarının genelinin kendileriyle ilgili öz yeterlilik, öz saygı ve toplam benlik 

algısı boyutunda üst  düzeye yakın bir algıya sahip oldukları söylenebilir. 

 

Tablo 3. Çocukların Sosyal Uyum ve Benlik Algısı Puanları Arasındaki Korelasyon Bulguları 

ĠliĢki Bakılan Ölçek ve Alt Boyutları  n r p 

Sosyal Uyum Puanları & Öz Yeterlilik Puanları 100 ,788
**

 ,000 

Sosyal Uyum Puanları &Öz Saygı Puanları 100 ,703
**

 ,000 

Sosyal Uyum Puanları &Benlik Algısı Puanları 100 ,810
**

 ,000 

 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi çocukların sosyal uyum puanları ile öz yeterlilik-öz saygı 

ve benlik algısı puanları arasındaki iliĢkinin derecesi görülmektedir. AraĢtırma verilerinden elde edilen 

sonuçlara bakıldığında,  çocukların sosyal uyum becerileri ile öz yeterlilik (r= ,788; p< 0.05), öz saygı 

(r=,703; p< 0.05) ve benlik algısı (r=,810; p< 0.05) arasında doğrusal (pozitif) yönde anlamlı ve güçlü 

bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. AraĢtırmadan elde edilen bu bulgulara göre çocukların sosyal uyum 

becerileri arttıkça öz yeterlilik, öz saygı ve benlik algı düzeyleri artmakta olduğu söylenebilir.  

Tablo 4. Çocukların Sosyal Uyumsuzluk Puanları ve Benlik Algısı Arasındaki Korelasyon Bulguları 

ĠliĢki Bakılan Ölçek ve Alt Boyutları  n r p 

Sosyal Uyumsuzluk Puanları & Öz Yeterlilik Puanları 100 -,695
**

 ,000 

Sosyal Uyumsuzluk Puanları & Öz Saygı Puanları 100 -,632
**

 ,000 

Sosyal Uyumsuzluk Puanları & Benlik Algısı Puanları 100 -,720
**

 ,000 

 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi çocukların sosyal uyumsuzluk puanları ile öz yeterlilik-öz 

saygı ve benlik algısı puanları arasındaki iliĢkinin derecesi görülmektedir. Çocukların sosyal 

uyumsuzluk davranıĢları ile  (r= -,695; p< 0.05), öz saygı (r= -,632; p< 0.05) ve benlik algısı (r= -,720; 

p< 0.05)  ters yönde anlamlı ve güçlü bir iliĢki olduğu bulunmuĢtur. AraĢtırmadan elde edilen bu 

bulgulara göre çocukların sosyal uyumsuzluk puanları arttıkça öz yeterlilik, öz saygı ve benlik algısı 

puanlarının düĢtüğü söylenebilir. 
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SONUÇ VE TARTIġMA  

Çocukların sosyal uyum becerileriyle benlik algısı arasındaki iliĢkiyi saptamak amacıyla 

yapılan bu çalıĢmada elde edilen sonuçlar aĢağıda sunulmuĢtur.  

Çocukların sosyal uyum becerileri ile benlik algısı arasındaki iliĢkiyi belirlemek amacıyla 

yapılan korelasyon analizi sonucunda; çocukların öz yeterlilik, öz saygı ve benlik algıları ile sosyal 

uyum becerileri arasında doğrusal (r= p< 0.01) yönde;  öz yeterlilik, öz saygı, benlik algısı ile sosyal 

uyumsuzluk arasında ise ters yönde (p< 0.01) anlamlı bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir (bkz. Tablo 3 

ve 4). AraĢtırmaya dâhil edilen çocuklardan elde edilen veriler değerlendirildiğinde, çocukların sosyal 

uyum becerileri arttıkça öz saygı, öz yeterlilik ve benlik algısı puanlarının arttığı,  sosyal uyumsuzluk 

arttıkça çocukların öz saygı, öz yeterlilik ve benlik algısı puanlarının düĢmekte olduğu görülmüĢtür. 

Bu bulgular çocukların sosyal uyum becerileri ile benlik algısı arasında güçlü bir iliĢkinin olduğunu 

göstermektedir. Bu sonuca göre sosyal uyum becerisine sahip olan çocukların kendilik algılarının (öz 

saygı, öz yeterlilik ve benlik)  olumlu yönde etkilendiği, sosyal uyum becerilerinde yetersizlik yaĢayan 

çocukların kendilik algısının ise olumsuz yönde etkilediği düĢünülebilir.  

Sosyal yaĢama uyum davranıĢları doğuĢtan gelen bir beceri değildir. Sosyal bağlamlarda 

davranıĢ örüntüleriyle karĢılaĢıldıkça deneyimlenerek edinilen bir beceridir. GeliĢim kuramlarından 

sosyal öğrenme kuramı da bu görüĢü desteklemektedir.  Sosyal öğrenme kuramına göre çocuklar, ilk 

sosyal davranıĢlarını, yetiĢkinlerle etkileĢimlerindeki deneyimleri gözlemleme yoluyla edinmektedir 

(Ceylan, 2009). Çocuklar sosyal davranıĢları yetiĢkinlerin ya da akranların kendilerine yönelik tutum 

ve yaklaĢımlarındaki olumlu etkileĢimlerle kazanmaktadır. Bu nedenle sosyal bağlamdaki diğer 

bireylerin çocuğun sosyal davranıĢlarına değer vermesi, çocuğu kabul etmesi,  çocuğun olumlu sosyal 

davranıĢlarını içselleĢtirilmesini destekleyecektir (Eisenberg ve Mussen 1989). Çocukların deneyim 

kazandığı sosyal bağlamlardaki bireylerin olay ve durumlar karĢısında sergilediği davranıĢlar,  

çocukların tüm insanların ihtiyaç duyduğu duygu ve davranıĢları fark edebilme, kendi duygu ve 

düĢüncelerini uygun bir dille ifade edebilme becerilerini kazanmasına model teĢkil etmektedir. Sosyal 

bağlamlarda çocuğun sergileyeceği davranıĢlara karĢı  yetiĢkin, öğretmen ya da akranların 

sergileyeceği olumsuz tutum ve davranıĢlar, çocuğun çekingen davranmasına, sosyal kaygı 

geliĢtirmesine ve özgüven düĢüklüğü gibi olumsuz psiko-sosyal davranıĢların ortaya çıkmasına  neden 

olabilir (Santrock, 2011). Dikici-Sığırtmac ve ġahin (2009), altı yaĢ çocuklarıyla yaptıkları çalıĢmada,  

sosyal beceri yetersizliği olan çocukların akran iliĢkilerini yönetme becerisinde sorunlar yaĢandığını 

belirtilmektedir. Ayrıca sorunlarla baĢ edemeyen çocukların akranları tarafından oyunlara kabul 

edilmediği ve oyuna kabul edilmeyen çocuklarda da sosyal uyumsuzluk davranıĢlarının sergilendiği 

tespit edilmiĢtir. Bunun tersine oyuncaklarını paylaĢan, arkadaĢlarına sosyal destek veren, kibar 

davranan çocukların ise akran kabulünde ön plana çıktığını belirtmiĢlerdir. Atılgan (2001)‘ da sosyal 

becerilere sahip olan çocukların akranlarca kabul görme,  okula uyum sağlama ve olumlu benlik algısı 

gibi kazanımlar elde edeceğini savunmaktadır.  

Birçok araĢtırmada, çocukların benlik algısının Ģekillendirilmesinde sosyal yeterlilik ve 

sosyal-duygusal uyumun önemli olduğu vurgulanmaktadır (Eccles, Wigfield, Harold ve Blumfeld, 

1993; Crick ve Dodge, 1994; Cicchetti, 1993).  Ladd ve Troop-Gordon, (2003)‘ çalıĢmalarında erken 

çocukluk döneminde olumsuz akran deneyimlerinin çocukların öğrenme becerilerini etkilediği gibi 

sosyalleĢme açısından da risk oluĢturduğunu ve bu durumunun çocuğun ileriki yıllarda sosyal 

uyumsuzluk davranıĢlarıyla doğrudan iliĢkili olduğunu belirtmektedirler. Webster ve Wooley (1999) 

çocuklarda sosyal uyumsuzluk ile problem çözme davranıĢları arasındaki iliĢkiyi saptamaya yönelik 

çalıĢmalarının sonucunda, sosyal uyumsuzluk davranıĢları sergileyen çocuklarda sorun çözme ve 

sosyal becerilerde yetersizlik olduğu belirlenmiĢtir.  
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Bilindiği gibi bireylerin kendini daha rahat ifade etmesini ve kendini gerçekçi alarak 

algılayabilmesini destekleyen ortamlar, sağlıklı ve olumlu sosyal deneyim ortamlarıdır. Erken 

çocukluk döneminde karĢısındaki kiĢiye gülümseme, akranlarının normlarına uyma, iletiĢime açık 

olma, yardım etme, iĢbirliği yapma, teselli etme, paylaĢma gibi sosyal becerilerde yetersizlik yaĢayan 

çocuklar,  akranları ya da öğretmenleri tarafından sürekli eleĢtirilme, reddedilme gibi davranıĢlarla 

karĢılaĢtığı zaman sevilmediğini, değerli olmadığını, baĢarısız olduğunu düĢünerek kendine yönelik 

olumsuz algı geliĢtirebilir.   

Çocuklar kendin kendine yapabildiği, düĢündüğü ya da baĢarılı olarak gördüğü davranıĢlarını 

koĢulsuz sevgi ve güven duyduğu ortamlarda sergilemekten hoĢlanırlar.  Bu nedenle okul ortamında 

çocuklara karĢı güven verici, hoĢgörülü ve esnek bir yaklaĢımın sergilenmesi, çocuğun okulda 

sevildiğini, onaylandığını ya da karar süreçlerine katılımlarda değerli olduğunu düĢünmesini 

sağlayacaktır. Böyle bir ortamda çocuk kendisiyle ilgili olumlu algıları içselleĢtirip,  kendi denetim 

mekanizmasını geliĢtirerek benlik algısını olumlu yönde besleyecektir.   
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Özet 

 

Üniversiteler dahil, eğitim kurumları teknolojik değiĢim ve geliĢmelerden en çok etkilenen 

kurumların baĢında gelmektedir. Üniversite ve okul yöneticileri, eğitim teknolojisini yönetecek en 

önde gelen teknoloji liderleridir. Teknoloji lideri, okul bileĢenlerini harekete geçirirken teknolojiyi 

kullanan ve onlara teknolojiyi kullandıran kiĢidir.  

Teknoloji, örgütün tüm kademelerindeki iĢ performansının doğasını değiĢtirir. Bu nedenle, eğitim 

örgütlerindeki teknoloji yönetimi, okula teknolojik kaynak temini ile sınırlandırılmaması gereken 

bütünlüklü bir süreci ifade etmektedir. Genel olarak teknoloji kavramı, örgütün insan ve madde 

kaynaklarından oluĢan girdilerini ürüne çevirmeye yarayan fiziksel ve zihinsel araçlar olarak 

tanımlandığında, okullar ve üniversitelerdeki eğitimin kalitesi bu teknolojinin etkili yönetimini 

zorunlu kılmaktadır.  

Eğitim kurumlarında ürün kalitesinin farklılığında birçok değiĢkenin yanı sıra, eğitim 

teknolojilerinin yönetiminin de etkili olduğu düĢünülmektedir. Bu nedenle bu çalıĢmada,değiĢim 

çağında okul ve üniversite yöneticilerinin kurumlarındaki eğitim teknolojilerini yönetme becerilerinin, 

üniversitelerde akademik ve idari yöneticiler ile okul yöneticilerinin görüĢlerine göre incelenmesi 

amaçlanmaktadır.  

Bu araĢtırmada iliĢkisel tarama modeli kullanılacaktır. AraĢtırmanın evrenini 2014-2015 

eğitim-öğretim yılında GümüĢhane belediye sınırları içindeki anaokulları, ilkokul ve ortaokullarda 

görev yapan yöneticiler ile GümüĢhane üniversitesi ve Atatürk üniversitelerinde görev yapan 

akademik ve idari birim yöneticileri oluĢturmaktadır. Bu çalıĢmada nicel veriler için ―tabakalama 

örneklem‖ yöntemine göre çalıĢılmıĢtır. AraĢtırmada, hem üniversite yöneticileri hem de GümüĢhane 

Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Yöneticilerinin teknolojik liderlik ve unsurları konusunda kendilerini 

yeterli düzeyde gördükleri sonucuna ulaĢılmıĢtır.  
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INVESTĠGATĠNG THE MANAGĠNG SKĠLLS OF EDUCATĠON TECHNOLOGĠES 

OF SCHOOL AND UNĠVERSĠTY DĠRECTORS ĠN THEĠR INSTĠTUTĠONS ĠN AGE 

OF CHANGE 

Abstract 

 

Educational Institutions, including universities, are the initial institutions which were mostly 

affected by technological change and development. University and School administrators are the 

outstanding technology leaders who will manage education technology. A technology leader is the 

person who uses technology while prompting school components and make them use the technology.  

Technology, changes the nature of work performance in each level of organization. Therefore, the 

management of technology in educational organizations, express a process that should be limited by 

providing a technological resource. When technology is generally described as physical and mental 

tools to convert human and material sources of organization into a product, the quality of education in 

schools and universities require an effective management of technology.   

As well as many variable in the difference of product quality at educational institutions, the 

management of educational Technologies is thought to be effective too. So in this study, investigating 

the managing skills of educational Technologies of school and university directors in their institutions 

in change of age, according to the views of managing and academic directors and school directors is 

aimed.  

In this research, relational screening model will be used. The population of research consist of 

directors working at kindergartens, primary schools and secondary schools within municipality 

borders of Gumushane province in 2014-2015 education term and academic and managing directors 

working at Gumushane and Atatürk University.In this studyfor quantitative data"layer sampling" it has 

been studiedby themethod.In the study,the resultshave been reached they see themselves 

adequatelyontheirtechnologicalleadershipandelements bothuniversity administratorsand 

GumushaneDirectorship of Education of School Managers,  

 

Keywords: Technological leadership, education technology, management 

 

1. GĠRĠġ 

DeğiĢim çağında, bilgi önemli bir yere sahip olmasının yanında teknolojide en az bilgi kadar 

önemli olmuĢtur. Teknoloji ve teknolojik değiĢimlerin oluĢturduğu geliĢimler, hayatın her alanında 

girmekte ve çok hızlı bir Ģekilde devam etmektedir. Buna bağlamda örgütlerin var olabilmesi, 

amaçlarına ulaĢabilmesi ve geliĢim sağlayabilmesi için teknoloji, kullanılabilecek alternatif bir durum 

olmaktan ziyade bir zorunluluk, bir mecburiyet, örgüt için sürekli uygulanması gereken bir prensip 

olmuĢtur (ġimĢek ve Akın, 2003). 

Eğitim örgütleri teknolojik değiĢim ve geliĢmelerden en çok etkilenen kurumların baĢında 

gelmektedir. Eğitim sistemimiz, bu teknolojik değiĢim ve geliĢimlerin çok hızlı bir Ģekilde 

yenilenmesinden kaynaklı olarak yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç vardır. Teknolojideki bu değiĢim 

ve geliĢimler, eğitim sisteminin en önemli basamağı olan eğitim kurumlarına ve bu kurumların 

yöneticilerine önemli görevler yüklemektedir. Teknolojinin eğitimin her alanıyla bütünleĢtirilmesiyle 
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kurum yöneticilerinden, teknolojiyi kullanma, yönetme ve uygulamada teknolojik liderlik rolünü 

üstlenmeleri beklenmektedir (Wheatley, 2006, Afshari vd., 2009; Hacıfazlıoğlu, Karadeniz ve Dalgıç 

2010, Razik ve Swanson, 2010). 

Valdez (2004) teknolojik liderliği, teknolojiyi takip eden kurum yöneticilerinin kurumlarında 

teknoloji kullanımına kılavuzluk etmek ve öğretim stratejilerini ve uygulamalarının teknoloji ile nasıl 

geliĢtirilebilineceğini içeren stratejilerin ve tekniklerin bir bütünü olarak tanımlamaktadır. Teknoloji 

lideri, eğitim kurumunun oluĢumunu sağlayan öğeleri harekete geçirirken teknolojiyi kendisi 

kullandığı gibi eğitim kurumunu oluĢturan bu bileĢenlere de kullandıran kiĢidir (Can, 2003). 

Eğitim teknolojisini yönetecek teknoloji liderlerinin en önde gelenleri eğitim yöneticileridir. 

Eğitim yöneticileri, biliĢim teknolojilerinin eğitim kuruma transferi ve etkin kullanımı konusunda 

üzerinde en çok sorumluluk taĢıyan kiĢidir (Turan, 2002:271). Teknoloji kullanımı ile ilgili birçok 

sorunu beraberinde getirmektedir. DeğiĢim çağının gereklerini yerine getirmek ve buna bağlı olarak 

kurumlardaki değiĢim ve dönüĢümün sağlanması eğitim teknolojisinin etkin yönetimine bağlıdır. 

Eğitim yöneticileri, bu alanda kendilerini geliĢtirerek, kurumlarındaki eğitim teknolojilerini yönetmeli 

ve eğitim teknolojisi liderliğini üstlenmelidirler. 

Üniversite ve okullardaki eğitim yöneticileri eğitim teknolojilerini amaca uygun ve iĢlevsel 

olarak yönetilmelidir. Amerikan Ulusal AraĢtırma Kurumu‘nun yayınladığı teknoloji yönetimini 

raporunda ―Bir organizasyonun stratejik ve taktik amaçlarının Ģekillendirilmesinde ve bunlara 

ulaĢılmasında ihtiyaç duyulan teknolojik kapasitenin planlanması, geliĢtirilmesi ve uygulanması‖ 

Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Yöneticilik ile teknik uzmanlık arasındaki bağlantıyı oluĢturmak olan 

teknoloji yönetimi; teknolojinin transferi, pazarlaması, planlaması, tasarımı, geliĢtirilmesi ve imalatı 

gibi teknolojiyi geliĢtirme ve sağlamaya yönelik olarak faaliyetlerin kontrolü, planlaması ve 

koordinasyonu ile ilgili etkinliklerin tamamı ( Yalçın, 2015) olarak düĢünülebilir. 

Türkiye'de eğitim kurumlarından devlet üniversiteleri de dahil olmak üzere teknolojinin 

entegrasyonu ve kullanımı kurumsallaĢamamıĢtır. Eğitim sistemi olarak daha eğitim ve derslik 

sorunları çözememiĢ bir sisteminde teknolojinin etkin kullanımını veya yönetimini tartıĢma, günümüz 

Türkiye‘si için uzak bir durum olarak görülebilir (Turan, 2002:279-280). Bu kadar sorun olmasına 

rağmen eğitim teknolojilerinin kullanımı, üniversite ve okul yöneticilerinin iĢlerini kolaylaĢtırırken, 

etkin ve doğru kararlar vermelerinde yardımcı olabilmektedir.  

2. AMAÇ 

Bu çalıĢmada üniversite ve okul yöneticilerin eğitim teknolojilerini yönetme becerileri incelenmesi 

amaçlanmıĢtır.  

Bu amaca bağlı olarak aĢağıdaki sorulara cevap aranacaktır: 

 Üniversite ve okul yöneticilerinin teknolojik liderlik ve teknolojik liderlik 

bileĢenlerine göre görüĢleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?  

 Teknolojik liderlik ve teknolojik liderlik bileĢenlerine göre Atatürk Üniversitesi, 

GümüĢhane Üniversitesi ve GümüĢhane Ġl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul 

yöneticilerinin görüĢleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

 

3. YÖNTEM 

Bu araĢtırma, amaç yönüyle Betimsel, zaman yönüyle Belirli Bir Zaman Kesitinde, kullanılan 

teknik bakımından Tarama türünde (Gökçe 1988: 47–52, Bal 2001: 67–70) ve tarama türlerinden de 

iliĢkisel tarama modeline göre tasarlanmıĢtır. Seçilen iliĢkisel tarama modeli özellik olarak, iki veya 
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ikiden fazla değiĢken arasındaki birlikte değiĢimin varlığını ve derecesini belirlemeyi hedefleyen 

araĢtırma modelleridir (Gay 1987: 251, Karasar 2010: 81, Gall et al. 1999:178).  

3.1. Evren ve Örneklem 

AraĢtırmanın evrenini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında GümüĢhane ve Atatürk 

üniversitelerinde görev yapan yöneticileri ve GümüĢhane Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü (GUMEM) 

bünyesindeki okul yöneticileri kapsamaktadır. Tabakalama örneklem yöntemine göre çalıĢma grubu 

oluĢturulmuĢtur. Atatürk üniversitesi den 1232 Akademik ve 59 idari yönetici, GümüĢhane 

Üniversitesinden 232 Akademik ve 39 Ġdari yönetici ve  GUMEM‘ den 266okul yönetici olmak üzere 

toplam 1828 yöneticinin oluĢturduğu evrenin % 21.66 olan 396 örneklem grubuyla çalıĢılmıĢtır.  

 

Tablo 1: AraĢtırmaya katılan üniversite ve okul yöneticilere ait bilgiler. 
Kayn

ak: 

Yazar

ın 

kendi 

hesap

lamal

arı 

 

3.2. V

eri 

Topl

ama 

Ara

çları 

ve 

Veri

lerin 

Topl

anm

ası 

Veri toplama aracı, ISTE (2009) teknolojik liderlik yeterliliklerinin 5 boyutu ve 21 alt 

maddelerini içermektedir. ―Vizyoner liderlik‖ beĢ, ―dijital çağ öğrenme kültürü‖ altı, ―profesyonel 

uygulamada mükemmellik‖ beĢ, ―sistematik geliĢim‖ altı ve ―dijital vatandaĢlık‖ beĢ olmak üzere, 

toplam 26 madde bulunmaktadır. Ölçek, Hacıfazlıoğlu, Karadeniz ve Dalgıç (2011) ―Eğitim 

Yöneticileri Teknoloji Liderliği Öz-Yeterlik Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıĢması‖ adlı 

çalıĢmalarından gerekli izin alınarak kullanılmıĢtır. 

―Eğitim yöneticileri teknoloji liderliği öz-yeterlik ölçeği‖ nin geliĢtirilmesine adı geçen 

araĢtırmacıların daha önceki çalıĢmalarının kaynaklık ettiği görülmektedir. Hacıfazlıoğlu vd. (2010) 

okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerini belirlemeye yönelik yaptıkları çalıĢmalarında, 2009 

ISTE (International Society for Technology in Education-Uluslararası Eğitimde Teknoloji Topluluğu) 

tarafından geliĢtirilmiĢ olan eğitim yöneticileri teknoloji liderliği standartlarının (NETS-A) Türkiye‘ye 

uygunluğunu belirlemeyi amaçlamıĢlardır. AraĢtırma sonucunda ise ISTE (2009) tarafından belirlenen 

teknoloji liderliği standartlarının Türkiye‘deki eğitim yöneticileri için de uygulanabilir olduğu 

(Hacıfazlıoğlu vd.,2011:150) , anlaĢılmıĢtır.  

  
n (ortalama) % (Yüzde) 

Üniversitelere Göre Akademik ve  

Ġdari Yöneticiler 
Atatürk 248 65 

GümüĢhane 135 35 

Toplam 383 100 

Görevlerine Göre Ġdari Yöneticiler  Daire BaĢkanı 15 19 

ġube Müdürü 13 17 

Fakülte Sekreteri 26 33 

Yüksekokul Sekreteri 14 18 

MYO Sekreteri 10 13 

Toplam 78 100 

Görevlerine Göre Akademik 

Yöneticiler 
Dekan 21 7 

Dekan Yardımcısı 44 14 

Müdür 13 4 

Müdür Yardımcısı 18 6 

Bölüm BaĢkanı 83 27 

Bölüm BaĢkan Yardımcısı 74 24 

Anabilim Dalı BaĢkanı 52 17 

Toplam 305 100 

Görevlerine Göre Okul Yöneticileri Müdür 36 25 

Müdür BaĢ Yardımcısı 11 8 

Müdür Yardımcısı 96 67 

Toplam 143 100 
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3.3. Verilerin Analizi 

Veriler, toplanan anketlerin bilgisayar ortamına aktarılmasıyla analiz edilmiĢtir. Analizlerde 

SPSS For Windows‘ un 19. sürümü kullanılmıĢtır.  AraĢtırmada üniversite ve okul yöneticilerinin 

kurumlarındaki eğitim teknolojilerini yönetme becerilerinin incelenmesinde; frekans (f), yüzde (%), 

aritmetik ortalama ve standart sapma gibi istatistikî ölçüm araçları kullanılmıĢtır. DeğiĢkenlere göre 

yöneticilerin görüĢlerinin değiĢip değiĢmediğinin tespiti için t-testi ve tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) kullanılmıĢtır. Tek yönlü varyans çözümlemesinin sonucunda farkın nerden 

kaynaklandığının belirlenmesinde ise LSD testi kullanılmıĢtır. BeĢli dereceleme ölçeğinin puan 

aralıkları; çok az=1,00-1,79, az=1,80-2,59, kısmen=2,60-3,39, yeterli=3,40-4,19 ve Çok yeterli=4,20-

5,00 Ģeklindedir. 

4. BULGULAR  

Tablo 2: Üniversite Yöneticileri ile GUMEM okul yöneticilerinin görüĢlerine göre teknolojik liderlik 

ve teknolojik liderliğin unsurlarına yönelik t-testi değerleri. 

 

Üniversiteler -

GUMEM 
N Mean 

Std. 

Deviation 
df     t Sig. 

Teknolojik Liderlik Üniversiteler 382 3,56 0,68 
523 -3,76 ,000 

 
GUMEM 143 3,81 0,658 

Vizyoner Liderlik Üniversiteler 382 3,73 0,728 
523 -1,584 ,114 

 
GUMEM 143 3,84 0,762 

Dijital Çağ Öğrenme Kültürü Üniversiteler 382 3,62 0,725 
523 -2,694 ,007 

 
GUMEM 143 3,81 0,713 

Profesyonel Uygulamada 

Mükemmellik 
Üniversiteler 382 3,7 0,81 

523 -1,578 ,115 

 
GUMEM 143 3,82 0,659 

Sistematik GeliĢim Üniversiteler 382 3,65 0,785 
523 -1,472 ,142 

 
GUMEM 143 3,76 0,713 

Dijital VatandaĢlık Üniversiteler 382 3,56 0,787 
523 -3,481 ,001 

 
GUMEM 143 3,82 0,712 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları (P < ,05) 

 

 

Tablo 2. Ġncelendiğinde, hem üniversite yöneticilerinin hem de GUMEM yöneticilerinin 

aritmetik ortalamalarının yüksek olduğu görülmektedir (3,56-3,84). Teknolojik Liderlik açısından 

Üniversite yöneticileri ve GUMEM okul yöneticileri arasındaki iliĢkiye bakıldığında, GUMEM okul 

yöneticilerinin aritmetik ortalamaları (3,81), üniversite yöneticilerinin aritmetik ortalamalarından 

(3,56) daha yüksek olduğu ve aralarında (p <,05) düzeyinde anlamlı farkın olduğu görülmektedir. 

Teknolojik liderliğin alt unsurlarından Dijital Çağ Öğrenme Kültürü ve Dijital VatandaĢlık açılarından 

bakıldığında da, GUMEM okul yöneticileri lehine anlamlı bir fark görülmektedir. Vizyoner Liderlik, 

Profesyonel Uygulamada Mükemmellik ve Sistematik GeliĢim alt unsurlarına yönelik olarak ise, 

aralarında anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir. 
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Tablo 3: GümüĢhane ve Atatürk Üniversitesi yöneticileri ile GUMEM okul yöneticilerinin teknolojik 

liderlik ve teknolojik liderliğin unsurlarına yönelik görüĢlerine göre One Way ANOVA testi değerleri. 

  
N Mean 

Std. 

Deviation 
df F Sig. 

Teknolojik Liderlik Atatürk Üniversitesi 248 3,45 0,653 2 

16,582 ,000 
GümüĢhane Üniversitesi 135 3,76 0,685 

523 
GUMEM 143 3,81 0,658 

Toplam 526 3,63 0,682 525 

Vizyoner Liderlik Atatürk Üniversitesi 248 3,56 0,7 2 

20,282 ,000 
GümüĢhane Üniversitesi 135 4,03 0,68 

523 
GUMEM 143 3,84 0,762 

Toplam 526 3,76 0,738 525 

Dijital Çağ Öğrenme 

Kültürü 
Atatürk Üniversitesi 248 3,49 0,685 2 

14,94 ,000 
GümüĢhane Üniversitesi 135 3,84 0,742 

523 
GUMEM 143 3,81 0,713 

Toplam 526 3,67 0,726 525 

Profesyonel Uygulamada 

Mükemmellik 
Atatürk Üniversitesi 248 3,67 0,823 2 

2,045 0,13 
GümüĢhane Üniversitesi 135 3,77 0,782 

523 
GUMEM 143 3,82 0,659 

Toplam 526 3,73 0,772 525 

Sistematik GeliĢim Atatürk Üniversitesi 248 3,58 0,737 2 

3,666 ,026 
GümüĢhane Üniversitesi 135 3,77 0,855 

523 
GUMEM 143 3,76 0,713 

Toplam 526 3,68 0,767 525 

Dijital VatandaĢlık Atatürk Üniversitesi 248 3,49 0,763 2 

8,76 ,000 
GümüĢhane Üniversitesi 135 3,68 0,816 

523 
GUMEM 143 3,82 0,712 

 
Toplam 526 3,63 0,775 525 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları (P < ,05) 

 

GümüĢhane ve Atatürk üniversiteleri yöneticileri ile GUMEM okul yöneticilerinin teknolojik 

liderlik ve teknolojik liderlik unsurlarınagöre karĢılaĢtırıldığında; Teknolojik Liderlik ile Teknolojik 

Liderlik unsurlarından Vizyoner Liderlik, Dijital Çağ Öğrenme Kültürü, Sistematik GeliĢim ve Dijital 

VatandaĢlık arasında anlamlı bir fark görülmektedir. Teknolojik Liderlik unsurlarından Profesyonel 

Uygulamalarda Mükemmellik açısından ise anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. 

 

Tablo 4: GümüĢhane ve Atatürk Üniversitesi yöneticileri ile GUMEM okul yöneticilerinin teknolojik liderlik 

ve teknolojik liderliğin unsurlarına yönelik görüĢlerine göre Anova Post Hoc LSD testi değerleri. 

LSD Multiple Comparisons 95% Confidence 

Interval 

Dependent 

Variable 

(I) ünv (J) ünv Mean 

Difference (I-

J) 

Std. 

Error 

Sig. Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Teknolojik 

Liderlik 

Atatürk 

Üniversitesi 

GümüĢhane 

Üniversitesi 

-,304* 0,071 0 
-0,44 -0,16 

 GUMEM -,357* 0,07 0 -0,49 -0,22 

GümüĢhane 

Üniversitesi 

Atatürk 

Üniversitesi 

,304* 0,071 0 
0,16 0,44 

 GUMEM -0,053 0,08 0,505 -0,21 0,1 

GUMEM Atatürk 

Üniversitesi 

,357* 0,07 0 
0,22 0,49 

 GümüĢhane 

Üniversitesi 

0,053 0,08 0,505 
-0,1 0,21 

Vizyoner 

Liderlik 

Atatürk 

Üniversitesi 

GümüĢhane 

Üniversitesi 

-,469* 0,076 0 
-0,62 -0,32 

 GUMEM -,279* 0,075 0 -0,43 -0,13 

GümüĢhane 

Üniversitesi 

Atatürk 

Üniversitesi 

,469* 0,076 0 
0,32 0,62 

 GUMEM ,190* 0,085 0,027 0,02 0,36 

GUMEM Atatürk ,279* 0,075 0 0,13 0,43 
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Üniversitesi 

 GümüĢhane 

Üniversitesi 

-,190* 0,085 0,027 
-0,36 -0,02 

Dijital Çağ 

Öğrenme 

Kültürü 

Atatürk 

Üniversitesi 

GümüĢhane 

Üniversitesi 

-,357* 0,076 0 
-0,51 -0,21 

 GUMEM -,318* 0,074 0 -0,46 -0,17 

GümüĢhane 

Üniversitesi 

Atatürk 

Üniversitesi 

,357* 0,076 0 
0,21 0,51 

GUMEM Atatürk 

Üniversitesi 

,318* 0,074 0 
0,17 0,46 

Sistematik 

GeliĢim 

Atatürk 

Üniversitesi 

GümüĢhane 

Üniversitesi 

-,186* 0,082 0,023 
-0,35 -0,03 

 GUMEM -,175* 0,08 0,029 -0,33 -0,02 

GümüĢhane 

Üniversitesi 

Atatürk 

Üniversitesi 

,186* 0,082 0,023 
0,03 0,35 

GUMEM Atatürk 

Üniversitesi 

,175* 0,08 0,029 
0,02 0,33 

Dijital 

VatandaĢlık 

Atatürk 

Üniversitesi 

GümüĢhane 

Üniversitesi 

-,190* 0,082 0,021 
-0,35 -0,03 

 GUMEM -,328* 0,08 0 -0,49 -0,17 

GümüĢhane 

Üniversitesi 

Atatürk 

Üniversitesi 

,190* 0,082 0,021 
0,03 0,35 

GUMEM Atatürk 

Üniversitesi 

,328* 0,08 0 
0,17 0,49 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları (P < ,05 ) 

 

GümüĢhane ve Atatürk Üniversitesi yöneticileri ile GUMEM okul yöneticilerinin görüĢleri 

arasında anlamlı fark bulunan; Teknolojik Liderlik ve Teknolojik Liderliğin unsurlarından Vizyoner 

Liderlik, Dijital Çağ Öğrenme Kültürü, Profesyonel Uygulamalarda Mükemmellik ve Dijital 

VatandaĢlık ile ilgili farkın nereden kaynaklandığına bakıldığında; Teknolojik liderlik açısından, 

GümüĢhane Üniversitesi yöneticilerinin ve GUMEM okul yöneticilerinin, Atatürk Üniversitesi 

Yöneticilerinden farklı olduğu görülmektedir. Vizyoner Liderlik açısından GümüĢhane Üniversitesi 

yöneticilerinin, Atatürk Üniversitesi yöneticileri ve GUMEM okul yöneticilerinden farklı olduğu 

bulunmuĢtur.  

Dijital Çağ Öğrenme Kültürü, Sistematik GeliĢim ve Dijital VatandaĢlık unsurları açısından, 

GümüĢhane Üniversitesi ve GUMEM‘de çalıĢanyöneticilerin, Atatürk Üniversitesinde çalıĢan 

yöneticilerden farklı olduğu görülmektedir.  

 

5. SONUÇLAR 

Bu araĢtırmada, hem üniversite yöneticilerinin hem de GUMEM  okul yöneticilerinin aritmetik 

ortalamalarına bakıldığında kendilerini ―yeterli düzeyde‖ gördükleri anlaĢılmaktadır. Teknolojik 

Liderlik ve alt unsurları açısından Üniversite yöneticileri ve GUMEM okul yöneticileri arasındaki 

iliĢkiye bakıldığında, GUMEM okul yöneticilerinin teknolojiyi, üniversite yöneticilerinden daha iyi 

yönettikleri çıkarımı yapılabilir. Vizyoner Liderlik, Profesyonel Uygulamada Mükemmellik ve 

Sistematik GeliĢim alt unsurlarına yönelik olarak ise, aralarında anlamlı bir farkın olmadığı, bu 

unsurlar bazında da kendilerini yeterli gördükleri sonucuna ulaĢılabilir. 

GümüĢhane ve Atatürk üniversiteleri yöneticileri ile GUMEM okul yöneticilerinin teknolojik 

liderlik ve teknolojik liderlik unsurlarınagöre karĢılaĢtırıldığında; Teknolojik Liderlik ile Teknolojik 

Liderlik unsurlarından Vizyoner Liderlik, Dijital Çağ Öğrenme Kültürü, Sistematik GeliĢim ve Dijital 

VatandaĢlık arasında anlamlı bir fark görülmektedir. Teknolojik Liderlik unsurlarından Profesyonel 

Uygulamalarda Mükemmellik açısından ise anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. 
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GümüĢhane ve Atatürk Üniversitesi yöneticileri ile GUMEM okul yöneticilerinin görüĢleri 

arasında anlamlı fark bulunan Teknolojik Liderlik ve Teknolojik Liderliğin unsurlarından Vizyoner 

Liderlik, Dijital Çağ Öğrenme Kültürü, Profesyonel Uygulamalarda Mükemmellik ve Dijital 

VatandaĢlık ile ilgili farkın nereden kaynaklandığına bakıldığında; farkların GümüĢhane Üniversitesi 

ile GUMEM okul yöneticilerinin görüĢlerinin, Atatürk Üniversitesi yöneticilerinden farklı olduğu 

görülmektedir. Bu bulgulardan hareketle, GümüĢhane üniversitesi veGUMEM okullarında görev 

yapan yöneticilerin, teknolojiden haberdar olma, teknolojiyi pratik hayata uyarlama ve teknolojiyi 

yönetmede, Atatürk Üniversitesi yöneticilerinden biraz daha önde oldukları çıkarımı yapılabilir. 

GümüĢhane Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi ile GUMEM okul yöneticilerinin ―teknolojik 

liderlik öz yeterlikler‖ ni yeterli düzeyde görüyor olmaları, Türkiye‘ deki üniversitelerin ve Milli 

Eğitim Bakanlığı‘ na bağlı okulların, bu konuda yeterli oldukları anlamına gelmemektedir. Bu 

nedenle, bu çalıĢmaya benzer pek çok araĢtırmanın yapılması gerekmektedir. 
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Özet 
 

 In-situ metal matrisli kompozitler (MMK): üretim esnasında takviye fazların metal matris 

içerisinde kimyasal reaksiyonlarla sentezlendiği çok fazlı malzemelerdir. Partikül takviyeli MMK'ler 

ağırlığa duyarlı havacılıkta, endüstriyel sektörlerde ve ulaĢımda yaygın olarak kullanılmaktadır. Al2O3 

takviyeli MMK‘lar nozüllerde, silindir gömleklerinde, rotorlarda kullanılırken ve TiB2 takviye 

MMK‘lar kesme aletleri, zırh malzemelerinde kullanılmaktadır.   

 Bu çalıĢmanın amacı, farklı sinterleme sıcaklığı ve fırında bekletme süresi parametrelerinin 

in-situ reaksiyonlu sıcak presleme (SP) yöntemiyle üretilen Al2O3 ve TiB2 takviyeli MMK‘lerin 

üretimi üzerine etkilerini incelemektir. BaĢlangıç bileĢenleri olarak Al-TiO2 ve B2O3 tozları 

kullanılmıĢtır. Toz karıĢımları 850-950
o
C sıcaklıklarda ve 15-60 dakika aralığında değiĢen bekletme 

sürelerinde sinterlendi. Elde edilen kompozitlerin mikroyapıları XRD ve SEM teknikleri ile incelendi. 

Pin on disk aĢınma testine tabi tutulan numunelerin sertlik değerleri vickers sertlik yöntemiyle ölçüldü. 

Elde edilen sonuçlara göre; hem üretim sıcaklığındaki artıĢ hem de bekletme süresindeki artıĢ ile 

orantılı olarak partiküllerin sayısı da artmıĢtır. Uygulanan bu parametreler kompozitlerin mikro 

sertliklerinin ve aĢınma dirençlerinin artıĢına neden olmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: kompozit, in-situ, presleme 

 

The Effects of Experimental Parameters on the Production of Aluminum Metal Matrix 

Composites 

Abstract 

In-situ MMCs (metal matrix composites): are multiphase materials that reinforcing phases are 

synthesised in the metal matrix by chemical reactions during fabrication. Particulate-reinforced MMCs 

are attractive candidates for use in weight-sensitive components in aerospace, industrial sectors and 

transportation. Al2O3 reinforced MMCsare used in nozzles, cylinder linings, rotors and the ones TiB2 

reinforced are used in cutting tools, armor materials. 

             Aim of this study is to examine the effects of different sintering temperature and the holding 

time in furnace parameters on producing Al2O3 and TiB2 reinforced MMCs by in-situ reactions 

through HP (hot pressing) method. Al-TiO2 and B2O3 powders were used as preliminary components. 

Powder mixtures were sintered at 850-950
o
C temperatures in the range of 15-60 minutes holding 

times. Microstructures of obtained composites were investigated by XRD and SEM techniques. 

Hardness values of samples was measured by Vickers hardness method subjected to pin on disc wear 

test. According to the results, the number of particles synthesized has increased with up in both the 

production temperature and the holding time. Applied these parameters caused increasing micro- 

hardness and wear resistance of the composites. 

Keywords: composite, in-situ, pressing  
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GĠRĠġ 

Alüminyum matrisli kompozitler, düĢük yoğunluklarından dolayı özellikle uzay ve otomobil 

endüstrisinde çokça tercih edilen malzeme gruplarındandır. Matrise dıĢarıdan katılan veya matris 

bünyesinde oluĢturulan takviye elemanları (Sharifi vd., 2011) kompozitin baĢta sertlik olmak üzere 

korozyon ve aĢınma direnci gibi özelliklerini değiĢtirmektedirler. Takviye elemanları genellikle 

partikül, whisker ve fiber Ģeklindedirler (Tjong vd., 1999). Bu sert takviyelerin matristeki karıĢımıyla, 

alüminyum esaslı malzemelerin mevcut özellikleri iyileĢmektedir (Jun vd., 2004).SiC, TiC, B4C, 

Al2O3, Si3N4, TiB2 vb. sert seramik partiküller (Balcı vd., 2014), matrise en çok katılan veya matris 

içerisinde sentezlenebilen kuvvetlendiricilerin baĢında yer almaktadırlar. Yüksek erime dereceleri-

sertlik-elektrik iletkenliği, üstün aĢınma direnci ve kimyasal kararlılık, bu bileĢiklerin ortak özellikleri 

arasındadır.  

In-situ TiB2takviyeli Al MMK‘ler, Ti ve B tozları kullanılarak erime reaksiyonlarıyla 

üretilebilirler. Aynı reaksiyon sisteminde Al2O3bileĢiği de, matris malzemesi (Al) ve ‗O‘ 

elementlerinin bir araya gelmesi sayesinde matriste ikinci bir kuvvetlendirici olarak yer almaktadır. 

BaĢlangıç materyallerinin oksit formlarının kullanımı, üretim maliyetlerini düĢürmeye katkı 

sağlamaktadır (Zhu vd., 2008) Al ve Ti elementlerinin bir arada kullanıldığı toz sistemlerinde 

genellikle, gevrek bir yapıya sahip olan ve mikroyapıda uzun çubuklar Ģeklinde yer alan (>100 µm) 

Al3Ti intermetalik geçiĢ fazları oluĢabilmektedir (Tjong vd., 2004). Uygulanacak sinterleme sıcaklığı, 

fırında bekletme süresi ve ısıtma hızları sayesinde bu metaller arası fazın elimine edilmesi ve 

sentezlenmesi istenilen partiküllerin sayı ve boyutlarının ayarlanması mümkündür (Önal vd., 2014). 

DENEYSEL ĠġLEMLER 

Alüminyum metal matris kompozit üretimi için sırasıyla Al (%99 saflık; 1-5 µm), TiO2 (%94 

saflık; 0,3-1 µm) ve B2O3 tozları (%98,5 saflık; 1-2 µm) ön bileĢenler olarak kullanıldı. Tozlar, üç 

eksenli turbula mikser içerisinde 45 dakika boyunca karıĢtırıldı. KarıĢtırma iĢlemi sonrasında, nem 

giderme maksadıyla bir saat boyunca 70°C'de etüv fırında kurutma iĢlemi gerçekleĢtirildi. Tozların 

yoğunluklarının artırılması amacıyla 70 bar basınç altında iki saat boyunca kalıp içerisinde soğuk 

presleme iĢlemi uygulandı. Sinterleme iĢlemi konvansiyonel sıcak presleme metodu ile yapıldı. 

Sinterleme iĢlemi argon gazı atmosferinde 15-60 dakika aralığında, 850 ve 950
o
C sıcaklıklarında 

yapıldı. Yapıda oluĢabilecek poroziteyi minimize etmek amacıyla kompozit numuneler, yarı katı-yarı 

sıvı sıcaklık aralığında 10 barlık bir basınç altında sıcak olarak preslendiler. Daha sonra numuneler, 

fırından çıkarılarak hava ortamında oda sıcaklığına kadar soğutuldular. Mikroyapısal karakterizasyon 

çalıĢmaları XRD ve SEM teknikleri kullanılarak yapıldı (SEM, Zeiss Evo LS-10). Üretilen 

kompozitler 20 N yük altında, 2000 m kayma mesafesinde 2 m/s kayma hızıyla pin on disk aĢınma 

testine tabi tutuldular. Kompozitlerin mikrosertlik ölçümleri ise 100 gf-kuvvet ile 10 saniye boyunca, 

her numuneden en az 5 ölçüm alınarak gerçekleĢtirildi (Innovatest 422D).    

SONUÇLAR ve TARTIġMA 

Aynı miktardaki toz karıĢımlarının, fırın içerisinde sırasıyla 15-30-45 ve 60 dakika aralıklarla, 

850 ve 950
o
C sıcaklıkta bekletilerek sinterlenmelerinden sonra elde edilen kompozitlerin XRD 

analizleri ġekil 1‘de verilmektedir. 
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ġekil 1.Farklı sıcaklıklarda sinterlenmiĢ toz karıĢımları a. 850
o
C   b. 950

o
C 

 

                       a.                                                                  b. 

 Kompozitlerin iç yapılarında, matris bileĢeni olan alüminyumun yükselen sıcaklık ve artan 

fırında bekletme süreleri ile azaldığı görülmektedir. Buradan alüminyum miktarının azalması 

sonucunda, kompozitlerin bünyesinde sentezlenen Al2O3 partiküllerinin sayısında artıĢ yaĢandığı 

dolayısıyla artan sıcaklık ve bekletme süresi ile birlikte reaksiyona giren alüminyum miktarının arttığı 

sonucu çıkarılabilir. Lü ve arkadaĢları 2001‘de yaptıkları çalıĢmada, kompozit içerisindeki TiB2 

takviye elemanlarının hacim içeriğinin artmasıyla birlikte baĢlangıçta reaksiyona sokulan Al, Ti ve B 

elementlerinin azalmaya baĢladığını dolayısıyla Al2O3 ve TiB2 miktarında artıĢ olduğunu 

gözlemlemiĢlerdir. Sıcaklığın yükselmesiyle beraber oluĢan takviyelerin yoğunlukları da artmaktadır.  

Üretilen kompozitlerin 5.000 büyütmedeki SEM görüntüleri ġekil 2‘deki gibidir. 

 

ġekil 2.Farklı sıcaklık ve bekletme sürelerinde sinterlenmiĢ kompozitlerin SEM görüntüleri (x5.000) 

a.   850
o
C – 15 dak.   b. 850

o
C – 30dak. c. 850

o
C – 45dak.  d. 850

o
C – 60dak 

e.    950
o
C – 15 dak      f. 950

o
C – 30 dak       g. 950

o
C – 45 dak       h. 950

o
C – 60 dak 

 

                          a.                                                                                 b. 
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c.                                                                                  d. 

 

 

e.                                                                         f. 

 

g.                                                                               h. 
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 ġekil 2‘de fırında bekletme süresinin artmasıyla birlikte (15-60 dakika) oluĢan partiküllerin 

sayısında da artıĢ görülmektedir. Dikici ve arkadaĢları 2013‘de yaptıkları çalıĢmada, saf alüminyum 

içerisinde Al2O3 partikül sentezlenmesi ile ilgili yaptığı çalıĢmada sinterleme süresinin arttıkça mikron 

altı büyüklüklerdeki α-Al2O3 partiküllerinin oluĢum hızında ve sayısında hızlı bir artıĢ olduğunu 

belirtmektedir. 850
o
C‘de sinterlenmiĢ kompozit malzemelerin daha ince bir tane yapısına sahip olduğu 

görülmektedir. 950
o
C‘de sinterlenmiĢ kompozitlerin ise partiküllerinin daha iri oldukları ve sıcaklığın 

artmasıyla birlikte Ģekillerinin uzayarak değiĢtiği gözlenmiĢtir. 850
o
C‘de küresel ve hegzagonal Ģekilli 

olan partiküller sıcaklığın artmasıyla birlikte daha da belirgin, iri partiküller haline dönüĢmüĢlerdir. 

German M.-R., sinterleme ile ilgili çalıĢmalarda benzer Ģekilde partikül irileĢmesine dair bilgilerin 

varlığından söz etmektedir. Buradan sıcaklığın partikül boyut ve Ģekilleri üzerinde etkili olduğu 

sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Kompozitlerin mikrosertlik değerlerinin sıcaklıkla ve fırında bekletme süresiyle değiĢimini gösteren 

grafik ġekil 3‘deki gibidir. Her iki sıcaklıkta da, artan bekletme süreleri ile mikrosertlik değerlerinin 

arttığı görülmektedir. Balcı ve arkadaĢlarının 2014‘de mekanik alaĢımlama yöntemiyle alüminyum 

matris içinde TiB2 elde etmek amacıyla yaptıkları çalıĢmada, takviye elemanlarının miktarlarındaki 

artıĢ ile birlikte kompozitlerin sertlik değerlerinin de arttığını belirtmektedirler. 

ġekil 3.Farklı sıcaklık ve bekletme sürelerinde sinterlenmiĢ kompozitlerin mikrosertlik değerleri 

 

Üretilen kompozitlerin 20 N yük altında, 2000 m kayma mesafesinde ilk ağırlıkları ile 

aĢınmadan sonraki ağırlıklarının ölçülmesi neticesinde oluĢan ağırlık kaybının süre ile değiĢimini 

gösteren grafik ġekil 4‘deki gibidir. AĢınma miktarı ‗mg/m‘ cinsinden hesaplanmıĢtır. 

 

ġekil 4.Farklı sıcaklık ve bekletme sürelerinde sinterlenmiĢ kompozitlerin aĢınma miktarları 
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Grafikte kompozitlerin mikrosertlik değiĢimlerini kanıtlar Ģekilde aĢınma miktarının da sıcaklık ve 

süre ile arttığı görülmektedir. OluĢan sert seramik partikül sayılarının artıĢı ile birlikte kompozitlerin 

sertlik değerleri de artmakta dolayısıyla aĢınma dirençleri de yükselmektedir. Kök 2005‘de, 2024 

alüminyum alaĢımı matris içerisinde vorteks yöntemiyle elde ettiği Al2O3 partiküllerinin sayı ve 

boyutlarındaki artıĢın kompozitlerin aĢınma direncini artırdığına dikkat çekmektedir. 

SONUÇ  

Alüminyum matris içerisinde sıcak presleme metoduyla in-situ Al2O3 ve TiB2 partiküllerinin 

baĢarıyla sentezlediği bu çalıĢmada; kompozit üretiminde kullanılan tozların oksit formları sayesinde 

üretim maliyetleri düĢürülmüĢtür. Sinterleme sıcaklığının, partikül boyutlarının artmasına ve Ģekil 

değiĢimine neden olan etkili bir parametre olduğu anlaĢılmıĢ, sıcaklığın artıĢı ile birlikte partikül 

sayılarının arttığı ve daha iri formlarının elde edildiği gözlenmiĢtir. Fırında bekletme süresinin artıĢı 

ile birlikte, takviye elemanlarının sayılarında ve oluĢum hızlarında belirgin bir artıĢ yaĢanmaktadır. Bu 

artıĢ sıcaklıkla beraber kompozitlerin aĢınma dirençlerini ve mikrosertlik değerlerini yükseltmektedir. 
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Özet 
 

Dolgu duvarlar genellikle binalarda bölme duvar olarak kullanılırlar. Dolgu duvarlar, yapısal 

olmayan elemanlar olarak düĢünülmelerine rağmen yapının yanal yük taĢıma kapasitesini, enerji 

tüketme kapasitesini önemli derecede artırdığı bilinmektedir. Ancak dolgu duvarlar, analitik 

modellerinin oluĢturulmasının zorluğu nedeniyle hesaplamalarda genellikle dikkate alınmazlar.  

Bu çalıĢmada, farklı yerleĢimlere sahip dolgu duvarlı betonarme çerçevelerin bina performansına 

etkisi doğrusal olmayan çözümleme yöntemi kullanılarak incelenmiĢtir. Betonarme çerçeveler farklı 

kat sayısına ve açıklığa sahip olacak Ģekilde tasarlanmıĢtır. Dolgu duvarların, betonarme çerçeve 

üzerinde düĢeyde farklı yerleĢimleri yapılmıĢtır.  OluĢturulan tüm modellerin doğrusal olmayan 

çözümlemeleri yapılarak kapasite eğrileri elde edilmiĢtir. Çözümlemelerde SAP 2000 analiz programı 

kullanılmıĢtır. Dolgu duvarların modellenmesinde diyagonal basınç çubukları yöntemi kullanılmıĢtır. 

Dolgu duvarlı betonarme çerçeveler için elde edilen performans seviyesi, eleman hasarları, yatay yük 

taĢıma kapasitesi, yanal ötelenme rijitliği, ve enerji tüketme kapasitesi sonuçları grafik ve tablolarla 

karĢılaĢtırılarak yorumlanmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: dolgu duvar, performans, eşdeğer basınç çubuğu modeli, betonarme 

çerçeve 
 

 

The Effect of Infill Wall Configuration on Seismic Performance of RC Frames 

Abstract 
 

Infill walls are mostly used as separating walls in buildings. It is known that the infill walls 

can significantly increase the lateral load capacity, energy assumption of a Reinforced Concrete (RC) 

building although the infill walls are usually considered as ‗‗non-structural‘‘ elements. However, they 

are generally not taken into account in the analyses due to complexity of infill walls modeling. In this 

study, the behaviors of RC frames with different infill walls configuration on the building performance 

are investigated by using nonlinear analysis. RC frames are considered by taking into account with 

different number of span and story. The capacity curves of RC frames with infill wall are obtained by 

using nonlinear static analysis. The analyses are carried out by using SAP 2000 computer program. 

Infilled walls are modelled by using an equivalent diagonal model. Performance level, damages, 

lateral load capacity, lateral stiffness, and energy assumption are given in tables and figures 

comparatively. 

 

Keywords: infill wall, performance, equivalent diagonal method, reinforced concrete frame  
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Dolgu duvarlar betonarme yapı sistemlerinde genellikle yapıyı bölümlere ayırmak için 

kullanılmalarına rağmen, yapılan birçok çalıĢmada, dolgu duvarsız ve dolgu duvarlı sistemin arasında 

büyük davranıĢı farklılıkları bulunduğu belirtilmektedir ( Kaltakcı ve Arslan, 2005; Dolsek ve Fajfar, 

2008; Sevil vd., 2010; Dönmez vd. 2010; Muldung ve Kulkarni, 2011; Yakut vd. 2013; Akyürek, 

2014). Dolgu duvarlar, mimari fonksiyonları yerine getirmek amacıyla yapılmalarına karĢın yapının 

yanal yük dayanımını ve rijitliğini artırdığı bilinmektedir. Bu artıĢların hesaplarda dikkate alınmaması, 

güvenli tarafta kalındığını düĢündürse de bazı durumlarda olumsuzluklara da neden olabilmektedir.  

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY) 2007‘ de dolgu 

duvarlar yapısal çözümlemelere sadece düĢey yük olarak dâhil edilmektedir. Yapısal çözümlemelerde 

bu etkilerin dikkate alınması, gerçek davranıĢın model üzerine yansıtılabilmesi için oldukça önemlidir. 

Mevcut binalarda dolgu duvar yerleĢiminin oldukça farklı konumlarda ortaya çıkabileceği 

bilinmektedir. Bu nedenle bu çalıĢmada, düĢeyde farklı yerleĢimlere sahip dolgu duvarların, içerisinde 

bulunduğu betonarme çerçeve sisteminin yanal yük taĢıma kapasitesi üzerindeki etkileri incelenmiĢtir.   

DOĞRUSAL ELASTĠK OLMAYAN HESAP YÖNTEMĠ 

Doğrusal elastik olmayan performans değerlendirme yönteminin esası; belirli bir yük seviyesi 

altında taĢıyıcı elemanın kesitlerinde ortaya çıkan beton ve donatı Ģekil değiĢtirme değerlerinin kontrol 

edilmesi esasına dayanır. Bu amaçla hedef yerdeğiĢtirme istemi seviyesinde elde edilen beton ve 

donatının Ģekil değiĢtirme değerleri; Denklem (1), Denklem (2) ve Denklem (3)‘te verilen sınır 

değerlerle kıyaslanarak elemanın hasar seviyesine karar verilir (DBYBHY‘07).  

 

Minimum Hasar Sınırı (MN)  (εcu )MN = 0.0035 ; (εs )MN = 0.010                                          (1)  

Güvenlik Hasar Sınırı (GV)    (εcg )GV = 0.0035 + 0.01 (ρs/ ρsm) ≤ 0.0135 ; (εs )GV = 0.040       (2)                       

Göçme Hasar Sınırı (GÇ)        (εcg)GC=0.004+0.014 (ρs/ρsm) ≤0.018 ; (εs )GC = 0.060                (3)  

Eleman hasarı, elemanın en fazla hasar gören kesitine göre belirlenir. Kritik kesitlerinin hasarı 

MN‘ye ulaĢmayan elemanlar için Minimum Hasar Bölgesi‘nde, MN ile GV arasında kalan elemanlar 

için Belirgin Hasar Bölgesi‘nde, GV ve GÇ arasında kalan elemanlar için Ġleri Hasar Bölgesi‘nde, 

GÇ‘yi aĢan elemanlar için ise Göçme Bölgesi‘nde yer alırlar (ġekil 1).   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ġekil 1. Eleman hasarlarının belirlenmesi 

Eleman hasarlarının kat içerisindeki dağılımlarına göre kat performans seviyesi, kat performans 

seviyeleri kıyaslanarak bina performans seviyesi belirlenir. Belirlenen performans seviyesi binanın 

 İç kuvvet  

Minimum 
Hasar 

Bölgesi 

GV GÇ 

Belirgin Hasar 
Bölgesi 

İleri 
Hasar 

Bölgesi 

Göçme 
Bölgesi 

MN 

Şekil değiştirme  
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kullanım amacına uygun olarak seçilen hedef performans seviyesi ile kıyaslanarak binanın deprem 

güvenliğine karar verilebilir. ÇalıĢma kapsamında model çerçeveler konut türü olarak seçildiğinden 

hedef performans seviyesi; 50 yılda aĢılma olasılığı %10 olan deprem için Can Güvenliği (CG) 

performans seviyesi olarak seçilmiĢtir.  

DOLGU DUVARLARIN MODELLENMESĠ 

 

Dolgu duvarların betonarme yapı davranıĢı üzerindeki etkilerini incelemek için yapılmıĢ çok 

sayıda çalıĢma mevcuttur. Bu yöntemler arasında modelleme kolaylığı açısından en çok kabul gören 

dolgu duvarların sanal basınç çubuğu olarak modellenmesidir. Bu sanal basınç çubuğunun geniĢliğinin 

hesabı; DBYBHY‘07 tarafından Denklem (4) ve Denklem (5)‘ te verildiği gibi önerilmiĢtir (ġekil 2).  

 

aduvar = 0.175 ×  λduvar × hk 
 0.4 × rduvar  

   
      (4) 

λduvar =  
Eduvar × tduvar × sin θ

4 × Ec × Ik × hduvar
 

1/4

   

                 (5) 

       

Burada aduvar, eĢdeğer sanal basınç çubuğunun kalınlığını; hk, çerçevenin yüksekliğini; rduvar, 

dolgu duvarın diyagonal uzunluğunu; Ec, betonun elastisite modülünü; Eduvar, duvarın elastisite 

modülünü; tduvar, dolgu duvarın kalınlığını; , dolgu duvar diyagonalinin açısını; hduvar, dolgu duvarın 

yüksekliğini; Ik, kolonun atalet momentini ifade etmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. Dolgu duvarın sanal basınç çubuğu olarak modellenmesi 

 

MODEL ÇERÇEVELERĠN TANITILMASI 

ÇalıĢma kapsamında yapılan çözümlemelerde kullanılan model çerçevelerin açıklık sayıları ve 

kat adetleri 3 ve 5 olarak seçilmiĢtir. Dolayısıyla toplamda dört farklı grup çerçeve oluĢturulmuĢtur 

(ġekil 3). Bu model çerçevelerin açıklık mesafeleri 4 m ve kat yükseklikleri 3 m olarak seçilmiĢtir. 

Her bir kat seviyesinde rijit diyafram etkisi dikkate alınmıĢtır.  
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ġekil 3. Model çerçeveler 

Tüm çerçeve gruplarından bir tanesi tam boĢ, bir tanesi tam dolu, diğer iki çerçevede ise 

düĢeyde farklı konumlarda dolgu duvar yerleĢtirilmiĢtir. Dolgu duvar yerleĢimi tüm katlarda aynı 

olacak Ģekilde düĢünülmüĢtür. Üç ve beĢ katlı çerçevelerdeki dolgu yerleĢimleri aynı olduğu için 

burada sadece üç katlı çerçeve için dolgu duvar yerleĢimleri gösterilmiĢtir. Üç açıklıklı çerçeve için 

oluĢturulan farklı dolgu duvar yerleĢimleri ġekil 4‘de, beĢ açıklıklı çerçeve için ise ġekil 5‘de 

verilmiĢtir.  

 

ġekil 4. Üç kat ve üç açıklıklı çerçevedeki dolgu duvar yerleĢimleri 

 

 

ġekil 5. Üç kat ve beĢ açıklıklı çerçevedeki dolgu duvar yerleĢimleri 

Kolon boyutu, üç katlı çerçeve modellerinde 300 mm×300 mm, beĢ katlı çerçeve modellerinde 

400 mm×400 mm olarak seçilirken kiriĢ boyutu tüm çerçeve modellerinde 250 mm×600 mm olarak 

seçilmiĢtir. TaĢıyıcı elemanlara ait kesit ve donatı özellikleri ġekil 6‘da verilmiĢtir. Tüm çerçeve 

modellerinde beton dayanımının 20 MPa, donatı dayanımının 420 MPa olduğu kabul edilmiĢtir. 

 

ġekil 6. Kolon ve kiriĢ kesiti özellikleri 
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Tüm çerçeve modelleri, SAP 2000 programı yardımıyla doğrusal olmayan yöntem kullanılarak 

çözümlenmiĢ ve kapasite eğrileri elde edilmiĢtir. Kolon elemanlara PM2M3 mafsalı, kiriĢ elemanlara 

M3 mafsalı ve dolgu duvarlara ise P eksenel yük mafsalı atanmıĢtır. Kolon ve kiriĢ elemanlara ait 

plastik mafsallar BESAM programı yardımıyla tanımlanmıĢtır. Dolgu duvara atanan eksenel yük 

mafsalı özellikleri ġekil 7‘de verildiği gibi dikkate alınmıĢtır. Sıvalı dolgu duvarın kalınlığı (tduvar) 230 

mm, çekme dayanımı (ftp) 0.54 MPa (Jinya ve Patel, 2014), basınç dayanımı 5 MPa (Jinya ve Patel, 

2014), elastisite modülü (Eduvar) 2750 MPa (Fema 306), kayma modülü (Gw) ise 1100 MPa olarak 

dikkate alınmıĢtır.  

 

ġekil 7.   Dolgu duvar eksenel yük mafsalı (Panagiotakos ve Fardis,1996) 

 

Dolgu duvar eksenel yük mafsal özelliklerinin belirlenmesi hesaplarında eksenel rijitlik için 

Denklem (6), taĢıdığı eksenel yük kapasitesi için Denklem (7), eksenel yerdeğiĢtirme seviyeleri için 

ise Denklem (8) ile verilen formüller kullanılmıĢtır.  

 

K1=
GwtduvarLduvar

hduvar
 K2=

Eduvar aduvar tduvar

rduvar
 
K1     ≤K3≤   K1  

 (6) 

Fy=ftptduvarLduvar             𝐹𝑚 = 1.3 𝐹𝑦                0 ≤ 𝐹𝑟 ≤ 0.1𝐹𝑦  
(7) 

𝑆𝑦 =
𝐹𝑦

𝐾1
 𝑆𝑚 = 𝑆𝑦 +

𝐹𝑚  𝐹𝑦

𝐾2
 𝑆𝑟 = 𝑆𝑚 +

𝐹𝑚  𝐹𝑟
𝐾3

 

 (8) 

Burada Gw,dolgu duvarın kayma gerilmesi modülünü; tduvar, dolgu duvar kalınlığını; Lduvar, dolgu 

duvar uzunluğunu; hduvar, dolgu duvar yüksekliğini; aduvar eĢdeğer sanal basınç çubuğunun kalınlığını; 

rduvar, eĢdeğer sanal basınç çubuğunun uzunluğunu; ftp, dolgu duvar çekme dayanımı; Fy dolgu duvar 

akma yükünü; Sy ,Sm ,Sr deplasman seviyelerini; Fm , dolgu duvar maksimum yükünü; Fr, dolgu duvar 

kalıcı yükünü; K1 ilk kayma gerilmesi rijitliğini; K2 eksenel rijitliğini; K3, zayıflama rijitliğini ifade 

etmektedir. 
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SONUÇLARIN KIYASLANMASI 

 

OluĢturulan çerçeve modellerinin SAP 2000 programı yardımıyla doğrusal olmayan 

çözümlemesi yapılmıĢ ve her bir çerçeveye ait kapasite eğrileri elde edilmiĢtir. Elde edilen kapasite 

eğrileri boyutsuz hale getirilerek farklı dolgu duvar yerleĢimlerine bağlı olarak V/W-/H grafikleri üç 

açıklıklı çerçeveler için ġekil 8‘de, beĢ açıklıklı çerçeveler için ise ġekil 9‘da verilmiĢtir.   

 

(a) 3 katlı        (b) 5 katlı 

ġekil 8. 3 açıklıklı model çerçevelere ait kapasite eğrilerinin kıyaslanması 

 

 

(a) 3 katlı     (b) 5 katlı 

ġekil 9. 5 açıklıklı model çerçevelere ait kapasite eğrilerinin kıyaslanması 

 

ġekil 8 ve ġekil 9‘da verilen grafiklerden görüldüğü gibi betonarme çerçeve içerisindeki dolgu 

duvar miktarı arttıkça çerçevenin yatay ötelenme rijitliği ve yatay yük taĢıma kapasitesi artmaktadır. 

Farklı dolgu duvar yerleĢimine sahip her bir çerçevenin hedef yer değiĢtirme seviyesinde ulaĢılan 

kesme kuvveti kapasite değerlerinin boĢ çerçeveye göre artıĢ yüzdeleri, çerçevenin temel periyodu, 

tepe yer değiĢtirme istemi ve performans seviyesi sonuçları Tablo 1‘de özetle verilmiĢtir.  
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Tablo 1. Dolgu duvarlı çerçevelerin boĢ çerçeveye göre kesme kapasitesindeki artıĢ yüzdeleri 

Model 

Kat sayısı 
Açıklık 
sayısı 

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

3 3 

  

 

 

Doluluk (%)  100 67 33 0 

Vçer (kN) 1190 1150 670 240 

Artış (%) 396 379 179 - 

Periyot (sn) 0.184 0.225 0.279 0.451 

Tepe yerd. 
istemi (mm) 

28 43 50 111 

Perf. seviyesi HK GD GD CG 

Model 

5 3 

  
 

 

Doluluk (%)  100 67 33 0 

Vçer (kN) 1680 1170 710 265 

Artış (%) 534 342 168 - 

Periyot (sn) 0.274 0.327 0.377 0.502 

Tepe yerd. 
istemi (mm) 

57 70 89 134 

Perf. seviyesi HK CG GD HK 

Model  

3 5 

  

 

 

Doluluk (%)  100 80 60 0 

Vçer (kN) 1600 1550 1670 380 

Artış (%) 321 308 339 - 

Periyot (sn) 0.181 0.203 0.232 0.464 

Tepe yerd. 
istemi (mm) 

18 26 37 115 

Perf. seviyesi HK GD GD CG 

Model 

5 5 

 

 
 

 

Doluluk (%)  100 80 60 0 

Vçer (kN) 2690 2290 1795 435 

Artış (%) 518 426 313 - 

Periyot (sn) 0.266 0.295 0.330 0.506 

Tepe yerd. 
istemi (mm) 

49 60 72 135 

Perf. seviyesi HK GD CG HK 

 

Tablo 1. de verilen değerlerin dolgu duvar doluluk oranına bağlı olarak grafikleri taban kesme 

kuvvetindeki artıĢ yüzdesi için ġekil 10‘ da, periyod ve tepe yer değiĢtirme istemi için ise ġekil 11‘ de 

verilmiĢtir.   
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ġekil 10. Dolgu duvar alanına bağlı olarak elde edilen çerçevenin kesme kuvveti taĢıma 

kapasitesindeki artıĢ yüzdeleri 

 

 

ġekil 11. Periyod ve tepe yer değiĢtirme isteminin doluluk oranına bağlı olarak grafikleri 

 

SONUÇLAR 

Dolgu duvarlar genellikle binalarda bölme duvar olarak kullanılırlar. Dolgu duvarlar, yapısal 

olmayan elemanlar olarak düĢünülmelerine rağmen yapının yanal yük taĢıma kapasitesini ve yanal 

ötelenme rijitliğini önemli derecede artırabilmektedir. Ancak dolgu duvarlar, analitik modellerinin 

oluĢturulmasının zorluğu nedeniyle hesaplamalarda genellikle dikkate alınmazlar. Dolgu duvarlı 

binaların deprem esnasındaki davranıĢlarının belirlenmesi çok da kolay değildir. Bu etkilerin ihmal 

edilmesi ise yapısal davranıĢın değerlendirilmesinde yetersizliklere neden olabilmektedir. Yapılan 

performans seviyesi değerlendirme sonuçlarından bu durum net bir Ģekilde görülebilir. Dolgu 

duvarların dikkate alınması ile taĢıyıcı sistem elemanlarında meydana gelen hasar dağılımları 

değiĢmekte, bununla birlikte çerçevenin deprem performans seviyesi oldukça farklılık 

gösterebilmektedir. ÇalıĢma kapsamında elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde; çerçevelerin %100 

tam dolu olduğu durum için kesme kapasitesindeki artıĢ yüzdesi 3 katlı çerçevelerde olarak %320-396 

seviyelerinde iken 5 katlı çerçevelerde %518-534 olarak elde edilmiĢtir. Dolgu duvar miktarı 

azaldıkça, kesme kapasitesindeki artıĢ yüzdeleri de azalmaktadır.  
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Elde edilen sonuçlarındeğerlendirilmesinde dolgu duvar miktarı ile çerçevenin yatay yük taĢıma 

kapasitesi arasında doğrusal bir iliĢkinin bulunduğu gözlenmiĢtir. Ancak üç katlı binada belli bir 

doluluk oranından sonra kesme kapasitesinde herhangi bir artıĢ gözlenmemiĢtir.Çerçevelere ait periyot 

ve tepe yerdeğiĢtirme istemi sonuçları beklendiği gibi dolgu duvar doluluk oranı arttıkça azalmaktadır. 

Burada, periyot ve tepe yerdeğiĢtirme istemi sonuçları  ile çerçevedeki doluluk oranı arasında 

logaritmik bir iliĢkinin varlığı söylenebilir. Ġleride bu konuda yapılacak daha kapsamlı çözümleme 

sonuçları ile elde edilecek iliĢkiler kullanılarak, dolgu duvarsız bina çözümlemelerinden elde edilen 

sonuçlardan dolgu duvarlı çerçeve çözüm sonuçlarının elde edilmesi mümkün olabilecektir.Sonuç 

olarak, binaların deprem güvenlik incelemelerinde planda ve düĢeyde farklı yerleĢimlere sahip 

olabilecek dolgu duvarların dikkate alınması, gerçek davranıĢın hesaplara yansıtılabilmesi açısından 

önem taĢımaktadır. 
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ÖZET 

Dünyada önemi sürekli artan ve günümüzde çok büyük boyutlara ulaĢan turizm; insanların 

sosyal, psikolojik ve çeĢitli ihtiyaçlarına belli bir süre için cevap verebilen en etkili faaliyetlerden 

biridir.KüreselleĢme ile birlikte dünya turizm pazarında alternatif turizm çeĢitlerine olan talep hızla 

artmıĢ, yaĢam standartlarının yükselmesi, kaliteli hizmet anlayıĢının da boyut değiĢtirmesine sebep 

olmuĢtur. Artık insanlar sağlığına daha fazla önem vermeye, imkanlar dahilinde seçim yaparak tedavi 

seçeneklerini bulunduğu mekan dıĢına çıkarak değerlendirmeye baĢlamıĢtır. Bu turizm çeĢitlerinin en 

önemlilerinden birisi de sağlık turizmidir. Türkiye de sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek ve 

ekonomik anlamda daha fazla getiri elde edebilmek amacıyla bu değiĢime, yaptığı kamu politikaları ve 

stratejik planlarla ayak uydurmaya çalıĢmaktadır. 

Bu çalıĢmanın amacı, Dünyada ve Türkiye'de turizm faaliyetleri arasında yerini almıĢ olan, 

tedavi amacı ile yapılan seyahatler konusunda karĢımıza çıkan, alternatif turizm türü olarak sağlık 

turizmini, inceleyerek Türkiye'nin geldiği noktayı ve eksikliklerini belirleyebilmektir. Bu amaçla, 

Türkiye açısından GZFT Analizi yapılarak durum değerlendirilmeye çalıĢılmıĢtır. 

ÇalıĢmanın ele alınma gerekçesi, ülkemizin sahip olduğu fiyatta uygunluk, hizmette kalite, 

Avrupa'ya yakınlık gibi bazı avantajlar ile sağlık turizminin ülke ekonomisine kazandırmıĢ olacağı 

katma değerin diğer turizm türlerine göre çok daha avantajlı olmasıdır. Bu amaçla öncelikli olarak 

sağlık turizminin tanımı ve özelliklerine değinildikten sonra, "Termal ve SPA-Wellness Turizmi", 

"Ġleri YaĢ ve Engelli Turizmi" ile "Medikal Turizm" türleri irdelenecektir. Dünyada sağlık turizminin 

gerçekleĢmekte olduğu birçok Ģehir ya da bölge vardır. Bu alanda kendisini ispatlamıĢ ve ön sıralarda 

yer alan bölgeler ele alınarak yapılacak değerlendirmemize Avrupa, Amerika ve Uzakdoğu bölgeleri 

dahil edilmiĢtir. Türkiye açısından ise sağlık turizmi GZFT Analizi çerçevesinde genel olarak 

incelenmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler:Değişim, Turizm, Alternatif turizm, Sağlık Turizmi. 

 

Health TourismIn The World andTurkeyand ChangeEffects 

         

ABSTRACT 

Ever increasing importance in the world and today, tourism reach a very large sizes; people's 

social, is one of the most effective actions which can respond to a certain time and a variety of 

psychological needs. Demand for alternative forms of tourism, the world tourism market has grown 

rapidly with globalization and the rise in living standards has led to a change in the size of the quality 

of service. Now to give more importance to the health of people began to assess the opportunities 

within the venue choice by going beyond treatment options found. This kind of tourism is also one of 
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the most important health tourism. As well as to evaluate the potential of this change in Turkey and in 

order to achieve greater returns in the economic sense, this is trying to keep a pace with public policies 

and strategic plans. 

The purpose of this study, in the world and in Turkey, which has taken its place among 

tourism activities, treatment goal on journeys made by encountered, alternative types of tourism as 

health tourism is to determine by examining the findings that Turkey and shortcomings. To this end, 

Turkey has made in trying to assess the situation in terms of SWOT analysis. 

Consideration of work reasons, are to compliance in price that our country, quality of service, 

which would have brought the country's economy of health tourism with some advantages such as 

proximity to Europe is much more advantageous than other types of tourism's in the total value. 

According to this purpose primarily the definition and characteristics of health tourism are addressed 

such as: "Thermal and SPA-Wellness Tourism", "Elderly and Disabled Tourism" and "Medical 

Tourism" types will be discussed. There are many cities or regions that are taking place in the world of 

health tourism. This field has proven itself, and our assessment to be made by taking the front lines in 

one of the regions in Europe, America and the Far East regions which have been included. In terms of 

health tourism in Turkey within the framework of SWOT analysis it was examined in general. 

 

Keywords: Change, tourism, alternative tourism, health tourism. 

 

GĠRĠġ 

Ekonomi içerisinde hızla büyüyen hizmetler sektörünün geliĢimi, dünyada yaĢanan hızlı 

ĢehirleĢmeye, kamu sektörünün geliĢmesine ve diğer sektörlerde girdi olarak kullanılan ara hizmetlere 

olan talebin artmasına bağlıdır. Yeterli hizmet alt yapısına sahip olunması ekonominin tüm 

sektörlerinde rekabet ve üretim için çok önemlidir. (http://www.eminkaya.net) Hizmet sektörünün 

giderek önem kazanması ve ülke ekonomisinde pay sahibi olması bu sektörün ekonomi içerisindeki 

ağırlığının bir geliĢmiĢlik ölçütü olarak önem kazanmasına yol açmıĢtır. (Zengin, 2000: 43) Bununla 

birlikte turizm ve sağlık gibi sektörler de dünya ekonomisinde sürekli geliĢmekte olan hizmet 

sektörleridir. 

Sağlıkta DönüĢüm Programı ile birlikte sağlık hizmeti ileri standartlara ulaĢmıĢ, birçok Batı 

ülkesinin kalitesi ile yarıĢır hale gelmiĢtir. Bugün ülkemiz sunduğu sağlık hizmeti ile Avrupa'daki 

hastaları kendine çeken bir çalıĢma içerisindedir. (Gülen ve Demirci, 2012:13) Dünya ekonomisinde 

geniĢ kitlelere iĢ imkanı sağlamasının bir sonucu olarak en hızlı geliĢen sektörlerden biri haline gelen 

turizm sektörü ise ülke için önemli bir pazarlama ve reklam aracı olma özelliği taĢır. Özellikle Türkiye 

gibi geliĢmekte olan ülkeler açısından ekonomik kalkınmanın bir aracı olarak görülmektedir. 

Seyahatlerini ve geçici konaklamalarını kendi ülkelerinde ve yabancı bir ülkede 

gerçekleĢtirmelerine bakılarak yerli turist ve yabancı turist diye ikiye ayrılan turist (Barutçugil, 

1987:7-8) kültürel ve çevresel konulara daha duyarlı hale gelen ve beklentileri sürekli artan bir 

tüketicidir. Turistlerin zamanla isteklerindeki artıĢ ve sonrasında ortaya çıkan turizmi çeĢitlendirme ve 

12 aya yayma durumu alternatif turizm kavramını karĢımıza çıkarmaktadır.Dünyada ve Türkiye'de 

turizm faaliyetleri arasında yerini almıĢ olan, tedavi amacı ile yapılan seyahatler konusunda karĢımıza 

çıkan, alternatif turizm türü olarak sağlık turizmi, ülkeler açısından gelir yaratma aracı olarak 

görülmektedir. 

Tüm dünyada büyüklüğü yaklaĢık 20 milyar $ dolaylarında olduğu vurgulanmaktadır. 2010 

yılında bu rakamın ikiye katlanacağını vurgulamıĢlardır. Halbuki güvenilir araĢtırma kuruluĢlarının 
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2010 yılında sağlık turizmi cirosunun 100 milyar $ olduğu vurgulamaktadır. Yani tahmin edilen artıĢın 

yaklaĢık 2.5 katı bir büyüklüğe ulaĢılmıĢtır. Bu rakamlar sağlık turizminin artıĢ potansiyelinin tahmin 

edilenden daha büyük olduğu sonucuna ulaĢtırmaktadır. Diğer taraftan sağlık turizminin diğer turizm 

çeĢitlerine göre önemli bir üstünlüğü de ülkeye kazandırdığı değerin, ortalama diğer turizm çeĢitlerine 

göre 25 kat fazla getirisinin olmasıdır. Bu rakamlar, ilerleyen dönemde bu alandaki rekabetinde 

habercisi olmaktadır. (Aydın, 2011:20) 

 Dünya ülkeleri arasında sağlık hizmetleri alımı konusunda bir sirkülasyon vardır. Örneğin 

Amerika gibi kimi ülkelerin dıĢ kaynaklı yardım alımlarının sebepleri arasında, 

sağlıkmaliyetlerininyüksek olması, sigorta Ģirketlerinin kozmetik, diĢ rekonstrüksiyonu, infertilite 

tedavileri, cinsiyet değiĢiklikleri gibi sigorta kapsamına girmeyen diğer tedavi ve ameliyatları 

karĢılamaması ile kendi ülkelerinde tedavi ve sağlık hizmeti almaya maddi imkanların yetmeyip 

bunları yurtdıĢında daha düĢük maliyetle satın alabilmeleri gelmektedir. (http://www.forbes.com/2007/ 

05/21/) Kimi ülkelerde ise sağlık hizmetlerine eriĢimin ücretsiz olması ya da katkı payının düĢük 

olması ve bu hizmetlerin kolay eriĢilebilir olması halinde dahi hastaların neden yurtdıĢında tedavi ve 

sağlık hizmeti almak istedikleri sorusunun cevabı ise bu ülkelerdeki uzun bekleme sürelerinde 

yatmaktadır. (Beat Waiting Lists With Overseas Operations, Aktaran: ġencan, 2012, s.18) 

 Kök hücre tedavisi gibi kendi ülkelerinde bulunmayan ya da bazı etik vb. sebeplerden dolayı 

tedavileri sınırlanan durumlarda (Hancock D. Aktaran: ġencan, 2012, s.18), ya da ulusal sağlık 

programları tarafından kozmetik cerrahi vb. müdahalelerin karĢılanmadığı durumlarda Kanada ve 

Ġngiltere gibi, sağlık hizmetleri maliyet ve giderleri büyük oranda devlet tarafından karĢılanan 

ülkelerdeki hastalar, ulusal sağlık programına dahil olmayan ve dolayısıyla sigorta tarafından 

karĢılanmayan söz konusu tedavi ve sağlık hizmetlerini daha uygun fiyata yurtdıĢında aramaktadır. 

Bazı hastalar plastik cerrahi, uyuĢturucu tedavisi, cinsiyet değiĢimi gibi mahremiyet gerektiren konular 

nedeniyle yurtdıĢında bilinmeyen bir ortamda gözlerden uzak bir tedaviyi tercih etmekte iken bir baĢka 

grupta egzotik bölgelerde tedaviyi tercih etmekte, tedavinin yanı sıra sağlık durumlarının müsait 

olması halinde tatil ve eğlence unsurlarını hesaba katmakta ve tercihini ona göre yapmaktadır. 

(ġencan, 2012, s.18) 

 

 5. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi Sonuç Bildirgesine göre,sağlık turizmi dünyada 

çeĢitli bölgelerde yaygınlaĢmıĢtır. Bu ülkeler Uzakdoğu (Malezya, Singapur, Tayland, Hindistan), 

Ortadoğu (Dubai, Ürdün, Ġsrail, Mısır), Doğu Avrupa (Türkiye, Macaristan, Polonya, Çek 

cumhuriyetleri), Batı Avrupa (Almanya, Belçika), Güney Afrika, Kuzey Amerika, Brezilya, Güney 

Kore ve Çin  (http://astd.org.tr/sayfa/stkong.html) Ģeklinde sıralanabilir. Bunlardan Kore, uluslararası 

hastaları için yeni medikal kurumlar planlamıĢ, Malezya medikal vize süresini 30 günden 6 aya 

çıkarmıĢ, Tayvan hükümeti ülkenin medikal servislerini geliĢtirmek için 318 milyon dolar bütçe 

ayırdığını açıklamıĢ, Macaristan Milli Turizm Ofisi 2011 yılını "Sağlık Turizmi" yılı olarak ilan 

etmiĢtir. Filipinler medikal turizme olan ilgisini, yeni bir havalimanı yaparak, tüm dünyadaki 

hastaların bir Ģekilde Ġngilizce konuĢan Filipinli doktorlara aĢina olduklarını vurgulayarak 

göstermiĢtir. Dubai ise Ortadoğu turistlerinin Asya‘ya gitmelerini engellemek için yeni bir sağlık kenti 

kurmuĢtur. (Yolcu, 2012:93) Bu ülkelere nazaran sağlık turizminin temelini teĢkil eden kaplıca ve 

içme kaynaklarının zenginliği bakımından ise Türkiye dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer 

almaktadır. Termal kaynak açısından dünyada 7. sırada olan Türkiye‘de birçok termal otel hizmet 

vermektedir. Sağlık turizminde ülkemizin aynı zamanda Sağlık Bakanlığı bünyesinde yasal olarak 

sağlık turizmini düzenleyen, denetleyen ve koordine eden bir bölümün bulunması sağlık turizminin 

ülkede geliĢmesine ve hizmet alıcı olan kiĢilere ve yatırımcılara çok güven vermektedir. Dünyada bu 

yapıya sahip sadece 4-5 ülke vardır. (Malezya, Singapur, Güney Kore, Ürdün vb.)  
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 Orta Asya, Ortadoğu ve Balkan ülkeleri ile Rusya'dan ülkemize çok sayıda hasta gelmektedir. 

Avrupa'dan ise daha çok termal tedavi amacıyla çok sayıda hasta gelmektedir. Genel olarak amacımız 

ülke olarak, yabancı ülkelerdeki hastaları tedavi amaçlı kendi ülkemize çekip hem döviz girdisi elde 

etmek, hem de ülkeyi tanıtmaktır. Bu tedavi aĢamaları ortalama 15 gün olarak düĢünüldüğünde sadece 

konaklama ücreti olarak  büyük ölçüde  gelir elde edilip  hem hastalar memnun edilecek, hem de 

sağlık turizmi amacına ulaĢacaktır. 

 

1. DÜNYA'DA SAĞLIK TURĠZMĠ 

 Dünyada sağlık turizmi açısından baĢta ülkemiz olmak üzere, Hindistan, Tayland, Singapur, 

ABD, Malezya, Kore, Almanya, Meksika, Güney Afrika, Brezilya ve Kosta Rica gibi ülkeler öne 

çıkan ülkeler arasındadır. (Yılmaz, 2010:20) Ayrıca bu ülkeler kamu ve özel sektör paydaĢları ile 

iĢbirliğine yönelmiĢ, kendi ülkeleri yararına politika ve alt yapılarını kurgulamıĢlardır. Örneğin 

Almanya, 11 Eylül saldırılarından sonra yeni bir hedef ülke arayan, özellikle zengin körfez 

ülkelerinden gelen hastalara yönelik olarak ABD‘den boĢalan yeri doldurmayı baĢarmıĢtır. Özellikle 

Almanya, Kuveyt baĢta olmak üzere diğer zengin Arapları ülkesine çekmekte ve bu guruba sağlık 

hizmetleri sunmakta epey yol almıĢ bulunmaktadır. (Medikal Turizm AraĢtırması, 2011, s.16) 

 Dünya genelinde en çok sağlık turisti gönderen ülkelere baktığımızda Ģu Ģekildedir: (Acar vd., 

2012:24) 

• GeliĢmemiĢ ülkeler (Sudan, Somali, Afganistan, Libya v.b)  

Temel sebep: Sağlık hizmetlerinin yetersizliği ve personel azlığı 

• Asya ülkeleri (Pakistan, Irak, Suriye v.b) 

Temel sebep: Sağlık hizmetlerinin yetersizliği ve personel azlığı 

• Amerika, Avrupa  

Temel sebep: Sağlık hizmetleri pahalı ve hasta bekleme listeleri uzun 

• YaĢlı nüfusu çok olan ülkeler  

Temel sebep: YaĢlı nüfusunun çok olması, personel yetersizliği ve bakım maliyetlerinin 

yüksek olması) 

 Orta ve Güney Amerika ülkelerinden bazıları kozmetik, obezite ve plastik cerrahi konusunda 

tanınırlıkları oldukça fazladır. Hindistan, Singapur ve Tayland kalp damar cerrahisi ve ortopedik 

cerrahi konularıyla öne çıkmaktadır. Hindistan‘daki fiyatların diğer rakiplerine nazaran daha düĢük 

olması ülkeyi sağlık turistinin gözünde daha cazip hale getirmektedir. Diğer yandan sağlık alanında 

oldukça ileri düzeyde olan Belçika, Kanada, Almanya, Ġsrail ve Ġtalya‘da karmaĢık ameliyat ve diğer 

ileri sağlık hizmetleriyle öne çıkmaktadır. (ġencan, 2012:15) 

 Dünya‘da Termal Turizm amaçlı olarak Almanya ve Macaristan‘a 10 Milyon kiĢi, Rusya‘ya 8 

Milyon kiĢi, Fransa‘ya yaklaĢık 700 Bin, Ġsviçre‘ye 800 Bin ve Ġspanya‘ya 400 Bin kiĢi, Japonya‘nın 

ise sadece Beppu Ģehrine 12-13 Milyon kiĢi termal turizm amaçlı olarak seyahat ettiği göz önünde 

bulundurulduğunda ülkemiz tesislerin nicelik ve nitelik yönünden yetersizliği, uluslararası 

standartlarda termal tesislere sahip ve termal kent niteliğindeki yer değiĢikliklerinin oluĢturulamaması 

nedenleriyle Dünya ve Avrupa ülkeleri ile rekabet ortamı sağlanamamıĢtır. 

(http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/) 

 YaĢlanan dünya ülkelerine baktığımızda ise hızla geliĢen tıbbi teknoloji, teĢhis ve tedavi 

yöntemleri, ilaç, uzmanlar ile modern tesisler sayesinde ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlanmaya 

çalıĢılmıĢtır. Kanser tedavileri, kalp ve göz ameliyatları ile organ nakilleri, tüp bebek, diyabet tedavisi 

gibi pek çok uygulamalardaki baĢarı ve ucuz maliyet özelliği nedeniyle son yıllarda pek çok ülkede 
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(Ġngiltere, Amerika, Hindistan, Türkiye vb.) bu geliĢmeler göze çarpmaktadır. Bu bağlamda 

geliĢmemiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerden (Ortadoğu-Afrika-Türki Devletler vb.) bu konuda geliĢmiĢ 

ve medikal baĢarılara sahip ülkelere büyük bir talep olmaktadır. (Özbek ve Özbek, 100) 

 ABD‘deki sağlık turizmi harcamalarının 5,5 milyar dolar, Avrupa‘da 3,5 milyar Euro 

civarında olduğu, yaklaĢık 120 yıldır sağlık turizmine hizmet veren Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve 

Romanya gibi ülkelerden Çek Cumhuriyetinin bu sektörden kazancı 1 milyar doları aĢtığı 

bilinmektedir. Medikal turizm pazarında talep Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Orta Doğu olarak üç 

bölgede yoğunlaĢırken, bu bölgelerdeki talebin destinasyonlara dağılımı bakımından; Avrupalı 

medikal ziyaretçilerin favori ülkesi Hindistan, Malezya ve Tayland‘dır. Malezya Ġslami referansı 

nedeni ile Ortadoğu pazarına hakimdir. Singapur, Japon pazarının temel destinasyonudur. Küba doğal 

olarak Orta Amerika pazarına yönelmiĢtir. (BAKA, 2011:10) 

 Türkiye açısından Sağlık turizmi olarak kaplıca tedavi hizmetleri hariç sadece kronik 

hastalıklar ve planlı tedavi hizmetlerini ucuz olduğu için Avrupa'ya (özellikle gurbetçiler) ve 11 Eylül 

sonrası tablodan dolayı Ortadoğu ve Orta Asya'ya pazarlanabilmektedir. Afrika ülkelerinde bir çok 

hizmette olduğu gibi sağlık hizmeti de çok geride kalmıĢtır. (http://www.saglik.gov.tr/) Dolayısıyla 

sağlık turizminde lider konumda olan ülkeler ile Türkiye üzerinde bir araĢtırma yapılacağı için 

konumuza Avrupa, Amerika, Orta Doğu ülkeleri ile Türkiye dahil edilmiĢtir. 

 

 1.1. Avrupa'da Sağlık Turizmi 

Turizm baĢta geliĢmekte olan ülkeler olmak üzere, turizm potansiyeline sahip birçok ülkede; 

istihdama, gelir düzeyine, dıĢ-iç borç yükünün hafiflemesine, ödemeler dengesine ve sonuçta ülke 

insanının refah düzeyinin yükselmesine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Turizm gelirlerinin 

dünyadaki dağılımına baktığımızda Avrupa ilk sırada yer alırken, bu kıtayı sırasıyla Amerika, Asya ve 

Afrika izlemektedir. (Marcouiller, 2004: 1031) 

Dünya turizm piyasasındaki değiĢimlerin yanında Avrupa turizmindekideğiĢikliklerin 

bilinmesi, bölgeye olan turist akıĢının daha iyi anlaĢılabilmesi veuluslararası turizm sektöründe 

rekabet gücünü etkileme olasılığı bulunan faktörlerinneler olabileceğinin belirlenebilmesi açısından 

çok önemlidir: (Bahar ve Kozak, 2005: 181) 

Avrupa ülkelerinde, nüfusun fazla olması, yaĢlanmakta olan insanların sayılarının artması ve 

bu bağlamda insan ihtiyaçlarındaki çeĢitlilikle bağlantılı olarak daha iyisini arzulanmaktadır. Böyle bir 

toplumda daha iyisi için hizmetler kaliteli bir hale sokulmaya çalıĢılmaktadır. Kalite ve beraberinde 

gelen pahalılık, sağlık harcamalarının her geçen gün altından kalkılamaz hale gelmesine sebep 

olmaktadır. 

Avrupalılar genellikle, arz edilen turizm ürününden kaliteli hizmet sunumu beklemekte ve 

Avrupa‘daki destinasyonların böyle olmadığını düĢünerek, Avrupa dıĢındaki yerlere seyahatlerini 

arttırmaktadır. Bununla birlikte; Avrupa Birliği (AB) içinde Euro‘ya geçiĢle birlikte, Avrupa dıĢındaki 

bölgeler daha ucuz bir görünüm sergilemekte ve bu da Avrupalı turistin yer seçiminde etkili 

olmaktadır. (Çeken, 2003:168) Ayrıca AB ülkelerinde ortak bir sağlık politikası olmamasına karĢın 

her ülke kendi vatandaĢlarına bu hizmeti en kaliteli ve hızlı Ģekilde sunmaktadır. Ancak, bu ülkelerde 

sağlık hizmetleri daha pahalıdır ve sektörde kar marjları düĢük olduğu için sağlık hizmeti veren 

kurumlar baĢka alanlara yönelmektedir. Örneğinbazı batı ülkelerinde kozmetik, diĢ ameliyatları ve 

estetik amaçlı operasyonların sağlık sigortası kapsamı dıĢında tutulması da bu amacı taĢıyan insanların 

yabancı ülkelerde ucuz tedavi arayıĢlarına girmesine yol açmıĢtır. Fransa gibi bazı ülkelerde takma diĢ 

veya diĢ kaplama gibi kendi sigorta kurumlarının ödemediği sağlık hizmetleri için bu tip turizm 

benimsenmiĢtir. (BAKA, 2011:11-15) 
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 Sağlık turizmi açısından Avrupa pazarı üç ayrı grupta düĢünülebilmektedir: 

(http://www.saglik.gov.tr/) 

• Avrupalıların bizzat kendi vatandaĢları 

• Avrupa da yaĢayan vatandaĢlarımız (gurbetçiler)  

• Avrupa da yaĢayan diğer Müslüman göçmenler (Pakistan, Ġran, Irak, Fas, Tunus, Afrika vb.) 

Ģeklindedir. 

 Turist varıĢlarındaki paylarında istikrarlı bir Ģekilde artıĢ olan Avrupa ve Amerika turizm 

konusunda iki önemli çekim bölgesidir. Uluslararası Doğu Asya ve Pasifik Bölgesi ise bu pazarın 

dönüĢümünden en fazla faydalanan diğer ülkeler grubundandır. (Çeken, 2003:127) Avrupa'da 

hükümetlerin bütçeden sağlığa ayırdıkları pay, kaliteli hizmet sunmak amacıyla artırılmak zorunda 

kalırken, özel sigortaların karlılık oranı düĢmekte, sağlık hizmeti sunucuları da yatırdıkları paralarla 

orantılı gelir elde edemedikleri için yeni yatırım yapmakta veya daha karlı (gıda, silah sanayi, iletiĢim 

vb.) alanlara yatırım yapmaktadırlar. Dolayısıyla Avrupa gelecekte sağlık finansındaki sıkıntıyı aĢmak 

için sağlık hizmetini daha ucuz satın almak veya sigortalılardan katılım payını artırmak ve bazı sağlık 

hizmetlerini kapsam dıĢı bırakmak gibi çeĢitli yollara baĢvurmaktadırlar. (http://www.saglik.gov.tr/) 

Kısaca Avrupa ülkelerinde sağlık hizmeti sunumu çok kaliteli ve pahalıdır. Toplumun 

beklentileri üst düzeydedir. Toplum yaĢlanmakta sağlık hizmetine olan ihtiyaçları da artmaktadır. 

Tablo böyle olunca sağlık harcamaları her geçen gün altından kalkılamaz bir hal almaktadır. Özellikle 

özel sigortacılığın ve özel sağlık hizmet sunucularının arttığı ülkelerde durum daha da 

kötüleĢmektedir. 

 Sağlık turizmi, özellikle Avrupa'da yaĢayan insanların daha çok  ilgisini çekmektedir. Bazı 

Avrupa ülkelerinde, hastaların devlete ait sağlık kurumlarında tedavi olmak için uzun süre beklemeleri 

gerekmektedir. Örneğin basit bir kalça protezi ameliyatı için bile acı içinde kıvranan hastalara, bir yıl 

sonrası için gün verilebilmektedir. Hasta özel sağlık hizmeti almak istediğinde ise kendisine çıkarılan 

maliyet büyük olmaktadır. Devlete ait sağlık kuruluĢlarının yetersizliği, özel sağlık kuruluĢlarının da 

pahalılığı yüzünden binlerce Avrupalı bütçelerine uygun tedavi arayıĢıyla yurt dıĢına çıkarak sağlık 

turizmine katılmaktadır.(http://smd.org.tr/) 

 Türkiye'ye Türk nüfusunun yoğun olduğu Almanya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinden 

aracı kuruluĢlar vasıtasıyla müĢteri gelmektedir. Özellikle Ġngiltere'de Trave to Cure adlı Ģirket bu 

hizmeti vermektedir. (Yıldırım ve  Altunkaya, 2006:4) Zaten Almanya, Ġngiltere ve Rusya Federasyonu 

2005-2009 döneminde Türkiye‘ye ziyaretçi gönderen ülkeler arasında baĢta gelmektedir. Bu üç ülke 

vatandaĢları Türkiye‘ye gelen yabancı ziyaretçilerin yaklaĢık % 36'sını oluĢturmaktadır. Bu nedenle bu 

ülkelerle sağlık turizmi alanında yapılacak çalıĢmalara özel önem verilmelidir. Bu sayının daha da 

artırılması ve var olan potansiyeli değerlendirmek adına Türkiye'de konuya duyarlı giriĢimcilerin 

artırılması ve kamu sektöründe büyük atılımlarla konunun desteklenmesi gerekmektedir. 

 Avrupa Kaplıcalar Birliği (ESPA)'ne göre 2004 yılında termal turizm amaçlı olarak Almanya 

ve Macaristan'a 10 milyon kiĢi, Rusya'ya 8 milyon kiĢi, Fransa'ya yaklaĢık 700 bin, Ġsviçre'ye 800 bin 

ve Ġspanya'ya 400 bin kiĢi gitmiĢtir. Kaplıcalar Avrupa'da vazgeçilmez bir alışkanlık, kültür, yaşam 

türü olmuş olup bu sayede halk sağlığı ile işgücü artmıştır. Özellikle son yirmi yıldır Avrupa'da Termal 

Turizm gelişerek ülke ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır. Örneğin Almanya'da 280 bin kişinin 

çalıştığı 291 resmi belgeli kaplıca, deniz, iklim kür (tedavi) merkezi vardır. Bunların 241 adedi 

kaplıcadır. Yatak kapasitesi 900 binin üzerindedir. Tesislere yılda 12 milyon turist tedavi amaçlı 

gelmektedir. Bu sayının 3,5 milyondan fazlası kaplıca amaçlı gelenlerden oluşmaktadır. Yurt içi ve yurt 

dışındaki konaklama ve tedavi giderleri kısmen sosyal sigortalarca ödenmektedir. Ayrıca tesislerin 

ülkeye yılda 30 milyar $ gibi ekonomik katkısı vardır.(Çetin, 2011:880) 
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 Bazı hastalar plastik cerrahi, uyuĢturucu tedavisi, cinsiyet değiĢimi gibi mahremiyet gerektiren 

konular nedeniyle yurtdıĢında bilinmeyen bir ortamda gözlerden uzak bir tedaviyi tercih etmekte iken 

bir baĢka gurupta egzotik bölgelerde tedaviyi tercih etmekte, tedavinin yanı sıra sağlık durumlarının 

müsait olması halinde tatil ve eğlence unsurlarını hesaba katmakta (ağır ve karmaĢık bir durumu olan 

hastalar için tatil ve eğlence unsuru çok önem taĢımamakta) ve tercihini ona göre yapmaktadır. (ġencan, 

2011:16) 

 Avrupa‘da turistlerin korunması için turistlere haklarıyla ilgili daha fazla bilgi sağlanmasını 

veya hukuki araçların pekiĢtirilmesini hedefleyen eylemler söz konusudur. Otellerde yangın güvenliği 

tedbirleri kabul edilmiĢ, tatil paketleri ve tur paketleri ile ilgili yasalar için asgari standartlar 

belirlenmiĢtir. Turiste ayrıntılı bilgi verilmeli veya turist, kendisi onaylamadıkça değiĢtirilmesi 

mümkün olmayan bir sözleĢme ile korunmalıdır. Pek çok turizm faaliyetinin uluslararası niteliği göz 

önüne alınarak birçok yasal düzenleme yapılmıĢtır. Turistlerin korunması kapsamında özürlü ve yaĢlı 

kesim için de düzenlemeler getirilmiĢtir. Tekerlekli sandalyelere eriĢim, tuvalet ve banyoda özel 

tesisatlar, özel donanımlı arabalar, bakım ve tıbbi destek, özürlü insanların da turizmden 

yararlanmalarını sağlayan tedbirlerden bazılarıdır. (http://www.belgeler.com/) 

Sonuç olarak Avrupa'da gelinen nokta hem pahalıya sağlık hizmeti almak zorunda kalan 

sigorta için, hem de kapsam dıĢı kalan hizmetlerde sigortalı için daha ucuz, ama kaliteden taviz 

vermeyen, bekleme süresi kısa olan sağlık hizmeti sunucularına ihtiyaç vardır. Neticede Avrupa yurt 

dıĢından ucuza sağlık hizmeti almaya aday haline gelmiĢtir. (http://www.saglik.gov.tr/). Batı 

ülkelerinin diĢ ya da estetik amaçlıyapılan operasyonları sağlık sigortasının dıĢında tutması ve 

hastaların sıkı güvenlik normlarına tabi tutulması insanların baĢka ülkelerde daha ucuz, kullanılabilir 

ve eriĢilebilir sağlık hizmetlerini almak istemelerine sebep olmuĢtur. (Cohen: 28) Ekonomik karlılık 

sağlık turizmi için tek baĢına bir merkez değildir. Örneğin önemli bir diz ameliyatı için 18 ay süren 

uzun beklemelisteleri söz konusudur. Hindistan‘da ise hastalar için bekleme süresi bir haftanın altında 

olup, 10 günden fazla sürenlerde hasta eve gönderilmektedirler. (Graham, 2006: 1097) 

 1.2. Amerika'da Sağlık Turizmi 

 ABD vatandaĢları için sağlık hizmeti alınabilecek yerler açısından Meksika, Güney Amerika 

ülkeleri, Hindistan ve Tayland ön plana çıkmaktadır. Amerikalı hastalar için yurt dıĢında tedavi 

olmayı cazip hale getiren unsurlar, düĢük maliyetli tedavi olma imkanı, yüksek kaliteli sağlık 

merkezlerinde hizmet almak, sağlık hizmeti yanında bulunduğu ülkede turistik faaliyetler de yapmak, 

sigorta kapsamında olmayan tedavilerin yaptırılabilmesi, gizli operasyonlar (cinsiyet değiĢimi, tüp 

bebek vb.) olarak sayılabilmektedir. (BAKA, 2011:12) Zira sigortalı olmayan veya sigortası yetersiz 

bulunan ve sağlık sorunu olan Amerikalılara sunulabilecek çok az ekonomik çözüm bulunmaktadır. 

Geleneksel sağlık planlarında, bir iĢverenin desteği olmadan yeterli bakım sağlanamamaktadır. Acil 

servislerde çok kısa süreli sağlık bakımı çözümleri yer almaktadır. Sigorta Ģirketleri, kiĢilere, sağlık 

durumlarından bağımsız bazı ürünler sunmaktadır. Ancak bu servisler sadece düĢük maliyetli rutin 

bakımlar içindir. Medikal turizmin baĢarısı, sadece uluslararası imkanların ABD planları seviyesinde 

tutulması değil, ayrıca seyahat etmeye istekli ve kendi masraflarını karĢılayabilecek kiĢilere yüksek 

kalitede hizmet sunulmasında olmuĢtur. (http://www.medikalturizmdernegi.org/) 

 ABD'de 45milyondan fazla insan, sağlıkmaliyetlerininyükselmesive hastaların sağlık sigortası 

sıkıntı çekmeleri sebepleriyle kendi sağlık kurumları yerine dıĢ kaynaklardanyardımcı olmak için 

çalıĢmalar yapmaktadırlar. Hindistan, Tayland, Türkiye veSingapur gibi ülkeler Amerikalılarıngiderek 

sağlık sıkıntılarını giderdikleri yerleredönüyor. Yine kendi ülkelerinde sigorta Ģirketleri tarafından 

karĢılanmayan kozmetik, diĢ rekonstrüksiyonu, infertilite tedavileri, cinsiyet değiĢiklikleri gibi tedavi 

ve ameliyatları karĢılamaması ile neticesinde  tedavi ve sağlık hizmeti almaya maddi imkanları 

yetmeyen kiĢiler, bunları yurtdıĢında daha düĢük maliyetle satın alabilmektedirler. (Dusen, 2007) 
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 ABD‘ye tedavi için giden hastaların %35‘i Türkiye‘nin de içerisinde bulunduğu Ortadoğu 

bölgesinden gelmektedir. Yabancı hastalara yönelik çift yönlü bir politika benimseyen Amerika bir 

yandan kendi ülkesine sağlık turisti çekerken diğer taraftan da baĢka ülkelerde sağlık altyapıları 

kurmak suretiyle tedavi ve hizmetleri hastanın ayağına götürmektedir. (Acar vd., 2012:26) Zira 

ABD‘de, sağlık hizmetlerinin kamu hizmeti olmaktan çıkıp özel sektöre devredilmesi nedeniyle sağlık 

harcamalarındaki artıĢ sağlık hizmetleri pazarlamasının medikal hizmetler pazarlamasına dönüĢmesi 

etkili olmuĢtur. Ayrıca, sağlık hizmetlerinin özelleĢtirilmeye baĢlaması da bu alanda rekabetin 

doğmasına yol açmıĢ (BAKA, 2011:15), alternatifleri çoğalmıĢ ve ülke dıĢında da hizmeti alma 

isteğini ortaya çıkmıĢtır. Ciddi ekonomik bir kaynak aracı olarak görülen sağlık sektörü artık önleyici, 

tedavi edici, koruyucu ve rehabilite edici alanlarda kendisini belli etmiĢ ve kamu, özel sektör 

bakımından da yatırım alanı olarak görülmeye baĢlanmıĢtır. 

Sağlık turizmi amaçlı yapılan seyahatler, kiĢilerin sağlık bakımına yönelik hizmetleri almaları 

ve seyahat ederek boĢ zamanlarını değerlendirdikleri bir turizm olmasının yanında ülkelerin de kar 

paylarını artırmak amaçlı farklı yöntemlerle uygulamaya koydukları etkili bir kaynak niteliğindedir. 

(Pougajendy ve Senapathı, 2012:150) Sağlık alanında zıtlıkların ve aĢırı uçların bir arada bulunduğu 

bir ülke olarak tanımlanan ABD‘de özellikle düĢük gelirli veya yeterli sigorta kapsamı Amerikalıların 

kendi ülkelerinde pahalı ve ödenemez olması nedeniyle yurtdıĢında tedavi ve sağlık hizmetleri araması 

bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak ülkede sunulan ileri teknoloji ve kaliteli imkanlar 

nedeniyle ABD yüksek sağlık tutarlarına rağmen yurtdıĢından gelen turistler için sağlık turizmi 

açısından cazibesini korumaktadır. Kimi ülkelerde ise sağlık hizmetlerine eriĢimin ücretsiz olması ya 

da katkı payının düĢük olması ve bu hizmetlerin kolay eriĢilebilir olması halinde dahi hastaların neden 

yurtdıĢında tedavi ve sağlık hizmeti almak istedikleri sorusunun cevabı ise bu ülkelerdeki uzun 

bekleme sürelerinde yatmaktadır. (Beat waiting lists with overseas operations:18) 

 1.3. Uzak Doğu'da Sağlık Turizmi 

 Medikal turizm için dünyadaki en önemli bölge Asya kıtasıdır. Bölge yılda 1,3 milyon 

medikal turisti çekmektedir. Tayland, Singapur, Hindistan, Güney Kore ve Malezya gibi ülkelerle 

medikal turizmin kapsamı geniĢlemiĢtir. Örneğin Tayland‘da medikal turizm hareketleri 1970‘lerde 

cinsiyet değiĢimi operasyonları ile baĢlayıp daha sonraları estetik cerrahiye yönelim göstermiĢtir. 

(BAKA, 2011:9) 

 ABD‘deki sağlık turizmi harcamalarının 5.5 milyar dolar, Avrupa‘da 3.5 milyar euro civarında 

olduğu, yaklaĢık 120 yıldır sağlık turizmine hizmet veren Macaristan,Çek Cumhuriyeti ve 

Romanyagibi ülkelerden Çek Cumhuriyeti'nin bu sektörden kazancının ise 1 milyar doları aĢtığı 

görülmektedir. (GümüĢ ve Büyük, 2008: 433) Bu ülkelerde sağlık turizminin öne çıkmasına neden 

olan bazı etkenler vardır.  Örneğin, geliĢmiĢ ülkelerde veya Ġngiltere ve ABD'de yaĢayan insanların 

birçoğu gerçek anlamda sağlık sigortası kapsamında değildir. BaĢka bir deyiĢle bu ülkelerde sağlık 

sigortası kapsamına girmeyen  hastalıklar, Ġsrail, Ürdün, Litvanya, Polonya gibi ülkelerde düĢük 

maliyetli ve ucuz olarak tedavileri yapılabilmektedir. Bu tedavilerin baĢında, ağız ve diĢ sağlığıyla 

ilgili tedaviler, göz ameliyatları, kısırlık tedavisi, estetik cerrahi uygulamaları ve alternatif tıp 

uygulamaları gelmektedir. (http://smd.org.tr/) 

 Tayland, sağlık turizminde iddialı ülkeler arasında yer almakta ve sağlık turizmi alanında hızla 

büyüyen bir sektör durumunda olup özellikle kozmetik, organ nakli, ortopedi, diĢ ve kardiyoloji tedavi 

ve cerrahi müdahaleler için diğer Asya ülkelerinden yoğun hasta çekmektedir. Yerli halka pahalı gelen 

özel sektör sağlık hizmetleri, yurtdıĢından gelen hastalar tarafından oldukça düĢük bulunmakta ve 

yurtdıĢı hastalarının tercih sebeplerinin baĢında bu uygun fiyatlar gelmektedir. (Acar vd., 2012:25) 
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Örneğin bazı ilaçların ülkeden ülkeye fiyatlarının değiĢken olması da insanları daha düĢük maliyetle 

alabilecekleri düĢüncesi ile ciddi bir sağlık turizmine itmiĢtir. Reisman, 2010:122) 

 Yeoman'a göre, 2030 yılından itibaren, Çin dünyanın en büyük turizm yeri olma konumunda 

bir ülkedir. Dünya genelinde tatil nihai lüks bir deneyim olacak ve örneğin Ġsviçre'de Alpler'e gelecek 

turist ile kayak yapılması fazlalaĢacak ve dünya turizminin bazı yerler için ifade ettiği anlam da 

değiĢecektir. (Yeoman, 2008:77). Bununla birlikte yüz ölçümü açısından küçük olmasına rağmen 

Singapur ise sağlık alanında oldukça iyi bir konuma sahip olup Asya‘da en iyi sağlık sistemini 

kurmayı baĢarmıĢtır. Endonezya ve Malezya gibi komĢu ülkelerin yanı sıra Çin, Güney Asya ve Orta 

Doğu‘dan son yıllarda büyük oranda ve yüz binlerle ifade edilen sağlık turisti çekmektedir. Bu 

ülkelere ek olarak Singapur, ABD ve Ġngiltere gibi bir çok Avrupa ülkesi için de cazip bir sağlık 

turizmi alanı olarak görülmektedir. (Acar vd., 2012:25) 

 

 2. TÜRKĠYE'DE SAĞLIK TURĠZMĠ 

21. yüzyılda seyahat ve turizm endüstrisi, dünyanın en büyük endüstrisi olma yolunda hızla 

ilerlemektedir. Uluslararası seyahatte politik engellerin kaldırılması ve geliĢmekte olan ülkelerin 

ekonomilerinin güçlenmesi ise büyümeye daha da hız kazandırmaktadır. Uluslararası seyahat 

biçimlerinin değiĢmesi ile birlikte uluslararası  turizme katılanların sayısı arttığı gibi, dünya 

turizminde talep yapısı da değiĢmektedir. Zira değiĢen talep yapısı, Türkiye‘deki turizmi giderek daha 

avantajlı konuma getirmektedir. Geleneksel, deniz, kum, güneĢ odaklı talep yapısından sıyrılan dünya 

turizmi, temel eğilimlerini değiĢtirecektir. Bu da Türk turizmi açısından mevcut potansiyeli ile 

alternatif turizm türlerine önem vermesini hızlandırmakta ve elindeki imkanları değerlendirme fırsatı 

tanımaktadır. 

 Ülkemiz kaplıca kaynakları açısından dünyanın en önemli üç ülkesinden birisidir. Fakat henüz 

bir web sitesi bile olmayan bazı mekanların iĢin uzmanı olmayan kiĢilerce yönetiliyor olması yabancı 

iĢletmeleri harekete geçirmiĢtir. Örneğin bir Ġngiliz grup Pamukkale'de bir kaplıca satın almıĢ amatör 

iĢletmeleri devre dıĢı bırakmıĢtır. (Yıldırım ve Altunkaya, 2006:5) Kaynağın yeterli olmamasının 

yanında bazı eksikliklerimizin halen devam ediyor olması, bilgi düzeyi ve dil yeteneği geliĢmiĢ 

personel eksikliği, dıĢ ülkelere yeterince tanıtım yapılmaması bu alanda yapılacak çalıĢmalara önem 

verilmesi gerektiğini göstermektedir. 

 Türkiye‘ye hasta gönderen ülkeler beĢ grupta incelenebilmektedir: (Aydın vd., 2011:13) 

1. ÇeĢitli nedenlerden dolayı bünyesinde büyük bir Türk nüfusu barındıran ülkeler (Almanya, 

Hollanda, Fransa vb.) 

2. Altyapı ve hekim yetersizliği nedeniyle hizmet sıkıntısı çeken geliĢmekte olan ülkeler (Balkan 

Ülkeleri, Orta Asya‘daki Türk Cumhuriyetleri) 

3. Sağlık hizmetlerinin pahalı olduğu ve sigortaların kapsamadığı hizmetleri talep eden hastaların 

bulunduğu ülkeler (Amerika, Ġngiltere, Almanya) 

4. Arz-talep dengesindeki yetersizlik nedeniyle uzun bekleme sırası olan ülkeler  (Ġngiltere, 

Hollanda ve Kanada) 

5. Ġkili anlaĢmalar çerçevesinde Türkiye‘ye belirli sayıda ücretsiz hasta gönderen ülkeler 

(Afganistan, Yemen Sudan vb) Ģeklindedir. 

 Ülkemize gelen hastaların büyük bir çoğunluğu Avrupa‘dan gelmektedir. Bunlardan göz 

ameliyatı için Türkiye‘yi tercih eden turistler ülkede ortalama 4-5 gün kalmaktadır. Sadece göz 

ameliyatı için gelen hastalar ülkemize ortalama 2.500 euro döviz bırakmaktadır. Türkiye‘ye tedavi için 

gelen hastaların önemli bir bölümü göz rahatsızlıkları için, ikinci sırada da kısırlık tedavisi için 
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gelmektedir. Ülkemiz açısından medikal turizmde kiĢi baĢına harcamanın ortalama 2.500 dolar olduğu 

ve tatil turizmi ortalamasının da 650 dolar olduğu düĢünüldüğünde medikal pazarın ne kadar önemli 

olduğu kolayca anlaĢılmaktadır. (BAKA, 2011:18) 

 Dünya genelinde küreselleĢme neticesi olarak sağlık turizminin yeniden Ģekillendiği göz 

önüne alınırsa Türkiye'nin de bu ortamda kendini tanıtabilmesi, hedef kitlemizi oluĢturan kitleyi 

belirlememiz (hem ülkesel, hem de kiĢisel anlamda) ve kamu ve özel sektör kuruluĢlarının yanında 

STK'nın da konuya dahil edilerek iĢbirliği ve bir plan dahilinde hareket etmesi ve bunu bir an evvel 

gerçekleĢtirmesi gerekmektedir. Sağlık turizmi gibi büyük bir pastadan kimlerin ne kadar pay elde 

edeceği konusunda bölgesel bir pazar oluĢturulmuĢ olması Türkiye açısından eksiklikleri tamamlama 

ve potansiyelini ortaya koyabilmek adına da ayrıca önem taĢımaktadır. Dolayısıyla sağlık turizminde 

ülke olarak güçlü ve zayıf yönlerimizi değerlendirerek, fırsat ve tehditlerimizin ortaya konması yararlı 

olacaktır. 

 2.1. Genel Olarak 

 Sağlık turizmi, sağlığı koruma, tedavi ve rehabilitasyon gereksinimi karĢılamak üzere 

uluslararası turist ve hasta potansiyelini kullanarak ülkeye çeĢitli getirileri olan bir turizm türüdür. 

Sağlık turizmi de güçlü, zayıf yönlerinin yanında fırsat ve tehditleri de bünyesinde barındıran geniĢ 

kapsamlı bir konudur. (Korkmaz Özcan, 2014:160) 

SWOT (GZFT) analizinde öncelikle güçlülük ve zayıflıklar baĢlığı altında yer alacak 

maddelerin bugüne kadarki turizm politikalarıyla yakından iliĢkisi vardır. Tehditler ve fırsatlar baĢlığı 

altında yer alanlar ise Türkiye‘nin tek baĢına adım atarak egemen olamayacağı durumları 

yansıtmaktadır. Ancak hızla değiĢen uluslararası ve ulusal ekonomi ve siyasetin yeni tehdit ve 

fırsatları beraberinde getireceği de göz önünde bulundurulmalıdır. 

 2.2. GZFT Analizi 

Dünya turizm hareketlerinde  önemli bir pay sahibi  olan Türkiye alternatif  turizm 

çeĢitlerini artırarak turizm sektöründeki rekabet gücünü de artırmaktadır. Özellikle sağlık turizmi 

alanında önemli sayılabilecek bir alt yapının kurulması, gerek termal kaynakları gerekse de yetiĢmiĢ 

personelin varlığı, Türkiye‘nin sağlık turizmi sektöründe önemli bir oyuncu olabileceğini iĢaret 

etmektedir. (Aydın vd.:13) Dolayısıyla, sağlık turizm yatırımlarının güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatlar ve tehditlerin bilinmesi 

stratejik açıdan önem taĢımaktadır. Bu bağlamda Türk sağlık turizm yatırımlarının GZFT analizi yöntemiyle, daha kaliteli ve baĢarılı 

olabilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için neler yapılması gerektiği ortaya konulmaya çalıĢılacaktır. 

 Türkiye‟de Sağlık Turizminin Güçlü Yönleri 

GeliĢmekte olan birçok ülke açısından turizmin çekici yönlerinden en önemlisi, ekonomik 

yararlılığını daha kısa sürede gösterebilmesidir. Turizm baĢarılı bir tanıtım kampanyasından sonra, 

büyük gereksinim duyulan döviz girdisini sağlayabilen, gelir ve istihdam artıĢı yaratabilen bir 

sektördür. GeliĢmekte olan bir ülke olarak Türkiye için de turizm sektörü önemli bir yere sahiptir. 

Çünkü, Türkiye‘de yatırımların artması, istihdamın yükselmesi, kalkınmanın hızlanması, bölgelerarası 

dengesizliğin azaltılması ve ödemeler dengesinin açığının giderilmesi turizm sektörünün geliĢmesine 

bağlıdır. (Kostak, 2007:73) 

Bugün Türkiye‘de uluslararası hastane akreditasyonu alanında dünyada kullanılmakta olan 5 

adet sistemden en önemlisi görülen Joint Commission International (JCI) akreditasyonuna sahip 

toplam 47 sağlık kuruluĢu bulunmaktadır. Bu rakam, dünya ölçeğinde görülen en yüksek rakam 

olmakla beraber, dünyadaki tüm akredite hastanelerin yaklaĢık olarak %10‘una karĢılık gelmektedir. 

(Acar vd., 2012:13) Bu tür hastanelerin sağlık turizmine katkısı da oldukça fazladır.  
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Genel olarak sağlık turizmi için Türkiye‘nin pek çok avantajları bulunmaktadır. Bu avantajlar 

Ģu Ģekilde sıralanabilmektedir: (Türkiye Turizm Stratejisi 2007) 

• Türkiye‘deki sağlık hizmetleri diğer ülkelere kıyasla daha ucuzdur. Yani fiyat avantajı 

bulunmaktadır. 

• Türkiye, Avrupa ülkelerine ve Orta Doğu ülkelerine yakındır. 

• Türkiye, batı ülkeleri ile entegre olan Müslüman bir ülkedir. Böylelikle hem batı, hem de 

Müslüman ülkelerdeki hastalara hizmet verebilmektedir. 

• Kamu hastanelerinde tam olmasa da özel hastanelerde yeterli sayıda yabancı dil bilen personel 

bulunmaktadır. 

• Türkiye, coğrafi olarak Asya ile Avrupa‘nın ortasında yer almaktadır. 

• AB ülkeleri arasına giriĢ için süreç baĢlamıĢtır. 

• Personel maliyetleri düĢük olduğundan, sunulan sağlık hizmetlerinin fiyatları göreceli olarak 

düĢüktür. 

• Özellikle, özel ve üniversite hastanelerinin yatak kapasiteleri, fiziki ve teknolojik alt yapıları 

ve hekim kaliteleri yeterlidir. 

• AB ülkelerinin, Türkiye‘ye bakıĢ açısı olumlu yönde değiĢmektedir. 

• Medikal turizmi desteklemek için kaliteli otel sayısı fazladır. 

• Ġklim güzelliği bakımından turizm potansiyeli yüksektir. 

• Hastalar daha iyi hizmet almak için seyahat etmeye isteklidir. 

• Ġnsanlar sağlıklı yaĢamın gerekliliği konusunda bilinçlidir. 

• Özel hastane sektörü geliĢmektedir. 

• Sağlık turizminin geliĢimi açısından yaĢlanan Avrupa nüfusu ve sağlık sektörü yetersiz olan 

Ortadoğu ülkelerine yakınlık Ģeklindedir. 

 

Türkiye‟de Sağlık Turizminin Zayıf Yönleri 

Türkiye; Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasındaki stratejik konumu, ulaĢım kolaylıkları, 

binlerce yıllık tarihi geçmiĢi, termal kaynakları, zengin medikal altyapısı, uluslararası düzeyde 

akredite hastaneleri ve sağlık iĢletmeleri, doktorları ve destekleyici diğer kaynakları ile pek çok 

ülkeden hasta çeken bir sağlık turizmi yeri konumundadır. Bununla birlikte Türkiye, sahip olduğu 

potansiyeli yeterince değerlendirememektedir. 

Sağlık turizmi bir yanda ülke ekonomisine sağlayacağı mali ve istihdam katkısıyla birlikte 

siyasi ve sağlık altyapısının geliĢmesine olan katkılarının yanı sıra ülke içerisinde bir takım 

dengesizliklerin de oluĢumuna sebebiyet vermesi söz konusu olabilmektedir. Tayland‘da olduğu gibi 

nitelikli doktor ve sağlık personelinin kamudan daha fazla kazandıkları özel hastane ve diğer sağlık 

kuruluĢlarını tercih etmeleri nedeniyle kamu hastanelerinde nitelikli doktor ve sağlık personeli sorunu 

ortaya çıkarabilmektedir. (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2011:17) 

Zayıf yönleri sıralamak mümkündür: (Hacıoğlu, 2008:12) 

• Tesis ve çevre kalitesi arasında uyumsuzluk söz konusudur. 

• Altyapının alternatif turizm imkanları için geliĢtirilememiĢtir. 

• Yerel yönetimler alternatif ürünlere karĢı duyarsızlık göstermektedirler. 

• Turist sağlığı ve güvenliğinde yetersizlikler vardır. 

• Belirli yörelerde düzensiz ve çarpık yapılaĢma nedeniyle doğal çevre giderek bozulmaktadır. 

• Alternatif turizme yönelik yatırım teĢvikleri yetersizdir. 
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• Sağlık personelinin ve hastane yöneticilerinin Avrupa sağlık mevzuatı ve hasta hakları 

konusunda bilgileri yetersizdir. 

• Finansman ve tanıtım yetersizdir. 

• Olumsuz imaj vardır. 

• Yurt dıĢı sigorta Ģirketleri ile koordinasyon zayıftır. 

• Türkiye‘de hastanelerin çok azı akredite olmuĢtur. 

• Pazarlama stratejilerine ve pazarlama araĢtırmalarına yeterince önem verilmemektedir. 

• Fiyatlandırmada yanlıĢ uygulamalar bulunmaktadır. 

• Bakanlılar ve sektörler arası koordinasyon yetersizdir. 

• Özellikle kamu hastanelerinin fiziki ve teknolojik altyapıları yetersizdir. 

 Özel hastanelerin daha yüksek ücretler ödeyen yabancı hastalara öncelik vermesi sonucunda 

yerli hastaların ikinci sınıf hasta muamelesi görmesi ancak kapasite fazlalığı ortaya çıkma ve 

yatakların boĢalmasından sonra yerli hastaların tedavi edilmesi ve yabancılara öncelik verilmesi gibi 

risklerin yanında, ülke içerisinde sosyal huzursuzluk ortaya çıkmasına sebep olma gibi durumlarla 

karĢı karĢıya kalınabilmektedir. (Acar vd., 2012:17)  

 

Türkiye‟de Sağlık Turizmini Tehdit Eden Durumlar 

 Türkiye sahip olduğu birçok fırsatların yanında çeĢitli tehditlerle de karĢı karĢıyadır. Bunları 

Ģu Ģekilde saymak mümkündür: 

• Son yıllarda Türk turizmini doğrudan etkileyen dıĢ destekli terörist faaliyetlerin ortaya 

çıkması, özellikle dıĢ basında, ülkemizde ortaya çıkabilen terör eylemleri ile demokrasi, insan 

hakları gibi konulara iliĢkin olarak yer alan olumsuz yayınlar ve bunların neden olduğu imaj 

sorunları, coğrafi konum nedeniyle yakın çevrede (Ortadoğu, Balkanlar, BDT Ülkeleri) 

yaĢanan savaĢlardan ve siyasi istikrarsızlıklardan olumsuz yönde 

etkilenmek,(http://www.tubitak.gov.tr/)
 

• Sağlık profesyonelleri olarak özellikle doktorların güçlenen özel sağlık sektörüne kayması, 

özel sağlık kurumlarında talep artması, 

• YurtdıĢından bulaĢıcı hastalık yayılma ihtimali, 

• Özel sağlık sektörü kendi halkımıza hizmet sunmaktan vazgeçebilir ve halkımız olumsuz 

etkilenebilir, 

• AB‘nin Birlik içi turizm hareketlerini özendirici politikaları gibi tehditlerin yanında, yabancı 

tur operatörlerinin satıĢ kataloglarında Türkiye‘deki alternatif turizm olanaklarına yeterince 

yer vermemesi, Yatay ve dikey entegrasyonlar sonucu iĢletmelerin istedikleri ürünleri 

sunamamaları gibi tehditler gösterilebilir. (Hacıoğlu, 2008:12) 

• Bu bağlamda yatay ve dikey entegrasyonlarla dev boyutlara ulaĢan uluslararası tur 

kartellerinin rasyonel çalıĢma yöntemleri, modern teknik donanım ve ölçek ekonomileri gibi 

avantajları kullanarak piyasaya egemen olmaları ve hem dıĢ talep, hem de iĢletmelerin kar 

marjları üzerindeki baskılarını arttırmaları, (http://www.tubitak.gov.tr/) Ģeklindedir. 

 

Türkiye‟de Sağlık Turizminin Fırsatları 

Türkiye sahip olduğu imkanları ile değerlendirildiğinde yüksek potansiyelde fırsata sahip bir 

ülke konumundadır. Dünyada ve ülkemizde özellikle son on yılda sağlık turizmi önemli 

alternatiflerden birisi olarak hızlı geliĢim göstererek önemli bir sektör haline gelmiĢtir. Türkiye‘nin 

alternatif turizme yönelik gerçekleĢtirdiği turistik ürün çeĢitlendirme stratejisi kapsamında sağlık 
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amaçlı olma, tüm yıl yapılabilme, diğer turizm türleri ile entegre olabilme, farklı bölgelere 

yayılabilme, konaklama süresindeki uzunluk ve termal turizm tesislerinin ortalama doluluk oranındaki 

yükseklik gibi özellikler yer almaktadır. (Emir vd. 2008:397) 

Türkiye, dünya üzerinde bulunduğu coğrafi konumu sebebiyle derin kırık hatları, aktif deprem 

kuĢakları ile zengin ve farklı maden yataklarına sahip bir yapısal özellik gösteren ülke durumundadır. 

Alpin-Orojenik KuĢağı olarak adlandırılan genç bir dağ zinciri ve önemli bir jeotermal kuĢak üzerinde 

yer alan ülkemizde bulunan 2000‘in üzerindeki kaynaktan temin edilen termal sular, gerek debi ve 

sıcaklıkları gerekse de çeĢitli fiziksel ve kimyasal özellikleri ile Avrupa‘daki termal sular içinde 

kaynak potansiyeli açısından birinci, kaplıca uygulamaları konusunda ise üçüncü sırada bulunmaktadır 

(Acar vd., 2012:iv).  

Ayrıca Türkiye‘nin rekabet gücü yüksek olan alternatif turizm (doğal, kültür, inanç, sağlık 

tarih) olanaklarına olan talebin artması, Avrupa‘da nüfusun giderek yaĢlanması sonucunda 

Türkiye‘nin gelir düzeyi yüksek olan 3. YaĢ turizmine yönelik turizm çekiciliklerine sahip olması, 

Türkiye‘nin hedef turizm pazarları olan Çin, Rusya ve AB‘ye yeni üye olan veya aday olan ülkelerde 

yaĢanan hızlı ekonomik geliĢme ve Türkiye‘nin AB ile adaylık nedeniyle iliĢkilerini arttırması  (Yağcı, 

2003:210) gibi sebepler ülkemizi önemli bir konuma getirtmiĢ ve fırsat olarak söylenebilecekler 

arasında yer almaktadır. 

 Tüm bunların yanında geliĢen ulaĢım olanakları ve buna bağlı olarak uzun mesafeli seyahat 

olanaklarının geliĢmesi, giderek geliĢen dünya turizmi ve AB‘nin finansal destek sağladığı projelerde 

alternatif turizme yer vermesi gibi sebeplerde fırsatlar arasında yer almaktadır. (Hacıoğlu, 2008:12) 

 Sağlık turizminin geliĢimini etkileyen birçok sebep söz konusudur. Turizmi 12 aya yayma 

isteğinin yanı sıra yaĢ ortalamasının artması, yaĢam tarzının değiĢmesi, turizm alternatiflerinin artması 

ve ülkelerin sağlık sistemlerinin özellikleri sağlık turizminin geliĢmesinin temel nedenleri arasındadır. 

Ülkemiz mevcut coğrafik konumu, AB'ye girme trendi ve sağlıktaki dönüĢüm projesi, özel sağlık 

sektörünün geldiği durum ve turizmdeki geliĢmeler göz önünde bulundurulduğunda sağlık turizminin 

ciddiyeti ve ülkeye getireceği ekonomik değer çok büyüktür. Ülkemiz açısından önemli bir turizm 

potansiyeline sahip olma durumu, gerçekleĢtirilen plan, proje ve yapılacak olan her türlü çalıĢma ile 

hızlandırılarak, var olan potansiyel değerlendirilmiĢ olacaktır. (Korkmaz Özcan, 2014:167) 

SONUÇ 

KüreselleĢme ile birlikte, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi, eğitim, sağlık, turizm gibi birçok 

alan bu etkinliğin içerisine girmiĢtir. KiĢilerin mutlu olmasının ön planda tutulduğu, yaĢam kalitesinin 

yükseldiği, nüfusun hızla çoğaldığı, ihtiyaç ve beklentilerin arttığı ve ulaĢım olanaklarının geliĢtiği bir 

ortam ortaya çıkmıĢtır. Bu bağlamda insanların kendi bulundukları ülke dıĢında, baĢka ülkelere 

giderek sağlık hizmeti alması amacıyla "sağlık turizmi" kavramı ortaya çıkmıĢtır. Bu durum ülkelerin 

hedeflerini de değiĢtirmiĢ, hedeflerin değiĢmesi uygulanacak politikaları etkilemiĢ, kurum ve 

kuruluĢların dahil olduğu yeni bir süreç baĢlamıĢtır. 

 Sağlık turizmi dünya ülkeleri açısından turizmin belirli aylarda sınırlı kalmadan 12 aya 

yayılması ve önemli bir gelir kaynağı olarak görülmesi gibi birçok sebepten dolayı özellikle son 

yıllarda her geçen gün fazlalaĢmaktadır. Bu sebepler arasında hizmet sunumundaki kiĢisel ve 

teknolojik yetersizlikler, sağlıkmaliyetlerininyüksek olması, sigorta Ģirketlerinin kozmetik, diĢ, 

infertilite tedavileri, cinsiyet değiĢiklikleri gibi sigorta kapsamına girmeyen diğer tedavi ve 

ameliyatları karĢılamaması, çeĢitli sebeplerden dolayı (tüp bebek, estetik, uyuĢturucu tedavileri vb.) 

tedavisinin yakınları tarafından bilinmesinin istenmemesi, bazen kiĢilerin ülkelerindeki tedavi ve 

sağlık hizmeti masraflarını karĢılamaya yeterli maddi imkana sahip olmaması, baĢka ülkelerde aynı 

hizmetleri katkı payı düĢük Ģekilde ya da daha düĢük maliyetle satın alabileceklerini öğrenmeleri, bazı 
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yerlerde sağlık hizmetinin kolay eriĢilebilir olması, uzun bekleme sürelerinin olmaması, tedaviyle 

birlikte tatil imkanlarının varlığı ve yaĢlı ya da engelli kesim hastalarının iklim, doğal güzellikler, 

ormanlık alan ya da termal tesisler tercih etmeleri ve bu konuda memnuniyet düzeyinin daha yüksek 

olması gösterilebilmektedir. 

 SPA-Welness Turizmi (Termal turizm), ileri yaĢ ve engelli turizmi ile medikal turizm Ģeklinde 

türleri olan sağlık turizminin dünya genelinde yaygın olarak görüldüğü ülkeler arasında, Uzakdoğu 

(Malezya, Singapur, Tayland, Hindistan) Ortadoğu (Dubai, Ürdün, Ġsrail, Mısır) Avrupa (Almanya, 

Belçika, Türkiye, Macaristan, Polonya, Çek cumhuriyetleri), Amerika, Güney Kore ve Çin yer 

almaktadır. ÇalıĢmanın içerisine Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinden bu alanda yapılmıĢ 

faaliyetler ele alınmıĢtır. Türkiye‘de ise alternatif bir turizm çeĢidi olarak karĢımıza çıkan sağlık 

turizmi, YKY anlayıĢı çerçevesinde özellikle son yıllarda turizm sektörü açısından da oldukça önemli 

konuma gelmeye baĢlamıĢtır. Alternatif turizm türleri konusunda oldukça zengin olan Türkiye, var 

olan potansiyelin değerlendirilmesiyle, turizmi bölgesellik ile deniz, kum ve güneĢten oluĢan 

mevsimsel yoğunlaĢmanın dıĢına çıkarmıĢ olacaktır. Bu durum gerek coğrafi yapısı, iklimi, doğal 

zenginlikleri ve gerekse de göreceli olarak ucuz ve kaliteli sağlık hizmetleri ile pek çok ülke vatandaĢı 

tarafından ülkemizi cazibeli konuma getirmektedir.  

Yine Türkiye üzerinde yapılan sağlık turizmi GZFT Analizine göre, 

• Türkiye'de sağlık turizmi ile ilgili birçok yasal düzenlemelerin yapılmaya baĢlanması ve 

Sağlık Bakanlığı'nın önderliğinde koordineli çalıĢmaların yapılması, yatak kapasitesi ve hekim 

kalitesinde yeterlilik, uluslararası hastane akreditasyonu alanında sayısal fazlalık, fiyatlarda 

uygunluk, çeĢitli ülkelere olan yakınlık, Müslüman bir ülke olması, stratejik konumu, kaliteli 

otel sayısındaki fazlalık, iklim güzelliği ve Sağlık Bakanlığı'nın stratejik eylem planı ile 

kalkınma planlarında bu konuya yer vererek kamu politikasıyla desteklemek gibi avantajları 

vardır. 

• Çevresel problemler, alt yapı sorunları, sağlık turizminden daha çok turistin sağlığı hizmetinin 

ağır basması ve bu durumun daha düĢük bir getiri sağlaması,  yerel yönetimlerin 

duyarsızlıkları, yatırımların yetersizliği ya da teĢviklerin düĢüklüğü, personelin bilgi 

yetersizlikleri, finansal ve teknik yetersizlikleri, tanıtımın düĢük olması, yurt dıĢı sigorta 

Ģirketleri ile iĢbirliği eksikliği, bakanlılar ve sektörler arası koordinasyon eksikliği, yönetiĢim 

zayıflığı Ģeklinde dezavantajları vardır. 

• KüreselleĢme etkisiyle sağlık hizmetlerini baĢka ülkede alma isteğinde artıĢ, Türkiye'nin 

Avrupa‘daki termal sular içinde kaynak potansiyeli açısından birinci olması, Avrupa‘da 

nüfusun giderek yaĢlanması ve Türkiye‘nin bu konuda avantajlı olması, baĢka ülkelerin sahip 

olduğu imkanları öğrenerek kıyas yapabilme imkanlarında artıĢ, Avrupa Birliği‘nin finansal 

destek sağladığı projelerde alternatif turizme yer vermesi, Türkiye'de var olan turizm çeĢitliliği 

ve sağlık turizmin kamu politikalarında önde yer verilmesi Ģeklinde fırsatları 

sayılabilmektedir. 

• Terörist faaliyetlerin varlığı, basında yer alan olumsuz yayınlar, yakınımızdaki ülkelerde 

ortaya çıkan savaĢ ve siyasi istikrarsızlıklar, doktorların özel sağlık sektörüne kayması, 

yabancı tur operatörlerinin satıĢ kataloglarında Türkiye'deki imkanlardan bahsetmemesi, gibi 

tehditler söz konusudur. 

 Türkiye'de daha çok Kardiyoloji-Kardiyovasküler Cerrahi (KVC), göz, diĢ, ortopedi, plastik 

cerrahi, onkoloji, beyin cerrahisi gibi alanlarda baĢvuruların gerçekleĢtiği sağlık turizmi, her geçen gün 

geliĢim içerisindedir. Bu geliĢime baktığımızda; 

• 1990-2000 sağlık turizmi konuĢulmaya baĢlandı. 
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• 2000-2005 sağlık turizmi gündeme girdi. 

• Sağlık turizmi çeĢitliliğinde Medikal Turizm ön planda yer aldı. 

• 2005-2010 kamu-özel sektör ve STK'da sağlık turizmi farkındalığı oluĢtu. 

• 2010-2014 Stratejik eylem planında yer aldı. 

• 2010 Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü kuruldu. 

• 2011 yılı Sağlık Turizmi ile ilgili ilk mevzuat değiĢikliği yayınlandı. 

• Genelge (2011/41), Yönetmelikler yayınlandı. 

• Sağlık Bakanlığı 2023 vizyonuna girdi. 

• Hükümet programında yer aldı. 

• Dünya Sağlık Örgütü Türkiye‘nin sağlık turizmi potansiyeline iĢaret etti. 

• Hükümet Politikası haline geldi Ģeklinde bir sıralama yapılabilir. 
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Eğitici Bilgisayar Oyunlarının KarĢılaĢtırılması: Programlamanın Temelleri Dersi 
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Özet 

Günümüzde interaktif eğitim teknikleri eğitimin önemli bir parçası haline gelmeye baĢlamıĢtır. 

Ġnsan beyninin öğrenme biçimlerinin neler olduğu halen araĢtırmaların önemli bir konusunu 

oluĢturmaktadır. Çocuklar bu alanda doğal bir örnektir ve onlar çoğunlukla oyunlarla öğrenmektedir. 

Bir oyunu oynayabilmek için de, bir zihin faaliyeti yürütmek gerektiği unutulmamalıdır. Sınıflardaki 

geleneksel tarzdaki bilgisayar eğitiminin hızını, bilgisayar teknolojisini hızına yetiĢtirebilmek için 

oyun ve benzeri yazılımlar kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Özellikle programlama eğitimi alanında 

geliĢtirilmiĢ pek çok farklı oyun bulunmaktadır. Bu alandaki oyunlar farklı programlama tekniklerine 

değinmekte ve farklı kullanıcı deneyimleri sunmaktadır. Bu çalıĢma ile bilgisayar oyunların 

programlama eğitiminde yaĢanan sorunlara getirdikleri çözümlerin incelenmiĢ ve bu içeriklerden 

hangilerinin programlama eğitimi için en etkin olduğunun ortaya konulması amaçlanmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler:Yeni öğretim teknikleri, bilgisayar oyunları, programlama eğitimi 

 

Comparison of Educational Computer Games: Programming Fundamentals Course 

Example 

 

Abstract 
 

Today interactive teaching techniques have started to become an important part of education. 

The learning styles of the human brain are still important part of the research subjects. Children are 

naturally an example in this area and they often learn with playing. It should be noted that, to play a 

game, it is necessary to conduct a mental activity. Games and other similar software are being used to 

raise the speed of the traditional computer education in classes, to the speed of the computer 

technology. There are many different games developed especially in programming education. Games 

in this area addressed different programming techniques, and offers different user experiences. This 

study examined the solutions of the computer games to the problems encountered in the programming 

education and intended to determine which content is more effective for programming education. 

 
Keywords:Newteaching techniques,computer games,programmingtraining 
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GiriĢ 

Pek çok farklı eğitim modeli günümüzde denenmektedir ve özellikle de e-eğitim modeli giderek 

yaygınlaĢmaktadır. E-eğitim modeli ezbere ihtiyacı kaldırmıĢ onun yerine ihtiyaç olduğu anda bilgiye 

eriĢim modelini getirmiĢtir.  

Ayrıca belirli bir zamanda veya mekanda bilgiye eriĢim kısıtlamalarını da ortadan kaldırmıĢtır. 

Ayrıca bu tip bir yaklaĢımla öğretmen tabanlı eğtim yerine takım bazlı eğitim mümkün olabilmektedir. 

Ancak e-eğitimde nasıl bir yol izleneceği tartıĢma konusudur. McGettrick[1] e-eğitim‘i  eğitimdeki 

büyük zorluklardan makalesindeki 7 ana maddeden biri olarak kabul etmiĢtir. Olası zorluklar 

aĢağıdaki gibi sıralanabilir. 

 Öğrenim için video oyunlarının farklı biçimleri arasında ayrım eksikliği[2] 

 Video oyunları aracılığıyla öğrenmenin geliĢmemiĢ teorisi[3] 

 Video oyunları hakkında zayıf teorik bilgi [4] 

 Terminoloji varyasyonu, yayın yeri ve araĢtırmacı kökeni nedeniylr önceki literatürün eksik 

kullanımı [5] 

Bu problemlere ek olarak eğitimsel oyunların kuvvetli eğitim bileĢenleri olmasına rağmen 

çoğunlukla ticari oyunların motivasyonel güdüsüne sahip değildir [6][7] Ayrıca bu tip oyunlar ticari 

oyunlara daha  basit bir oynanıĢ modeli ve grafikler sunmakta ve daha düĢük bütçelerle 

hazırlanmaktadır. 

E-eğitimdeki önemli araçlardan biri de similasyonlar ve oyunlardır. Oyunlar ve similasyonlar 

benzer gözükse de hedefleri ve zorlukları açısınan farklılık gösterirler [8] 

Programlamanın temelleri dersi bilgisayar bilimleri alanındaki ana derslerden bir tanesidir. J. 

Bennedsen and M.E. Caspersen [9] ―Programlama sürecinin ortaya çıkarılması‖ isimli makalesinde 

tipik programlama süreci aĢağıdaki süreçleri kapsar demektedir 

 IDE(TümleĢik geliĢtirme Ortamı) Kullanımı 

 Artımlı geliĢtirme 

 Yeniden düzenleme 

 Hata yönetimi 

 Çevrimiçi dökümantasyon kullanımı 

 Model tabanlı programlama 

Bu süreçlerin içerisine takım bazlı problem çözümünü de eklemek mümkündür. Bu çerçeve 

içerisinde eğitsel bilgisayar oyunlarınına bir bakıĢ yapılacaktır. 

 

Yöntem 

Eğitsel oyunları çevrimiçi ve çevrimdıĢı olmak üzere farklı biçilmede yer almaktadır. Burada 2015 yılı 

itibariyle aktif olan 9 temel çevrim içi eğitsel oyun özellikleri incelenmiĢtir 
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Turtle bazlı çözümler 

1967 tasarlanan Logo  programlam dili içinde barındırdığı Turtle çizim aracı ile popüler oldu. 

Belirli bir adım ilerle, belirli bir açıyla dön gibi temel komutlarla farklı Ģekiller üretmeye yarıyordu. 

Daha sonrasında StarLOGO, NetLOGO, KTurtle, Turtle System gibi alternatifleri oluĢturuldu.  

 

 

Görsel programlama araçları 

Stratch, Alice, Blockly,Snap! gibi araçlar ise klasik kod yazımı yerine görsel kod parçalarını sürükle 

bırak esasınsa göre çalıĢmaktadırlar  

 

Eğitsel Oyunlar 

ġu anda pek çok farklı eğitsel oyun bulunmaktadır. Önemli birkaç tanesine değinilecektir. 
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Lightbot[10] eğitsel programa alanında ilk popüler olan oyunlardan bir tanesi. Ġlerleme, sağa sola 

dönme, döngüler, koĢullu ifadeler ve fonksiyonlar gibi temel özellikleri kapsıyor 

 

 

Robozzle[11], Lightbolt‘a oldukça benzer bir yapı sunuyor. Ayrıca yeni bölümler de tasarlayabilmek 

mümkün 

 

Codemonkey[12] daha klasik bir programlama arayüzüne sahip. Turtle temelli bir kod dili sunuyor 
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Codehunt[13] ise klasik programlma arayüne oldukça yakın ve diğer oyunlardan farklı olarak 

gerçek bir programlama dilini (Java veya C#) kullanıyor ve takım bazlı bir altyapı da sunuyor. 

 

 

 

CodinGame[14] grafiksel sunumuyla göze çarpıyor yine takım bazlı eriĢim imkanı sunan 

oyunlardan bir tanesi, Gerçek programlama dilleri kullanılıyor ve C,C#, Dart, Java, Python, Ruby gibi 

pek çok dile destek veriyor.  

 

 

 

  



IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

291 

 

Marco Allcancode[15] ise Stratch ve Blocky gibi blok yapılı görsel bir komut sistemi sunuyor. 

Farklı olarak Türkçe dahil olmak üzere farklı dil desteği barındırıyor. 

 

 

 

Erase All Kittens[16] Ģu ana kadarki örneklerden farklı olarak genel bir programlama dili 

yerine HTML öğretmeyi amaçlıyor. 
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Codecombat[17] kullanıcılara kendi bölümlerini oluĢturma imkanı sunan büyük bir kullanıcı 

kitlesine sahip takım bazlı bir oyun. Phyton, Javascript ve Lua programlama dilleri kullanılabiliyor. 

Diziler, String yapılar gibi ek özellikler de barındırıyor. 

 

The Foos[18] diğerlerinden farklı olarak kısmi 3 boyutlu bir yapıya sahip ve kendi fizik motorunu 

barındırıyor. 

 

Öğretmen etkisi açısından karĢılaĢtırma 

KarĢılaĢtırılan bu çoğunlukla tek kullanıcılı bir yapı sunuyor. Ancak Codecombat ve 

Codingame takım bazlı oyun desteği sunuyor. Bu nedenle daha etkin ve çoğulcu bir yapı içerisinde 

kullanabilmek mümkün. Bir öğretmen bir klan(grup) kurup diğer öğrencilerle beraber multiplayer bir 

oyun oynayabilir veya çevrimiçi olarak haberleĢebilir. Bir öğretmen farklı bölümler oluĢturup bu 

bölümleri öğrencilerin tamamlamasını isteyebilir. Diğer oyunlar ise ancak bir sınıfın içinde 

uygulanırsa bir öğretmenin desteği olabilecek yapıda yer alıyor bu yüzden daha küçük sınıflar içinde 

uygulama imkanı bulabilirler. 

GeliĢtirilebilirlik açısından karĢılaĢtırma 

Code combat açık kaynak kodlu bir yapı sunuyor. Öğretmenlerin farklı ek özellikler 

ekleyebilmesi mümkün. Robozzle, Codecombat ise  kullanıcılara yeni bölümler oluĢturabilme imkanı 

sunuyor.  
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Diğer özellikler 

Eraseallkittens çok kısıtlı ve küçük bir örnek olsa da farklı programlama alanlarında da bu tip 

çalıĢmaların mümkün olduğunu gösteriyor. 

Sonuç ve öneriler 

KarĢılaĢtırmada yer alan oyunlar oyuncu bir programlama deneyiminin tamamını sunmuyor. Böyle bir 

beklenti içerisinde olmak da gerçekçi gözükmüyor. Burada bahsi geçen oyunlar programlamayı ilk 

defa tanıyacak olan öğrencileri hedefliyor ve programlamayı korkutucu olmaktan çıkarıp, eğlenceli 

yönünü çıkartmayı hedefliyorlar. Gelecekte sanal gerçeklik ve  arttırılmıĢ gerçeklik gibi yöntemlerle 

etkileĢim unsuru artırılabilir. Daha büyük bütçeli oyunlar daha büyük kitlelerin bu yönde ilgisini 

çekebilir. Ayrıca belirli bir sınıfa özel kiĢileĢtirilebilir ve takım bazlı oyunların sayısı artırılarak 

etkinlik oranı artırılabilir. 
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Özet 
 

Bu çalıĢmada Euripides‘in ―Medea‖ adlı oyunu ile Güngör Dilmen‘in ―Kurban‖ adlı oyunu 

karĢılaĢtırma yöntemi kullanılarak ve metinlerden örnekler verilerek özellikle tematik açıdan 

karĢılaĢtırmalı bir analize tabi tutulacaktır. ÇalıĢmanın çerçevesini belirleyecek olan bu temalar 

kuma/ikinci eĢ, kadının toplumda arka plana itilmesi, erkeğe beslenen tutku derecesinde aĢk, kadının 

anne ve katil olarak bölünmüĢ benliği, kaçınılmaz son: ölüm olarak belirlenmiĢtir. Bu temaların 

oyunlarda iĢleniĢ Ģekli incelenerek iki oyun arasındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya koyulacak ve 

sonuç olarak Güngör Dilmen‘in ―Kurban‖ adlı oyunu yazarken Euripides‘in ―Medea‖ adlı oyununu 

kaynak olarak kullandığı ve yeniden yazdığı oyuna küçük nüanslar yoluyla farklı bir yorum kattığı 

sonucuna varılacaktır. Euripides‘in kahramanı Medea kendi durumundan hareketle daha evrensel bir 

mesaj verirken ve feminist çağrıĢımlar yaparken; Dilmen‘in oyununun kadın kahramanı Zehra‘nın 

çabası daha bireysel düzeyde kalmaktadır. Euripides‘in oyununu kendi oyununa uyarlamakla 

kalmayan Dilmen, oyundaki kültürel öğeleri de Anadolu kültürüne uyarlamıĢtır. Böylece, Euripides‘in 

proto feminist özellikler taĢıyan ―Medea‖ oyunu Dilmen‘in kalemiyle Anadolu toplumunun kültürel 

özelliklerini yansıtan bir töre oyununa dönüĢmüĢtür. 

Anahtar Kelimeler: Euripides, “Medea”, Güngör Dilmen, “Kurban”, Yeniden yorumlama. 

 

A Reinterpretation of Euripides‟s “Medea”: Güngör Dilmen‟s Play Called “Kurban” 

 

Abstract 

 

In this study Euripides‘s Medea and Güngör Dilmen‘s ―Kurban‖ will be subjected to a 

comparative analysis especially thematically by using comparison method and giving examples from 

the texts. These themes defining the framework of the study have been defined as co-wife/second wife, 

subordination of woman in society, love towards man to the extent of passion, the divided self of 

woman as mother and murderer, the inevitable end: death. The way of handling these themes in the 

plays will be analysed and the similarities and differences between the two plays will be put forward 

and as a result it will be reached that Güngör Dilmen while writing his play called ―Kurban‖ used 

Euripides‘s ―Medea‖ as a source and brought a different comment to the play he rewrote with little 

nuances. While Euripides‘s heroine Medea gives a more universal message moving from her own 

situation and makes feminist connotations; the heroine of Dilmen‘s play, Zehra‘s struggle remains on 

a more individual level. Not only does Dilmen adapt Euripides‘s play to his own play, but he also 

adapts the cultural elements in the play to the Anatolian culture. Thus, Euripides‘s ―Medea‖ carrying 

proto-feminist characteristics has been transformed into a custom play by Dilmen‘s pen reflecting the 

cultural characteristics of the Anatolian society. 

Keywords: Euripides, “Medea”, Güngör Dilmen, “Kurban”, Reinterpretation. 
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GĠRĠġ 

Eski Yunan mitleri sadece çağdaĢ Batı edebiyatını etkisi altına almakla kalmamıĢ, Anadolu 

medeniyeti ve dolayısıyla çağdaĢ Türk edebiyatına da kaynaklık etmiĢtir. Özellikle mitolojik 

hikâyelerin çağdaĢ edebiyatçılar ve yazarlar tarafından tekrar tekrar kullanılması, yeniden 

yorumlanması ve çeĢitli varyasyonlarla hikâye, roman ve oyun ve hatta Ģiir gibi farklı sanat eserlerinde 

yeniden ortaya çıkması sık rastlanılan bir durumdur. ÇağdaĢ yazarlara ilham kaynağı olan bu mitolojik 

hikâyelerden biri de Medea mitidir. Euripides tarafından oyunlaĢtırılan Medea miti farklı türlerde çok 

sayıda esere esin kaynağı olmuĢ ve yeniden yorumlanmıĢtır. Medea mitinin bu çalıĢmaya konu olan 

yeni yorumu Güngör Dilmen‘in ―Kurban‖ adlı oyunudur. Euripides‘in ―Medea‖ adlı oyununun olay 

örgüsünü ―töre‖ bağlamında ele alan Dilmen, oyuna bu anlamda kendi yorumunu katmıĢtır. 

Ġster tarih öncesi yaĢayan ilkel insanın, ister tarih sonrası modern insanın vazgeçemediği düĢ 

gücü geçmiĢte olduğu gibi farklı amaç ve boyutlarda da olsa günümüz insanının doğasında 

varlığını sürdürmekte ya eski mitsel öyküleri güncellemekte ya da çağının koĢullarına göre 

yeni mitler ve mitsel öyküler yaratmayı sürdürmektedir. Zira bu özellik insanın 

evrenselliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. [Mitler] içlerinde sakladıkları imge ve simgeler 

aracılığıyla kültürlerarası iletiĢimde ve değiĢik birçok alanda kullanılmakta ve önemlerini 

korumaktadır (ĠĢler, 2010: 17). 

Kültürü ―düĢünme, hissetme ve davranma biçimlerini içinde barındıran farklı yaĢam 

topluluklarıyla bir iliĢkiler ağı‖ olarak tanımlayan ĠĢler, kültür adı verilen bu iliĢkiler ağının ―kültürel 

melezleĢmeyi ve karıĢmayı da beraberinde getirdiğini vurgular (ĠĢler, 2010: 18). Dilmen‘in oyunu da 

bu anlamda Batı kültürü ve Anadolu kültürünü bir araya getiren yeni bir uyarlama, bir tür sentezdir. 

Bilgi, duygu, düĢünce ve davranıĢların aynı kültür içinde ya da farklı kültürler arasında bireyler 

ya da gruplar tarafından birbirlerine simgeler yoluyla aktarılmasıyla kültürlerarası etkileĢimin (bkz. 

ĠĢler, 2010: 18) sağlandığını ifade eden ĠĢler‘in bu tanımına göre simge ve imgeleri içinde barındıran 

ve sadece Batı edebiyatına değil çağdaĢ Türk edebiyatına da ilham veren eski Yunan mitleri de 

kültürlerarası etkileĢime katkıda bulunmaktadır. Yani ―farklı kültürlere özgü mitlerin, inanç 

sistemlerinin ve geleneklerinin aslında farkında olmadan insanlar arasında gizli bir iletiĢim kurduğu 

gözlemlenir‖ (ĠĢler, 2010: 18). Aynı kültür içinde ya da farklı kültürler arasında karmaĢık bir iliĢkiler 

bütününü içinde barındıran mitler ĠĢler‘e göre ―[b]ir bakıma […] ister aynı kültür içinde olsun ister 

farklı kültürler içinde olsun sürekli birbirleriyle iletiĢim içindedirler. Aralarında benzerlikler olduğu 

gibi farklılıklar da vardır‖ (ĠĢler, 2010: 19). 

Bu çalıĢma da yukarıda sözü geçen mitlere, mitlerden yola çıkılarak yazılmıĢ olan iki oyun 

arasındaki benzerlik ve farklılıklara dayanmaktadır. Bu sebeple çalıĢmada Euripides‘in ―Medea‖ adlı 

oyunu ile Güngör Dilmen‘in ―Medea‖ nın yeniden yazımı olarak kabul edilen ―Kurban‖ adlı oyunu 

karĢılaĢtırmalı olarak incelenecek ve özellikle kuma/ikinci eĢ, kadının toplumda arka plana itilmesi, 

erkeğe beslenen tutku derecesinde aĢk, kadının anne ve katil olarak bölünmüĢ benliği, kaçınılmaz son: 

ölüm temaları bakımından karĢılaĢtırılarak bu temaların iĢleniĢindeki benzerlik ve bilhassa kültürel 

farklılıklar ortaya koyulacak, Dilmen‘in oyuna farklı bir yorum getirdiği sonucuna varılacaktır. 

 

 “MEDEA” VE “KURBAN” ADLI OYUNLARIN KARġILAġTIRMALI ANALĠZĠ 

Euripides‘in ―Medea‖sı ile Güngör Dilmen‘in ―Kurban‖ adlı oyunu özellikle tematik açıdan çok 

sayıda benzerlik taĢımaktadır. Elbette her iki oyunda benzer temaların iĢleniĢinde benzerlikler yanında 

farklılıklar da bulunmaktadır. Bu farklılıklar genel olarak Güngör Dilmen‘in ―Medea‖ oyununu 

yeniden yazarken Anadolu‘ya ve Türk kültürüne ait öğeleri oyununda sıkça kullanmıĢ olmasıyla 

açıklanabilir.  
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Bu kültürel öğelere de değinilecek olan çalıĢmada ele alınacak temalar daha önce de 

vurgulandığı gibi sırasıyla kuma/ikinci eĢ, kadının toplumda arka plana itilmesi, erkeğe beslenen tutku 

derecesinde aĢk, kadının anne ve katil olarak bölünmüĢ benliği, kaçınılmaz son: ölüm‘dür. 

Ġkinci EĢ / Kuma 

―Medea‖ ve ―Kurban‖ adlı oyunda dikkati çeken ilk ortak tema ikinci eĢ ya da kuma temasıdır. 

Her iki oyunda da erkek karakterler Iason ve Mahmut ikinci kez evlenmek istemektedir. Iason 

Medea‘dan boĢandıktan sonra ikinci kez evlenmeyi planlarken, Zehra Mahmut‘un zaten imam nikâhlı 

karısı olduğundan boĢanmalarına bile gerek kalmadan resmi nikâh ile Gülsüm ile evlenmeyi 

düĢünmektedir. Bu durumda da Anadolu kültürüne özgü bir kavram olan ―kuma‖ kavramı ön plana 

çıkmakta ve iki oyun arasındaki önemli bir fark olarak dikkat çekmektedir. 

Ramazan Gülendam‘a göre  

Zehra kocasına sağlıklı ve güzel iki çocuk doğurur. Fakat Ģimdi yakalandığı bir hastalıktan 

dolayı güçsüzleĢip kocasının cinsel ihtiyaçlarını karĢılayamaz hale gelmiĢtir. Ne var ki […] 

kocasının evlilik dıĢı iliĢkilerle cinsel ihtiyaçlarını karĢılamasını hoĢgörüyle karĢılasa da onu 

bir baĢkasıyla paylaĢmaya kesinlikle karĢıdır: […] Ancak Zehra‘nın kocasına yalvarması iĢe 

yaramaz ve kocası Mahmut, Gülsüm ile evlenir. Törenin önünde Zehra‘nın protestosunun ve 

itirazının hiçbir anlamı ve gücü yoktur. Toplumun sesini temsil eden köyün muhtarı, 

Mahmut‘un davranıĢını destekler ve Zehra‘ya toplumdaki bakıĢı veren Ģu sözleri söyler: 

‗Peygamber efendimiz bile Hazreti Hatice‘nin üstüne kaç hatun almıĢtır. […] erkeğin gücü 

nice kadına yeterse onca kadın helaldir.‘ (106,107 akt. Gülendam: 2007: 175). 

Oyunda kuma kavramı direkt olarak geçmese de töreden, toplum kurallarından bahsedilmekte, 

hatta Zehra Mahmut‘un ilk eĢi olmasına rağmen imam nikâhı ile evli olduğundan hiçbir hak iddia 

edemeyeceği, hiçbir söz söyleyemeyeceği ima edilmektedir:  

ZEHRA: (Bilgiç) Geçti o günler, Ģimdi kanun bir erkeğe bir kadın diyor. 

MĠRZA: O da Gülsüm. […] 

ZEHRA: Desene asıl bizim birleĢmenin hükmü yok. 

MĠRZA: (Mırıldanır) Ha Ģunu bileydin (Dilmen, 2008: 75). 

Zehra zaten imam nikâhı ile evlidir, Medea‘nın durumunda ise eĢi onu boĢamıĢ ve ikinci kez 

evlenmiĢtir. Bu durumda her iki kadın da bir anlamda eĢleri tarafından ihanete uğramıĢ, yaptıkları 

fedakârlıklar hiçe sayılarak birer eĢya parçası gibi bir kenara itilmiĢtir. Kendilerine verilen değer ise 

aĢağıdaki örneklerde de görüleceği gibi sadece Iason ve Mahmut‘un çocuklarının anneleri olmalarıyla 

ölçülmektedir. 

ZEHRA Eve getirme Ģu kızı, Mahmut, yalvarırım. Göz yumacağım git, baĢka kadınla nefsini 

körlet bir süre, baĢına kakmam. Sonra dönersin efendi gibi evine. Ama Gülsüm kızı getirme. 

MAHMUT Gülsüm gelecek! 

ZEHRA Koymam onu eve! 

MAHMUT Sakın böyle bir Ģeye kalkıĢma. (Dilmen, 2008: 39). 

Mahmut çocuklarının hatırı için Zehra‘ya iyi davranmaya devam etse de duygusal anlamda 

Zehra‘ya karĢı ilk günkü hislerini beslemediği açıktır. Gülsüm ile evlenme konusundaki ısrarı da 

Gülsüm‘e olan aĢırı tutkusunu ortaya koymaktadır. Mahmut‘un hiç çekinmeden, pervasızca Zehra‘ya 

söylediği sözler onun Gülsüm‘e olan aĢkının ve tutkusunun derecesini göstermek için yeterlidir: 

MAHMUT: Dağ yeli gibi doldu odaya çepeçevre dolaĢtı, etekleri değdi dizlerime. […] Sigara 

tuttu, Ģerbet sundu, ben yudum yudum içerken, elinde tepsi kapının yanında bekledi. […] 

Koparamıyorum düĢüncemi ondan. […] Böyle nöbet nöbet bastırıyor iĢte… (Sessizlik)‖ 

(Dilmen, 2008: 36-37). 
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Medea da benzer bir dram yaĢamaktadır: Kocası ikinci kez evlenmiĢ, bir anlamda Medea‘ya 

ihanet etmiĢ, kadınlık gururu ile oynamıĢtır:  

MEDEA: Çocukların varken baĢka bir aĢkın peĢine düĢtün. Onlar olmasaydı, belki de 

affedebilirdim böyle bir tutkuya kapılmanı. […] ve senin yüzünden düĢman oldum üzmemem 

gereken insanlara. Sen de bütün bunlara karĢılık, beni Yunan kadınlarının en mutsuzu kıldın! 

(Euripides, 2014: 19). 

Buna karĢılık Iason Medea‘nın düĢündüğü gibi aĢk ve tutkudan değil, çocuklarının geleceğini 

düĢündüğü için ikinci kez evlendiğini söyler: 

IASON: […] Kafana taktığın gibi, ne seninle yatmaktan sıkıldım, ne baĢka bir kadını 

arzuladım, ne de daha fazla çocuk yapmaya heveslendim. Fazlasıyla yetiyor bana iki oğlum, 

Ģikâyetim yok. Birinci amacım, bolluk içinde rahat bir hayat yaĢatmaktı ailemize. […] 

çocuklarımı ailemin Ģanına uygun yetiĢtirmek, onlara yeni kardeĢler vermek, hiçbirini 

diğerinden ayırmadan kucaklamak, soyumu bir arada tutarak mutlu bir hayat yaĢamak 

istiyordum (Euripides, 2014: 21). 

Her ne Ģekilde olursa olsun iki oyunda da erkek karakterler Iason ve Mahmut ilk eĢleri ile 

yaptıkları evliliklerine rağmen ikinci kez evlenirler. Ancak Dilmen‘in Euripides‘in ―Medea‖sına 

getirdiği yenilik Anadolu toplumuna özgü bir sorunsal olan ―kuma‖ kavramını oyununda ön plana 

çıkarmasıdır. Mehmet GüneĢ bu anlamda ―Kurban‖ adlı oyunun ―Klasik tiyatronun Medea hikâyesinin 

Anadolu kadınına uyarlaması‖ olduğunu ifade eder (Enginün, 2002: 215 akt. GüneĢ, 2007: 248). 

Dilmen böylece Euripides‘in mitolojik kökenli oyununu yerel elementler ile kaynaĢtırarak bir sentez 

oluĢturur. ―Oyundaki hadisenin arka planı, karakterin mücadeleci ve tutkulu kiĢiliği, hadisenin trajik 

sonucu Euripides‘in ―Medea‖ adlı oyununu hatırlatmakla birlikte: yazar, oyunda mitolojik unsurları 

yerli ve geleneksel motifler içinde eriterek; köy kadınının geleneksel aile düzeni içindeki dramını 

toplumsal açıdan ele alıp, drama evrensel bir anlam kazandırır‖ (GüneĢ, 2007: 248). Sevda ġener‘e 

göre de 

Kurban‘ın konusu Antik Çağın ünlü Medea temasına çok benzer. […] Kurban‘da da kocası 

baĢka bir kadınla evlenen kadının dramı ele alınmıĢ fakat bu ikinci evlilik geleneksel töre ile 

açıklanmıĢtır. Anadolu‘da din ve töre erkeğe ikinci, hatta üçüncü ve dördüncü kadınlarla 

evlenme hakkını tanımıĢtır. Bu yüzden Zehra‘nın öfkesi Medea gibi sadece kocasına karĢı 

değil, töreye ve düzene karĢıdır. […] Kurban, ulusal malzeme ve bizim zevkimize yönelen 

sanat öğeleri ile iĢe baĢlayıp, evrensel doğruya ve asal estetik değerlere yönelmek gibi çetin 

bir çaba ürünüdür. Bu zor bir sentez iĢidir ve peĢin yargılarla değil, usta ve yaratıcı 

sanatçıların üstün duyma ve biçimleme yeteneği ile baĢarılabilir (ġener, 1970: 65, 66, 49). 

Buğlalılar ve Bahçeci de GüneĢ ve ġener gibi Dilmen‘in oyunun malzemesini mitolojiden 

almasına rağmen bu özellikleri büyük bir ustalıkla ―Türk yaĢayıĢının özellikleri‖ ile harmanlayarak 

özgün bir uyarlama yarattığını vurgular (Buğlalılar, Bahçeci, 2013: 9). 

 

Kadının Toplumda Arka Plana Ġtilmesi 

Ġkinci ortak tema ise iki oyunda da ataerkil toplumun birer temsilcisi olan erkeklerin kadın 

karakterleri toplumsal kurallar gereği arka plana itmesi ve duygu ve düĢüncelerini dikkate 

almamalarıdır. Her iki oyunda da erkek karakterlerin kendilerinin yeniden evlenmesi konusunda 

eĢlerinin fikirlerini almadıkları görülmektedir. Aldıkları karar karĢısında eĢlerinin neler düĢünüp nasıl 

hissettiklerini çok önemsemeyen erkekler kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmekte ve eĢlerini 

arka plana itmektedirler. EĢinin gözündeki yerini öğrenmek isteyen Zehra onun için ne ifade ettiğini 

sorsa da aldığı cevap onu mutlu etmez: 
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ZEHRA: (Daha yüksek) Ben neyim bu evin içinde? 

MAHMUT: Senin yerin ayrı. Ġlk göz ağrım, çocuklarımın anası. 

ZEHRA: Çocukları doğurmuĢ olmaktan öte yerim yok mu evin içinde? 

MAHMUT: Eve yeni bir kadın getiren ilk erkek ben miyim köyde? 

ZEHRA: Koymam onu içeri.  (Dilmen, 2008: 38). 

Sevda ġener Zehra‘nın Mahmut‘un gözündeki yerini ―vicdan borcu‖ ifadesi ile açıklar (ġener, 

1970: 54). Mahmut Zehra ile evlendiğinde yoksul bir köylüdür, zaman içinde ikisi el ele vererek 

çalıĢırlar ve Mahmut hali vakti yerinde ―ağa‖ olarak anılan biri haline gelir, sözü edilen vicdan borcu 

da Zehra‘nın yoksulluk zamanlarında katlandığı zorluklardan kaynaklanmaktadır. 

Böylece Zehra toplumsal kurallar, örf ve adetler karĢısında çaresiz ve savunmasız kalmakta, 

köĢeye sıkıĢmıĢ bir karakter olarak görülmektedir. Suskunluğunu korusa da Zehra‘nın bir Ģeyler 

planladığı, olayların bir kriz noktasına doğru sürüklendiği ve oyunun felaketle sonuçlanacağı 

hissedilmektedir. 

Benzer bir konuĢma Medea ile Iason arasında geçer. Iason‘un sözlerinden artık Medea için aĢk 

ve sevgi beslemediği, sadece çocuklarının annesi olduğu ve geçmiĢte tıpkı Mahmut ve Zehra gibi belli 

zorluklara (bir dizi zorluk ve macera, Korinth‘e sürgün edilmeleri ve sonunda Ģöhret ve saygınlık 

kazanmaları Tigane, 2013: 10 çev. AÖ*) birlikte katlandıkları için ona elinden gelen yardımı yapmaya 

çalıĢtığı anlaĢılmaktadır:  

IASON: […] kralın ailesine söylediklerinden sonra, sadece sürgüle kurtulduğuna 

Ģükretmelisin. Onları yatıĢtırmak, burada kalmanı sağlamak için elimden geleni yaptım, ama 

sen saçmalamayı sürdürerek ağzına geleni söyledin. ĠĢte bu yüzdendir sürgün edilmen. Yine 

de geldim yanına, içime sinmiyor dostlarımı ortada bırakmak. Seni düĢünüyorum kadın, 

çocuklarla sürgünde yokluk çekmeni, beĢ parasız kalmanı istemiyorum. Sürgün bir sürü 

zorluk getirir beraberinde. Nefret ediyorsan da benden, hiçbir zaman istemeyeceğim 

kötülüğünü (Euripides, 2014: 18). 

Ayrıca sürgün edilmese de Zehra‘nın da bu ikinci evlilik konusunda zorluk çıkaracağı 

düĢünülerek uzaktaki halasının yanına gönderilme ihtimali vardır:  

MĠRZA: Valla ağabey bu iĢ zor olacak gibi. 

ZEHRA: (Ġçerden hafif sesle) Zor olacak! 

MAHMUT: Ne demek? 

MĠRZA: Hiç yüz vermedi bize. 

MAHMUT: Yeni gelin geliyor diye etekleri zil çalacak değil a. […] 

MĠRZA: Hani kasabaya hala hanımın yanına gönderecektin? 

MAHMUT: Ġlk günden tatsızlık çıkmasın (Dilmen, 2008: 18-19). 

Kısacası her iki oyunda da Medea ve Zehra hem eĢlerinin gönüllerinden hem de evlerinden 

uzaklaĢtırılmaya çalıĢılmaktadır. Bu da iki kadının toplumun kuralları karĢısında çaresiz kalıp bir 

kenara itildiklerini göstermektedir. 

Erkeğe Beslenen Tutku Derecesinde AĢk 

Her iki oyunda da varlığı açık bir Ģekilde hissedilen diğer bir tema kadın karakterlerin eĢlerine 

karĢı duydukları tutku derecesine varan aĢklarıdır. Her iki kadın karakterin de eĢlerine aĢırı bir sevgi 

ve aĢkla bağlı oldukları, hatta hislerinin tutku derecesine vardığı oyunlarda derinden derine 

sezilmektedir. Bu tutku oyunların sonuna doğru öyle bir hal alır ki kadın karakterler aĢklarına karĢılık 

bulamayınca eĢlerinden intikam almak uğruna kendi elleriyle kendi çocuklarının canını alır. 
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 Medea sihirli güçleri ve aklı ile zaten toplum içinde bir ―öteki‖ konumunda görülürken, Zehra 

gelenek-göreneklere ve düzene baĢkaldırması ile Karacaören‘deki diğer kadınlardan ayrılmakta, bu 

durumda iki oyun arasındaki kültürel farklardan birini açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca aynı örnek 

Euripides‘in ―Medea‖sının mitolojik, fantastik özelliğini; Dilmen‘in ―Kurban‖ adlı oyununu ise 

gerçekçi özelliğini yansıtmaktadır. Her iki kadın karakterin aĢağıda paralel olarak verilen sözleri 

eĢlerine karĢı duydukları tutkulu aĢkın felaketle son bulacağının habercisidir: 

MEDEA: […] baĢıma gelen bu beklenmedik felaket periĢan etti ruhumu. Yolumu yitirdim 

dostlarım, hiçbir Ģeyden keyif almaz oldum ve ölmek istiyorum. Her Ģeyim olan adam- 

bundan eminim- erkeklerin en kötüsü çıktı. YaĢayan ve düĢünebilen bütün varlıklar içinde en 

acınacak olanı biz kadınlarız. […] Kadın her zaman korku içindedir, gücü yoktur savaĢmaya, 

bakmaya bile dayanamaz silahlara. Ama evliliğinde ihanete uğradığını fark ederse bulamazsın 

ondan vahĢi kan dökücüyü (Euripides, 2014: 10-11). 

Medea tasarladığı ölüm planını neredeyse açıkça dile getirirken, Zehra aklından geçenleri üstü 

kapalı biçimde okuyucuya sezdirir:  

HALĠME: Önceleri zor gelir, ama alıĢırsın. […] 

ZEHRA: (Birden silkinir, isyanla) Bunun alıĢması olur mu? Ben… 

I. KADIN: Üstüne kuma gelen ne ilk ne son kadınsın sen. 

III. KADIN: Yasası böyle kurulmuĢ erkeklerce. […] 

ZEHRA: BaĢka bir yasa var benim yüreğimde, onu izleyeceğim. 

II. KADIN: Binlerle Karacaören‘de binlerle kadının yazgısı bu, sen mi değiĢtireceksin? 

ZEHRA: Nice çoğaltsanız örneği, boĢ… Bana aykırı. Binler bin, ben birim. AĢımı ocağımı 

paylaĢırım herkesle, paylaĢmam erkeğimi (Dilmen, 2008: 54). 

Her iki kadının da eĢlerine beslediği tutku derecesindeki aĢk gözlerini kör eder adeta, eĢlerini 

baĢka kadınlarla paylaĢmaktansa kadınlık onurunu kurtarmak için kan dökmekten, kendi çocuklarını 

kurban etmekten bile çekinmezler. Medea Iason‘un yeni eĢi ve kayınpederini de kurban olarak 

seçerken, Zehra kendi canına kıymaktan bile çekinmez bu tutkusu uğruna. 

Kadının Anne ve Katil Olarak BölünmüĢ Benliği 

Varlığı her iki oyunda da sezilen diğer bir tema kadın karakterlerin benliğinin annelik ve katillik 

arasında bölünmüĢ olmasıdır. Hem ―Medea‖ adlı oyunda hem de Dilmen‘in ―Kurban‖ adlı oyununda 

kadınların mantığı ile tutkusu arasında çeliĢki yaĢadıkları, bunun sonucu olarak benliklerinin anne ve 

katil olarak iki ayrı parçaya ayrıldığı görülmekte, oyunların sonunda ise tutkularının ağır bastığı ve her 

iki kadının da çocuklarının katili olduğu vurgulanmaktadır. 

Euripides‘in ―Medea‖sında Medea‘nın yaĢadığı ikilem, tutkusu ile mantığı ya da anneliği 

arasında yaĢadığı gelgitler aĢağıdaki monologda açık olarak gözler önüne serilmektedir:  

MEDEA: […] Iason‘a bir köle göndererek gelip beni görmesini isteyeceğim. Yanıma gelince 

de, ona tatlı sözlerle her Ģeyi kabul ettiğimi, bana ihanet edip krala damat olmasını uygun ve 

zekice bulduğumu söyleyeceğim. Sadece çocuklarımın kalması için yalvaracağım. Onları 

herkesin benden nefret ettiği düĢman topraklarda hor görülerek yaĢamaları için değil, kralla 

kızını yok edebilmek için burada tutmak istiyorum. Onlara [sürgünü durdurmak için, özellikle 

kralın kızına verilmek üzere] değerli armağanlar, ince iplikten dokunmuĢ bir duvakla bir taç 

göndereceğim. Bu süsleri takıp takıĢtırdığında, prenses ve ona dokunan herkes korkunç acılar 

çekerek ölecek, çünkü zehir sürmüĢ olacağım armağanlara. Sözlerim burada bitiyor, ancak 

ardından yapacaklarımı düĢündükçe içim paralanıyor. Çocuklarımı öldüreceğim kendi 

ellerimle, zor kullanarak alamayacak hiç kimse onları benden. Temellerine kadar dağıttıktan 

sonra Iason‘un evini, arkamda sevgili çocuklarımın ölülerini bırakarak, lanetlenmiĢ bir katil 

gibi ayrılacağım buradan (Euripides, 2014: 30-31). 
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Çocuklarını öldüreceğini itiraf etmesine rağmen, Medea‘nın ―içim paralanıyor‖ sözleri, bu 

planın onun için ne kadar zor olduğunu, her Ģeye rağmen çocuklarını çok sevdiğini ve onlara 

kıyamadığını göstermektedir. Zineb Tigane bu durumu Medea‘nın tutkusu ve mantığı arasındaki 

ikilem olarak değil, benliğinin ―sevecen anne‖ ve ―yıkıcı güç‖ olarak ikiye bölünmesi Ģeklinde 

yorumlar (Tigane, 2013: 14 çev. AÖ*). Helene Foley ise iki Medea olduğunu bunlardan birinin ―anne 

olan Medea‖, diğerinin ise ―öç alıcı Medea‖ olduğunu, yani daha önce de ifade edildiği gibi ―mantık 

karĢısında tutku‖nun yer aldığını vurgular. Foley‘e göre en baĢta çocuklarını öldürmenin kendisi 

yanında Iason için de bir ceza olacağını söyleyen Medea‘nın, çocuklarının masum güzellikleri 

karĢısında annelik duyguları yeniden canlanır (Foley, 1989: 64 çev. AÖ*). 

Zehra da Medea gibi bir yandan içten içe çocuklarını öldürmeyi düĢünürken diğer yandan yine 

Medea gibi onların uyurken ki hallerini izlerken, içi acır çok sevdiği çocuklarına.  

ZEHRA: Bak Zeynep‘in de gözleri kapanıyor. Hiç görmeyecek olur musun? Bir gün tüyleri 

tüm altın kesilmiĢ gelecek sana. Zeynep uyuyor. 

MURAT: Anlat ana, koçu anlat. 

ZEHRA: Tüyleri tüm altın kesilmiĢ (Kalın sesle koçu yansılayarak) Murat, Zeynep, Murat, 

Zeynep sizi götürmeye geldim. Tanrı babanın bayramına hazır mısınız? 

MURAT (O da kalın sesle) Hazırım. 

ZEHRA: Zeynep de hazır mı? 

MURAT: Hazır. 

ZEHRA: Öyleyse binin sırtıma, lüle boynuzlarımı iyi tutun ama Zeynep de iyi tutunsun söyle 

kıvırcık altın tüylerime.[…] DüĢme yok, oy, oy, oy, oy, melekler panayırına yolculuk. 

(DeğiĢik sesle) Bu dünyanın mutluluğunu baban çaldı bizden ve öbür kadın. (Uzaktan 

armonika sesleri duyulur. Bir süre dinler.) Murat, Murat evladım. (Susma) UyumuĢ. Tanrı 

esirgesin. Bugün bir Ģeyler olursa… (Boğuk) Batası Karacaören‘de iĢiniz yok sizin, taĢ 

kesilesi Karacaören‘de iĢiniz yok. (Sesleri dinler) Gelsinler bakalım (Dilmen, 2008: 58-60). 

Zehra‘nın ―Tanrı esirgesin. Bugün bir Ģeyler olursa…‖ sözleri aslında Medea gibi çocuklarına 

kıyamadığını ve eĢine olan tutkusu ile annelik duyguları arasında bocaladığını ortaya koymaktadır. 

Aslı Aybars‘ın sözleriyle ―Zehra‘nın bu sessiz görünüĢünün altında, aslında çok güçlü bir kadın vardır. 

Onaylamadığı bir durum karĢısındaki kararlı, taviz vermeyen tutumu, oyunun sonlarına doğru tutkusu 

haline gelir‖ (Aybars, 2013: 52-53). Böylece Aybars Zehra‘nın karakterindeki iki zıt özelliği bir arada 

vermektedir. Sevda ġener ise Medea gibi Zehra‘nın da karakterinin gizemli bir yanı bulunduğunu, 

sessizliğinin altında karanlık ikinci bir yüzünün var olduğunu vurgular: 

Zehra‘nın trajik bir karakter oluĢu ise Ģöyle açıklanabilir: O dıĢ suskunluğu ve durgunluğu 

altında patlamağa hazır bir volkan kadar güçlü ve korkunçtur. Ġçinde bulunduğu durum ne 

kadar zorunlu olursa olsun, beğenmediği, yanlıĢ bulduğu ile uzlaĢmaz. […] UzlaĢmağa 

yanaĢmaması oyun ilerledikçe bir tutku halini alır. Tutkusu uğrunda can veren olduğu kadar 

taĢlaĢtırandır da. Kocasına olan sevgisinin meyvesi olan yavrularını bu sevgi karĢılık 

görmeyince kendi eli ile yok edebilir (ġener, 1970: 51-52). 

Oyunda kadınlar (korosu) bir anlamda Zehra ile Gülsüm‘ü kıyaslayarak isimleri üzerinden 

karakter özelliklerini dile getirirler:  

KADINLAR: Gülsüm, Gülsüm, 

Güllen, sümbüllen gelir, 

Zehra, Zehra, zehir, 

Sende zakkumlar çiçeklenir (Dilmen, 2008: 45). 

 

Görüldüğü gibi Gülsüm mis kokulu gül ve sümbüle benzetilirken, Zehra‘nın zehirli çiçekleri 

olan bir zakkum olduğu söylenir. Ayrıca ―Kadınlar Zehra‘ya öğüt verirlerken bu düğünü Mahmut‘a 
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‗zehir‘ etmesini söylerler. Yazar Zehra‘yı ‗mağara gibi loĢ bir iç oda‘da oturtmuĢ birinci bölümde. 

Mağara sembolü daha ilk baĢtan seyirciye [okuyucuya] Zehra‘nın karanlık, derin ve esrarlı karakterini 

sezdirir‖ (ġener, 1970: 52-53). 

Kaçınılmaz Son Ölüm 

Oyunlarda ortak olarak varlık bulan son tema ise ölüm temasıdır. Hem Euripides‘in ―Medea‖ 

oyunu hem de Dilmen‘in ―Kurban‖ı trajik ve kaçınılmaz bir olayla son bulur. Medea rakibi olan 

Glauke (ya da kimi versiyonlarda Kreusa, ancak oyunda adı geçmez) ve babası Kreon‘u zehirleyerek 

ölümlerine sebep olduktan sonra kendi çocuklarını da öldürürken, Zehra ilk olarak çocuklarını öldürür 

ve sonra da Medea‘nın yaptığının tersine rakibi olan Gülsüm‘ün değil, kendi canına kıymayı yeğler. 

―Medea‖ adlı oyunun trajik sonu aĢağıdaki gibi verilmiĢtir: 

MEDEA: Planladıklarımı yapmanın zamanı geldi geçiyor dostlar. Hemen çocuklarımı 

öldürüp ayrılıyorum bu topraklardan, çünkü geç kalırsam daha kaba ellerden olacak ölümleri. 

Mutlaka ölmeleri gerekiyor ve onları doğuran anneleri alacak canlarını. Haydi yüreğim, 

silahlan! Kaçınılmaz cinayeti iĢlemekte neden kararsız duruyorsun böyle? Haydi zavallı elim, 

kılıcı kavrayıp aĢıver hayatının bu acı dönüm noktasını. Çekinme, hatırlama ne kadar çok 

sevdiğini ve nasıl doğurduğunu çocuklarını. Bugün, sadece bugün unut, sonra tutarsın 

yaslarını. ÖldürmüĢ de olsan çok sevmiĢtin onları ve mutsuz bir kadınsın Ģimdi. (Medea eve 

girer.) […] (Evin içinden bir çocuk çığlığı duyulur). […]  

I. ÇOCUK: (Evin içinden.) Annemin ellerinden bizi kim kurtaracak? 

II. ÇOCUK: (Evin içinden.) Bilemiyorum kardeĢim! Ġmdat, ölüyoruz! (Euripides, 2014: 46-

48). 

Örnekte de görüldüğü gibi Medea çocuklarını öldürme planını gerçekleĢtireceği son anda bile 

kararsızlık içinde kıvranmakta ve yine de kendisi öldürmezse çocuklarının ülke halkı tarafından Kral 

Kreon ve kızının öcünü almak için öldürüleceğini söyleyerek planının kaçınılmaz olduğunu 

vurgulamaktadır. Cemile Akyıldız Ercan Yunanlı Ģair Euripides‘in asıl Medea mitini değiĢtirerek 

iĢlediğini ve böylece ―[a]Ģık olduğu adam yüzünden yalnız rakibini öldüren ve çocuklarını korumak 

isteyen Medea[‗nın], Euripides‘in anlatısında çocuk katiline dönüĢtürül[düğünü]‖  (Ercan, 2013: 99) 

ifade eder. 

Zehra da çocuklarının bu bozuk düzen içinde, yalan yanlıĢ törelerle yaĢamasını istemediği ve 

diğer yandan da Mahmut‘a acı çektirmek için çocuklarını öldürme planını gerçekleĢtirmeye koyulur: 

ZEHRA: Erkeklik öyle aĢağılandı ki Karacaören‘de, öyle örneksiz kaldı ki Zeynep‘im kadın 

olmamalı. Murat‘ım, kurbanlık koça acıyan Murat‘ım erkek olmamalı. GeliĢmemiĢ iki yıldız 

gibi kalmalı onlar Tanrının mavi bağrında. […] Kara ocak bekle beni, sana konuk geleceğim 

kırmızı alev olup Mahmut‘u seyredeceğim. Üç ıssız gölge duvarda üç can eksik sofrada, bu 

güveçte piĢen aĢı ona acı edeceğim. Zeynep‘in en yaramaz yokluğunu en tatlı yokluğunu 

salacağım odaların içine sessiz kahkahalarla koĢuĢup dursun, somunları didiklesin, 

tomurcukları yolsun olmayan minik parmaklarıyla. […] GüneĢe samana belenmiĢ güreĢen 

Murat‘ı görsün harman yerinde. […] Tutmak için bu onmaz görüntüleri ―Murat‘ım 

Zeynep‘im Murat‘ım Zeynep‘im,‖ diye kara toprağı okĢasın elleri… (Dilmen, 2008: 83-84). 

Zehra böylece mücadelesinde sonuna kadar direnerek hem kendisini hem de çocuklarını bu 

düzeni bozuk dünyadan kurtarmak niyetindedir. ―Ama direniĢi karĢılık bulmayınca, yenilgiyi 

kabullenmektense, çocuklarını ve kendini kurban edip bu çarpık düzenden çekip gitmeyi tercih eder‖ 

(Aybars, 2013: 44).  

Zehra hiçbir günahı olmayan saf ve temiz yavruları Murat ve Zeynep‘in böyle kötü ve zalim 

insanların, kadınları ezip susturan törenin olduğu bir dünyada yaĢamayı hak etmediklerini düĢünür. 

BaĢlarda Medea‘nın tersine ―çaresiz ve ezik‖ görünen  
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Zehra‘nın büyük direnme gücüne ve iradesine ancak son bölümde tanık oluruz. Zehra Medea 

gibi doğaüstü bir güce de sahip değildir. ―Bin bir yıldır, Anadolu kadınının sustuğu çığlıktır 

yüreğinden fıĢkıran‖ Zehra‘nın; kiĢisel öfke ve kin değil. Bu çığlığı koparabildiği için yücelir 

gözümüzde. Zehra‘yı olağanüstü nefreti, kiĢisel tutkularının yoğunluğu değil, egemen olan 

düzene karĢı açtığı adalet ve hak savaĢı ve bu savaĢta en değerli varlığını feda etmeği göze 

alması tragedya kahramanı yapmıĢtır. Zehra çocuklarını, biraz Mahmut‘a yokluklarını 

duyurmak fakat en çok da onları böyle bir düzende yaĢamağa layık görmediği için kurban 

eder (ġener, 1970: 66). 

Ayrıca Medea ve Zehra karakterleri arasındaki diğer bir ortak nokta da her ikisinin de 

çocuklarını öldürdükleri sırada bilinçlerini yitirmiĢ olmaları, akıl sağlıklarının ve ruhsal durumlarının 

sarsılmıĢ olmasıdır. Daha önce benlik bölünmesi baĢlığı altında da ele alındığı gibi her iki kadın da 

zaten en baĢından beri mantıkları ve tutkuları, kadınlıkları ve annelikleri arasında bölünmüĢ 

durumdadırlar. Medea‘nın normal olmayan hali ilk olarak Kral Kreon‘un konuĢmasındaki korku ve 

endiĢeden sezilmektedir: 

KREON: Gizlememe gerek yok, giderilemeyecek bir zarar vermenden korkuyorum kızıma. 

Bu korkumu besleyen birçok nedenim var. Zekisin, bir sürü kötülük gelebilir elinden, kocanın 

yatağını yitirdiğin için de öfkelisin. Kulağıma çalınanlara göre, kayınbabaya, damat ve geline 

ağır tehditler savuruyormuĢsun. BaĢıma bir bela gelmeden kendimi korumalıyım (Euripides, 

2014: 11).  

Oyunun sonuna doğru Medea Kral Kreon ve kızının ölüm haberini aldığında normal olmayan 

bu hali daha da belirginleĢir: 

HABERCĠ: Az önce Kral Kreon ile kızı onlara verdiğin zehirle öldüler. 

MEDEA: Haberlerin en güzelini getirmiĢsin. Bundan böyle velinimetim ve dostum olarak 

kabul edeceğim seni. 

HABERCĠ: Neler diyorsun be kadın, aklını mı yitirdin? Kralın ocağını söndürdüğüne 

seviniyor musun? Hiçbir Ģeyden korkun yok mu senin? 

MEDEA: Sana verilecek yanıtım varsa da dostum, aceleye gerek yok. Önce nasıl öldüklerini 

anlat. Acılar içinde kıvranarak öldüklerini söylersen iki misli olacak sevincim (Euripides, 

2014: 43). 

Öldürülme korkusuyla bir an önce kaçması gerekirken Medea büyük bir zevkle habercinin 

anlattığı kral ve kızının ölüm sahnesini sonuna kadar dinler. DüĢmanı da olsa iki insanın ölüm haberini 

bu denli büyük bir sevinçle karĢılayıp dinlemesi Medea‘nın akıl sağlığının artık yerinde olmadığını 

göstermektedir. Benzer bir durum yine Zehra için de geçerlidir, Zehra‘nın değiĢimi Gülsüm‘ün 

Mahmut ile evlenip kendisinin evden, eĢinden ve çocuklarından uzaklaĢtırıldığını gördüğü bir rüya ile 

baĢlar. O da kendini ve çocuklarını eve kilitlediği andan itibaren kendinde değildir, aklını yitirmiĢtir 

sanki: 

ZEHRA: Benim de yapacağım tek Ģey kalır gelin ayağını eĢikten atarken içeri. […] 

Salıverdiğimiz koçun yerine çifte kurban sunarım geline. Öyle güzel iki kurban görülmemiĢ 

bir benzeri. […] 

KÖYLÜLER: ÇıldırmıĢ mı bu kadın? […] 

MAHMUT: Söyle, usunu mu yitirdin? (Dilmen, 2008: 70-71) 

 

 

Oyunun sonuna doğru Zehra‘nın tuhaf hali iyice açığa çıkar: 

ZEHRA: Tanrı doluyor içime Tanrının lanetlileri, artık korkum mu var sizden? […] 

Görmüyor musunuz Tanrının körleri tepeden ayağa ıĢık kesildiğimi? […] Tanrı doluyor içime 

bir giz açıklanır gibi. Tanrı yüreğime buyruk, koluma buyruk Ģimdi, Tanrı elime buyruk. 
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(Raftan bıçağı alır. Ġrkilir.) Bu kavradığım, bahtımın anahtarı değil mi? Tanrı doluyor içime. 

Tanrı doluyor içime ve yapacağım iĢe götürüyor beni (Dilmen, 2008: 85).  

KonuĢan Zehra değil de onu ele geçirmiĢ baĢka bir güç, kendisinin de söylediği gibi ―tanrı‖dır 

sanki. Kontrolünü, aklını yitirmiĢ kendisini yöneten güce teslim olmuĢ gibidir. Sevda ġener‘in de 

doğruladığı gibi,  

Yazar, her Ģeye rağmen, Zehra‘nın çocuklarını öldürmeden önce usunu yitirir gibi olduğunu, 

tüm iradesi ile verdiği kararı, bu korkunç ve doğaya aykırı kararı uygularken aklı baĢında 

olmadığını belirtmiĢ. Çevresindekilerin de sezinlediği bir garip hal vardır Zehra‘da. Gözleri 

donuklaĢmıĢtır. Sonradan ‗Tanrı doluyor içime‘ sözleri ile bu sezgiyi doğrular Zehra (ġener, 

1970: 67). 

Böylece her iki kadının da tutkusu ve anneliği arasında gelgitler yaĢadıktan sonra kendilerini 

kaybettikleri ve hırs, öfke ve tutkularının sarhoĢluğu içinde istemeden de olsa çocuklarını öldürdükleri 

görülür. 

 

SONUÇ 

Euripides‘in ―Medea‖sının farklı bir yorumu olan Güngör Dilmen‘in ―Kurban‖ adlı oyununun 

―Medea‖ ile karĢılaĢtırıldığı bu çalıĢmada iki oyun ve özellikle iki kadın karakter arasındaki benzerlik 

ve farklılıklar ortaya koyulmuĢtur. Batı kültürünün özelliklerini taĢıyan ―Medea‖ adlı evrensel oyunun, 

Güngör Dilmen‘in kalemi ile yeniden Ģekillenerek ―Kurban‖ oyununda yeniden varlık bulduğu, 

yazarın ―kuma‖ sorunu gibi Anadolu‘ya özgü yerel bir sorun ve küçük farklılıklar yoluyla oyuna yeni 

bir bakıĢ açısı kattığı sonucuna varılmıĢtır. ġener‘in deyiĢiyle ―Güngör Dilmen bizim özümüzden 

hareketle, bizim sözcüklerimizden hareketle Antik tragedya sadeliğini, düĢünselliğini ve trajik zevkini 

getirmiĢ tiyatroya‖ (ġener, 1970: 68). Kısacası,  

Güngör Dilmen Kurban oyununa mitolojik öğeleri eklemekle kalmamıĢ, yöresel motifleri de 

kullanarak, manzum biçimi de koruyarak bütünlüklü yeni bir eser meydana getirmiĢtir. Oyun 

hem evrensel hem yöresel özellikler gösterir. Bu yönüyle hem Türk kadınının yazgısını dile 

getirir hem de tüm dünyadaki kadın sorununa eğilir. Oyunun çetrefilli bir yanı da seyircinin 

evrensel bir tragedya ve yöresel bir dramı aynı anda izlemesidir.[…] Güngör Dilmen bu 

eserinde, […] baĢarılı ve özgün bir oyun ortaya çıkararak uyarlamanın ötesine geçip Türk 

tiyatrosuna yeni ufuklar açar (Buğlalılar, Bahçeci, 2013: 23). 

 

 

  



IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

304 

 

REFERANSLAR 

[1] Aybars, Aslı. ―Güngör Dilmen‘in ‗Kurban‘ Oyununun Stanislavski Yöntemiyle Ġncelenmesi. 

Yüksek lisans Tezi. BahçeĢehir Üniversitesi. Ġstanbul, 2013.   

[2] Buğlalılar, Eren. Bahçeci, Irmak. ―Medeia Mitosu ve Türk Yazınından Üç Oyun Ġncelemesi‖ 

https://prometeatro.files.wordpress.com/2013/04/medea-mitos.pdf 

[3] Dilmen, Güngör. Toplu Oyunları 2 (Kurban, Bağdat Hatun, AĢkımız Aksaray‘ın En Büyük 

Yangını) Mitos Boyut Yayınları. Ġstanbul, 2008. 

[4] Ercan, Cemile Akyıldız. ―Mitolojide Çocuk Katili Kadınlar: Lilith, Lamia, Medea‖. Zeitschrift 

für die Welt der Türken. Journal of World of Turks. Vol.5, No.1, 2013. 

[5] Euripides, Medea. (Çev. Ari Çokona). Türkiye ĠĢ Bankası Kültür Yayınları. Ġstanbul, 2014. 

[6] Foley, Helene. ―Medea‘s Divided Self‖. Classical Antiquity. Volume 8/No. 1/April 1989. 

[7] Gülendam, Ramazan. ―Türk Kadınının Aile Ġçindeki Yeri ve Rolünün Modern Türk Edebiyatına 

Yansıması: 1960-1980‖. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. Mayıs 2007, 

Sayı: 15, 165-182. 

[8] GüneĢ, Mehmet. ―BaĢkaldıran Kadının Dramı: Kurban‖. Turkish Studies Volume 2/1 Winter 

2007. 

[9] ĠĢler, Ertuğrul. ―Mitler ve Kültürlerarası ĠletiĢim‖. Pamukkale Üniversitesi. Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi. Sayı 5, 2010, Sayfa 17-22. 

[10] ġener, Sevda. ― ‗Kurban‘ Üzerine Bir Ġnceleme‖. Tiyatro AraĢtırmaları Dergisi. 1970, Sayı 1, 

49-68. 

[11] Tigane, Zineb. ―Between Revenge and Forgiveness: Psychoanalysis of the Main Characters in 

Euripides‘s Medea and in Tyler Perry‘s Diary of A Mad Black Woman‖. Dissertation Academic 

Master. Kasdi Merv-bah University. Ouargla, 2013. 

https://prometeatro.files.wordpress.com/2013/04/medea-mitos.pdf


IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

305 

 

Fiyatlandırmada Standart Maliyetin Yeri: Demir-Çelik Sektöründe Bir Uygulama
1
 

 

 

HALĠM AKBULUT
2
                           ZAFER UYSAL3

 

                      akbulut.halim@gmail.com                     zaferuysal@gmail.com 

 

Özet 

 

ĠĢletmeler için, satacağı ürünün fiyatı, elde edeceği kar için önemli bir parametredir. Ürünün 

fiyatının belirlenmesi, firmalar için sürekli takip edilmesi ve gözden geçirilmesi gereken bir iĢtir. 

Rekabetin yoğun yaĢandığı durumlarda fiyat belirleme iĢi pek çok etkenden etkilenmektedir. Bu 

etkenler; piyasadaki rekabet durumu, tüketicilerin davranıĢları, hükümet uygulamaları, firmanın kâr 

hedefleri ve firmanın maliyet yapısıdır. Maliyet, firmanın ürününü satarken, fiyatını çekebileceği alt 

sınırı belirlediği gibi, hedeflediği kâr düzeyine ulaĢabilmesi için de bir baĢlangıç noktası 

oluĢturmaktadır. Bu durumda, etkin bir fiyatlandırma için maliyet hesabının önemli olduğu 

görülmektedir. Maliyetlerin doğru hesaplanması kadar, hesaplama yönteminin de iyi belirlenmesi 

önem kazanmaktadır. Bu çalıĢmada, fiyatlandırma ve maliyet hesaplanma sistemleri kavramları 

açıklanarak, demir çelik sektöründe faaliyet gösteren bir fabrikada seçilmiĢ bir ürünün maliyet değeri, 

belirlenen bir ay için Fiili Maliyet Hesaplama Yöntemi ve Standart Maliyet Hesaplama Yöntemleri ile 

hesaplanmıĢtır.  

Bu çalıĢmanın amacı fiyatlandırmada standart maliyetin öneminin belirtilmesidir. ÇalıĢmada 

örnek olay yöntemi kullanılarak demir çelik sektöründe ürün maliyetlemesine iliĢkin bir uygulama 

yapılmıĢtır. SipariĢ miktarında ani değiĢikliğin olduğu bazı ürünlerde, fiili maliyet sisteminde hesap 

edilen maliyetin, piyasa fiyatını oldukça aĢtığı durumlar tespit edilmiĢtir. Uygulama sonucunda, fiili 

maliyetin fiyatlandırma çalıĢmalarında kullanılmasının bazı dönemlerde yanlıĢ sonuçlar doğurduğu 

gözlenmiĢtir. Standart maliyet sistemi ile elde edilen maliyet değerinin ise, gerçekleĢen fiyatla 

karĢılaĢtırıldığında, daha gerçekçi bir maliyet değeri olduğu bulgusu elde edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Fiyatlandırma, Maliyet, Standart Maliyet. 

 

Standard Cost in Pricing: A Practice in Iron and Steel Sector 

 

Abstract 
 

The price of the product is an important parameter for the firms because of the profit to be 

driven. Determining the price of the product requires constant follow-ups and reviews by the firms. 

Pricing is affected by many factors in fierce competition occasions. These factors are competition 

conditions in the marketplace, the behaviors of the consumers, government practices, profit targets of 

the firm, and the cost structure of the firm. Cost not only determines the lower price limit of the 

product at the stage of sales, but also forms a starting point for the firm to reach the targeted profit 

level. In that case, it is seen that cost accounting is important for an effective pricing.  
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Determining the accounting method is as important as the accurate cost accounting. In this 

study, the terms of pricing and cost accounting systems are explained, and the cost value of one 

product chosen in a factory in iron and steel sector are calculated 

for a specific month by Historical Cost Accounting Method and Standard Cost Accounting Method.  

The aim of this study is to point out the importance of standard cost in pricing. A product 

costing practice in iron and steel sector was performed by using case method in this study. Some 

occasions in which the cost accounted in historical cost system considerably exceeded the market price 

were identified for some products which have sudden changes in order quantity. At the end of the 

practice, it was observed that the use of historical cost in pricing cause some inaccurate results. On the 

other hand, it was found that the cost value which is calculated by standard cost system is more 

accurate compared to the actual price.  

 

Keywords: Pricing, Cost, Standard Cost.  

 

GĠRĠġ 

Ticari iĢletmeler, faaliyetlerini etkin ve verimli bir Ģekilde devam ettirebilmeleri için satacağı 

ürünlerin maliyetlerini doğru Ģekilde hesaplayabilmelidirler. Maliyet hesaplaması, her iĢletmede 

yapılan bir çalıĢmadır. Gerek devlete karĢı ödenecek vergi yükümlülüklerinin tespitinde gerekse 

alınacak yönetimsel kararlara destek olmak amacıyla tüm iĢletmeler, faaliyetleri sonucu doğan 

maliyetlerini hesaplamaktadırlar. Devlete ödenecek vergilere temel teĢkil edecek maliyet 

hesaplamaları, ilgili kanunlar çerçevesinde belirlenmiĢtir. Ancak iĢletmelerin alacağı bazı yönetimsel 

kararlarda, bu maliyet yeterli olmamaktadır. 

ĠĢletmelerin, ticari yaĢamını sürdürmesinde önemli etkisi olan kararlardan biri de 

fiyatlandırmadır. ĠĢletmeler piyasaya sunacağı ürün veya hizmetin fiyatını belirlerken, önemli bir 

stratejik karar vermiĢ olurlar. Bu önemli kararı verirken, dikkat edeceği göstergelerden biri de 

maliyettir. Piyasaya sunacağı ürün ve hizmetin maliyeti fiyatlandırmada önemli rol oynamalıdır. Aksi 

durumda iĢletmenin ticari yaĢamını sürdürmesini veya ayakta kalmasını engelleyebilecek yanlıĢ 

kararlar alınabilir. 

Maliyetler değiĢik Ģekillerde hesaplanabilir. Hangi amaçla kullanılacağına göre maliyet 

hesaplama yöntemleri ve kuralları vardır. Fiyatlandırmada alınacak kararlarda standart maliyetin 

kullanılması da yöntemlerden biridir.  Bu çalıĢmanın amacı fiyatlandırmada standart maliyetin 

öneminin belirtilmesi ve örnek olay yöntemi ile demir çelik sektöründe bir uygulamayla 

açıklanmasıdır.  

Bu çalıĢma üç bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde fiyatlandırma,ikinci bölümde standart 

maliyet konusu ele alınacaktır. Üçüncü bölümde ise, Demir Çelik sektöründe standart maliyetin 

hesaplanması ve fiyatlandırmada kullanılması üzerine bir çalıĢma yapılacak ve sonuçları 

değerlendirilecektir. 

1. FĠYATLANDIRMA 

Bir ürünün fiyatının belirlenmesi önemli bir yönetimsel karardır. Fiyat, geliri doğrudan 

etkileyen bir parametredir. Fiyat, gelir ve maliyet arasındaki fark olan kârı da doğrudan etkiler. ĠĢletme 

yöneticileri gelirlerini maksimize etmeye çalıĢırlar. Yönetici, satacağı ürünün fiyatını çok yüksek 

tutarsa müĢteri kaybına uğrayacak, çok düĢük tutarsa ya kârını azaltacak ya da zarar edecektir. 
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 Tüm bu etkileri dolayısıyla yöneticiler satacağı ürünlerinde optimum bir fiyat bulmaya 

çalıĢırlar. Fiyat, değiĢik firmalar tarafından üretilen benzer ürünler arasında karĢılaĢtırma yapma 

imkanı da tanıyan bir unsurdur. Tüketiciler satın alma kararında fiyatı bir maliyet unsuru olarak 

görürken, üretici ve satıcılar yönünden fiyat bir kâr unsurudur.  

Fiyatlama veya fiyatlandırma, iĢletmelerin üretimini veya satıĢını yaptığı mal ve hizmetlerin 

mülkiyetinin değiĢimi esnasındaki satıĢ değerinin belirlenmesi iĢlemlerine denir (Erdoğan ve Saban, 

2010:461). 

Fiyatlandırma, geliri ve ürün satıĢlarını doğrudan etkileyen parametrelerden biri olduğu için, 

kârını yükseltmek isteyen her Ģirket fiyatlandırma sorunu ile karĢı karĢıya kalmaktadır. Fiyatlandırma 

kararları çoğu zaman karmaĢık bir yapı kazanabilmektedir 

 

1.1. Fiyat Nedir? 

Fiyat; Arapça kökenli Osmanlıca bir kelimedir. Türkçe ―eder‖ anlamına gelir. Tanım olarak ise 

fiyat; mal, hizmet ve düĢüncelerin değiĢiminin veya birim değerinin parasal bir ölçüsüdür 

(TDK:2015). Fiyat, değeri yansıtır  

Bir Ģeyi satın alırken ödenen bedel ya da bir mal veya hizmete değer katan faktörlerin parasal 

toplamına (Lazer, 1971:276) fiyat adı verilir. Fiyat, değer ve fayda kavramları birbirleri ile çok 

yakından ilgilidir. KiĢilerin gereksinmelerini giderme özelliğine sahip olan malların yararlarına verilen 

önem, o malların değerini oluĢturur. Tüketiciler için fiyatlar, yüzeysel de olsa mamulün kalitesi 

hakkında bilgi verir, tüketicilerin mamulü algılamalarına ve değerlendirmelerine yardımcı olur 

(Mucuk, 1982:133). 

Pazarlamada fiyat, alıcıların bir ürün veya hizmeti elde etmek için ödemeleri gerek paradır. Ya 

da baĢka bir ifade ile fiyat; belirli bir ürün veya hizmetin faydasını belirli bir para tutarına eĢitleyen bir 

sayıdır (Tek, 1991:301). 

 

1.2. Fiyatlandırmayı Etkileyen Faktörler 

Fiyatın hem satıcılar için hem de alıcılar için önemli bir parametre olduğunu belirtmiĢtik. 

ĠĢletmeler satacağı ürünlerin fiyatını belirlerken öncelikle onu ne kadara mal ettikleriyle ilgilenirler. 

Maliyet, satıĢ fiyatının alt sınırını belirleyecektir. Bunun üzerinde belli bir oranda kâr ekleyerek satıĢ 

fiyatı belirlenmeye çalıĢılır. Ancak süreç bu kadar kolay değildir. Çoğu kez satılacak ürünün benzerleri 

veya ikame edilebilecek değiĢik türleri piyasada satılmaktadır ve bunların bir piyasa fiyatı oluĢmuĢtur. 

Satıcılar bu piyasa fiyatına uygun davranmak durumunda kalırlar. Piyasa fiyatını etkileyen, maliyet 

dıĢında değiĢik unsurlar da vardır. Bu durumda pazarda satıĢa çıkardığı ürününe fiyat vermek 

durumunda olan bir satıcı, hangi faktörleri dikkate almalıdır.  

Fiyatlandırmayı etkileyen temel faktörleri aĢağıdaki dört grupta toplayabiliriz. Bunlar (Hilton, 

2000:620-621): 

 MüĢterilerin talepleri 

 Rakiplerin tepkileri 

 Maliyetler 

 Politik, yasal ve kurumsal imaj 
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Maliyete göre fiyatlandırma veya baĢka bir deyiĢle maliyet artı fiyatlandırma geçmiĢten beri en 

sık kullanılan fiyatlandırma yöntemidir. Tüm faaliyetlerin maliyetinin fiyata yansıtıldığı bu yöntemle 

sağlam finansal öngörüler yapılabilir, iyi bir finansal performans elde edilebilir. Ancak maliyete göre 

fiyatlandırmada karĢılaĢılan en önemli sorun, birim maliyetlerin belirlenmesindeki temel sorundur. Bu 

sorun, üretim hacminin önceden belirlenmesi problemidir. Ürün baĢına birim maliyet çoğu durumda 

üretim hacmi ile değiĢmektedir. Sabit maliyetlerin üretime yansıtılması gerekeceğinden üretim miktarı 

arttığında birim maliyet hızla düĢmektedir (Nagle ve Holden, 2002:2).  

Bu durum, sabit maliyetlerin yüksek olduğu iĢletmeler ve sektörlerde çok daha büyük önem arz 

eder. Bazı sektörlerde ise fiyat tamamıyla piyasada oluĢur. Bu durumda oluĢan piyasa fiyatı esas 

alınıp, maliyetler düĢürülmeye çalıĢılır. Tarım ürünleri bu duruma örnek olabilir. Zaman zaman, 

piyasada oluĢan fiyat, maliyeti karĢılamayıp zarar edildiği durumlarla karĢılaĢılabilir. Bunun dıĢında 

kamu otoriteleri tarafından belirlenen fiyatlara uyulma zorunluluğu olan sektörlerde mevcuttur. 

2. STANDART MALĠYET SĠSTEMĠ 

Standart ifadesi, miktar, kalite, kapasite ve değer olarak ulaĢılması gereken hedefler olarak ifade 

edilir. Belli bir amacı gösteren ve bu amaca ulaĢmak için belirlenen ölçülerdir (Altuğ, 2006:353). 

Standart maliyet kavramı, dikkatli incelemeler sonucu saptanan ve öngörülen koĢullar altında 

maliyetlerin ne kadar olması gerektiğini gösteren değerdir (Büyükmirza, 2007:606). 

Standart maliyet, fiyat ve miktar standartlarına dayanan ve gerçekleĢmesi düĢünülen 

maliyetlerin tahmini olarak ifade edilebileceği gibi (Allen ve Myddelton, 1992; 27), iĢletmede üretim 

birimleri için planlanmıĢ üretim maliyeti veya birim üretim için planlanan maliyetler (KüçüksavaĢ, 

1992; 13) olarak da tanımlanabilir. 

Standart maliyet sistemi iĢletme yöneticilerinin karar almalarında yardımcı olmak ve 

maliyetlerin kontrol edilebilmesi amacına büyük hizmet eder. Bu çalıĢmada standart maliyeti, 

fiyatlandırmada kullanılması yönüyle inceleyeceğiz. Gerek fiyatlandırma, gerek maliyetlerin kontrol 

edilebilmesi ve gerekse diğer stratejik kararlarda yön gösterici olarak kullanılsın, standart 

maliyetlerden beklenen faydanın sağlanabilmesi, hesaplanan standart maliyetin doğru ve bilimsel 

olarak bulunmuĢ olmasını gerektirir. 

 

2.1. Standart Maliyet Sisteminin Tanımı ve Amaçları 

Standart maliyet yöntemini esas alarak muhasebe kayıtlarının yapılmasını öngören maliyet 

muhasebesi sistemine standart maliyet sistemi denir (Büyükmirza, 2007:611). BaĢka bir Ģekilde ifade 

edecek olursak, standart maliyet sistemi, belli bir geliĢme düzeyinde belli Ģartlar altında belli 

fonksiyonların, bölümlerin faaliyetleri ile fiili maliyetlerin ne olması gerektiği konusunda bilimsel bir 

ekip çalıĢması sonucu ortaya çıkan ve performans ölçümünde karĢılaĢtırma sağlayacak öngörülerdir 

(Akdoğan, 2006:494). 

Buradan anlaĢılacağı üzere, standart maliyet sisteminin özü, üretim maliyetlerini bilimsel 

hesaplara dayanarak ve olması gerektiği düzeyde önceden planlamak ve maliyet değeri içim oluĢmuĢ 

rakamlar yerine bunları kullanmaktır (Haftacı, 2009:318‐319). 

Yukarıda standart maliyetin değiĢik amaçlar için kullanılabileceğinden söz etmiĢtik. Standart 

maliyetler, genel bütçeleri oluĢturma, performans değerleme, üretim maliyetlerini hesaplamayı 

kolaylaĢtırma ve muhasebe maliyetini azaltma gibi amaçlarla kullanılabilir (Smith, Keith ve Stephens, 

1988:419). Standart maliyet sisteminin amaçlarını genel olarak Ģu Ģekilde sıralayabiliriz (Altuğ, 

2006:355; Coombs, Hobbs ve Jenkins, 2005:156-157;Uragun, 1993:504): 
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 Üretim maliyetlerini kontrol altında tutmak ve maliyeti düĢürme çalıĢmalarında bulunmak, 

 ĠĢletme faaliyetlerinin yeterliliğini ölçmek ve geliĢtirmek, 

 Maliyetin karĢılaĢtırma sonucu sapmasını bulmak ve bu iĢlemleri kolaylaĢtırmak, 

 Bulunacak standart maliyetle, bir maliyet hedefi konulup, gerçekleĢen ve standart maliyet 

arasındaki farka dikkat çekerek, çalıĢanlarda maliyet bilinci oluĢturmak, 

 Üretimde tasarrufun geliĢtirilmesi ve üretimin artırılmasını sağlamak, 

 Sabit ve değiĢken maliyetleri ayrı ayrı izleyerek yönetimsel performansın izlenmesini sağlamak, 

 Mal ve hizmetlerin satıĢ fiyatlarının belirlenmesi, 

 Yöneticilerin iĢletmeye uygun bütçe ve faaliyet planı hazırlamasını zorunlu kılmak, 

 Yöneticilere ulaĢmak için hedefler sağlanması ve yöneticilerin standart maliyete ulaĢarak veya 

geliĢtirerek bütçe hedefine ulaĢmasında ve performans artımına katkı sağlanması.  

 

2.2. Standart Maliyet Sisteminde Standartların Belirlenmesi 

Önceden öngörülen koĢullara göre belirlenen standartlar, fiili maliyetler oluĢtuktan sonra 

karĢılaĢtırma ve analiz için kullanılmaktadır. Olumlu ve olumsuz yöndeki sapmalar iĢletme 

yöneticileri tarafından değerlendirilerek nedenleri araĢtırılır. Kontrol edilebilen sebeplerden 

kaynaklanan sapmaların düzeltilmesi yönünde önlemler alınırken, kontrol edilemeyen sebeplerden 

oluĢacak sapmalar da analiz edilerek, gerekirse standartlarda değiĢiklikler yapılmalıdır (Yükçü, 

1999:679). 

Standartlar belirlenirken kullanılacak süre önemlidir. Genellikle aylık olmakla birlikte çeyrek 

yıllık veya yıllık olarak da standartlar belirlenebilir. Standartların daha uzun sürelerde belirlenmesi, 

kimi koĢulların değiĢeceğinden dolayı pek tercih edilmemelidir. 

Standart maliyetler iki Ģekilde belirlenebilir: Bunlardan birincisi, geçmiĢ dönem sonuçları ve 

gelecekteki değiĢim öngörüleri dikkate alınarak, istatistiki çalıĢmalar sonucu tahmini maliyetlere 

ulaĢılmasıdır. Ġkincisi ise, stratejik planlar ıĢığında uzmanlar tarafından teknik verilere göre hazırlanan 

standartlardır. Her iki durumda da, öngörülen koĢullarda yaĢanacak değiĢimler izlenmeli ve buna göre 

yeni standartlar belirlenmelidir (Ekergil, 2007:120). 

Üretim maliyetleri direk ilk madde ve malzeme giderleri, direk iĢçilik giderleri ve genel üretim 

giderlerinin toplamından oluĢmaktadır. ġimdi standart maliyetler saptanırken kullanılacak bu 

kalemlerin standartlarının nasıl saptandığı incelenecektir. 

2.2.1. Direk İlk Madde ve Malzeme Standartlarının Belirlenmesi 

Direk ilk madde ve malzeme standardını belirlerken ilk yapılacak çalıĢma, üretim faaliyetinde 

girdi olarak kullanılacak miktarın belirlenmesidir. ĠĢletme, ürettiği değiĢik ürünler için farklı 

miktarlarda ilk madde ve malzeme girdisi kullanıyor olabilir. Bu durumda her bir ürün için 

kullanılacak miktar, fireler ve verim kayıpları dikkate alınarak belirlenmelidir. 

Standart miktarlar belirlendikten sonra ikinci aĢama, ilk madde ve malzemelerin fiyatlarının 

belirlenmesidir. Burada da yine değiĢik ürünler için, değiĢik kalitede malzemeler kullanılıyorsa farklı 

fiyatlar söz konusu olabilir.Son olarak, standart malzeme maliyeti, standart malzeme miktarı ile 

standart fiyatın çarpılması ile bulunur (Berfield vd., 2000:383-384).  
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2.2.2. Direk İşçilik Standartlarının Belirlenmesi 

Direk iĢçilik standardının belirlenmesinde, üretim faaliyeti incelenerek standart zaman çalıĢması 

yapılmalıdır. Faaliyetlerin incelenmesinde makine arızaları, bakımlar ve plansız duruĢlar da dikkate 

alınmalıdır. Bu çalıĢmalar gözlemlerle yapılabileceği gibi geçmiĢ tarihi verilerin analiz edilmesi ile de 

yapılabilir. 

Standart zamanlar bu Ģekilde belirlendikten sonra, ikinci aĢama iĢçilik ücretlerinin standardının 

belirlenmesidir. Ücretler genellikle firmalara ve sektörlere göre değiĢir ve firma politikası olarak ya da 

toplu sözleĢmelerle önceden belirlenmiĢtir. Bu verileri standart ücret olarak alabiliriz.  

Standart iĢçilik maliyeti, standart iĢçilik zamanı ile standart ücretin çarpılması ile elde edilir 

(Berfield vd., 2000:384-385). 

2.2.3. Genel Üretim Giderleri Standartlarının Belirlenmesi 

Genel üretim giderleri, üretilen ürünlerle direkt iliĢki kurulamayan ancak üretim faaliyetleriyle 

iliĢkisi olan giderlerdir. Genel üretim giderleri içinde endirekt ilk madde ve malzeme, endirekt iĢçilik, 

amortisman vb. giderler olduğu için standart tutarının saptanması, direkt ilk madde ve malzeme 

giderleri ve direkt iĢçilik giderlerine göre farklılık gösterir.  

Genel üretim giderleri saptanırken Ģunlar yapılır (Erdoğan ve Saban, 2010:346): 

• Gider yerlerinin çalıĢma hacmi belirlenir. 

• Gider yerlerindeki genel üretim giderlerinin bütçe tutarları, sabit ve değiĢken olarak belirlenir. 

• Belirlenen genel üretim gideri bütçe tutarları, gider yerinin üretim hacmine bölünerek standart 

yükleme oranları bulunur. 

• Standart yükleme oranı, ürünün o gider yerinde kullanacağı çalıĢma hacmi ile çarpılır. 

• Tüm gider yerleri için aynı iĢlem yapılarak, bir ürün için çarpım sonuçları toplanır. Bu Ģekilde, 

ürünün genel üretim giderlerinin standart tutarı bulunur. 

Standart yükleme oranının, bir gider yerinin bütçe tutarının, beklenen çalıĢma hacmine 

bölünmesiyle elde edileceğini belirttik. Gider yerinin bütçesi içinde sabit ve değiĢken kalemler ayrı 

ayrı çalıĢma hacmine bölünerek sabit ve değiĢken için ayrı standart yükleme oranları hesaplanmalıdır. 

Standart yükleme oranı bir birim ürünün, gider yerinden alacağı payı gösterir. BaĢka bir deyiĢle, gider 

yerinde bir birim ürüne yüklenecek gideri ifade eder. Bulunan standart yükleme oranı, ürünün çalıĢma 

hacmi ile çarpılarak genel üretim gideri standardı bulunur. 

3. STANDART MALĠYETĠN KULLANILMASINA YÖNELĠK DEMĠR ÇELĠK 

SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA 

3.1. Sektörün Tanıtımı 

Demir çelik endüstrisi, demir cevherinin saflaĢtırılması veya hurdaların ergitilmesi gibi çeĢitli 

yöntemlerle demir ve çelik elde edilmesi, döküm ve ısıl iĢlemden geçirilmesi, sıcak ve soğuk 

Ģekillendirme yöntemleriyle sac, levha, boru, profil ve çubuk haline getirilmesi ve galvaniz, kalay vb. 

maddelerle kaplanması aĢamalarını kapsar.Sektör, birçok endüstriyel alana girdi vermesi dolayısıyla, 

ülkenin genel sanayisi içinde önemli etkiye sahiptir. Ülkenin ekonomik kalkınmasıyla ve ekonomik 

gücü ile de doğrudan ilgilidir.Demir çelik sektörünün gerek ülkenin kalkınması ve savunma sanayisi 

için önemli olması gerekse ilk kuruluĢ ve iĢletme maliyetinin yüksek olması gibi sebeplerle sektördeki 

büyük Ģirketler genellikle kamu Ģirketleri olarak kurulmuĢlardır.  
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2000‘li yıllardan önce, dünya genelinde fazla kapasiteler olması, kâr marjının düĢük ve 

istikrarsız olması dolayısıyla sektör, finansal yatırımcılar ve özel teĢebbüs tarafından cazip bir sektör 

olarak görülmemiĢtir. Ancak 2002 yılından itibaren, özellikle geliĢmekte olan ülkelerde oluĢan talep 

artıĢı nedeniyle yatırıcımlar için cazip bir sektör haline gelmiĢtir. 2000‘li yıllardan sonra sektördeki 

Ģirketlerin mülkiyet yapısında değiĢiklikler olmuĢ, özel sektörün payı artmaya baĢlamıĢtır (Akman, 

2007:4).  

Türkiye‘de demir çelik üretimi ilk olarak 1928 yılında savunma amaçlı kurulan Kırıkkale 

MKE‘de (Makine Kimya Endüstrisi) baĢlamıĢtır. 1939 yılında ilk entegre demir çelik tesisi olarak 

Karabük Demir Çelik Fabrikası (Kardemir) kurulmuĢtur. 1965 yılında yassı çelik sanayisinin 

ihtiyacını karĢılamak üzere Ereğli Demir Çelik Fabrikası (Erdemir) yassı çelik üreten entegre bir tesis 

olarak kurulmuĢ ve 1977 yılında ise üçüncü entegre tesis Ġskenderun Demir Çelik Fabrikası (Ġsdemir) 

üretime baĢlamıĢtır (Akman, 2007:45).Bu tesislerin tamamı devlet tarafından kurulmuĢ ve kamu 

Ģirketleri olarak çalıĢmıĢtır. 1960 yılından itibaren özel sektöre ait, ark ocaklı tesisler faaliyete 

geçmeye baĢlamıĢlardır. Sanayinin lokomotifi olarak kurulan bu Ģirketlerin 2000‘li yıllardan sonra 

mülkiyet yapısı değiĢmeye baĢlamıĢtır. En son 2006 yılında Erdemir hisselerinin özelleĢtirilmesi ile 

Türk demir çelik sektörü, MKEK hariç, özel kesim tarafından yürütülmekte olan bir sektör haline 

gelmiĢtir (DPT, 2006:3). 

Günümüze gelindiğinde, demir çelik sektörü özel Ģirketlerin yer aldığı ve rekabetin arttığı bir 

sektör görüntüsü vermektedir. Sektörün girdilerinin dünyadaki büyük üreticiler olması, hammadde 

temininde ve fiyatında zorlayıcı bir etki oluĢtururken, çeliğin tüm dünya piyasasında kolayca 

satılabilmesi ve ürün fiyatlarının global pazarda oluĢması ise fiyat esnekliğini zorlaĢtırmaktadır. 

Rekabetin arttığı böyle bir durumda maliyetlerin dikkatli incelenmesi ihtiyacı doğmaktadır. 

3.2. Standart Maliyet Uygulama Denemesi 

Uygulama denemesini yapacağımız iĢletmede yukarıda bahsedildiği gibi çok çeĢitli ürünler 

üretilmektedir. Üretilen ürünler değiĢik üretim hatlarını kullanmaktadır. Bazı ürünler daha kısa üretim 

rotası izlerken, bazı ürün çeĢitleri daha uzun rotada üretilmekte ve daha çok üretim ünitesini meĢgul 

etmektedir. Maliyet hesaplamasında her ürünün iĢlem gördüğü üretim üniteleri dikkate alınmakta ve 

geçtiği rota üzerinden maliyet yüklemesi yapılmaktadır.  

Piyasanın durumuna göre ürün türlerinden sipariĢler alınırken, dönemsel olarak ve konjoktürel 

sebeplerle bazı ürünlerin sipariĢleri zaman zaman azalabilmektedir. Bu durumda, az sipariĢ alınan ürün 

çeĢitlerinin kullanacağı rotadaki üretim hatlarında, kapasite boĢluğu oluĢabilmektedir. Atıl kapasiteli 

üretim hatlarının oluĢtuğu böyle dönemlerde, üretim hattında oluĢan birim maliyet yükselmekte ve 

ilgili ürün çeĢitlerinde sanal bir maliyet artıĢına neden olmaktadır. 

Yapılacak uygulama denemesinde, bu etkinin daha iyi gözlemlenmesi için sipariĢ 

dalgalanmalarının olduğu ürün çeĢitlerinden örnek seçilmiĢtir. Ürünlerin, kapasite doluluğuna göre 

değiĢen sanal maliyetinden ziyade, fiyatlandırmada kullanılabilecek standart maliyeti tespit edilmeye 

çalıĢılacaktır. Ürün seçiminde dikkat edilecek bir diğer husus da, atıl kapasitenin oluĢum sebebinin 

incelenecek olmasıdır. Konjoktürel olarak atıl kalacak kapasite ile dönemsel olarak değiĢen kapasite 

doluluğu birbirinden ayrılıp, kapasite ve maliyet standardize edilecektir.  

3.2.1. Uygulama İle İlgili Kabuller 

Yapılan çalıĢmada 2014 dönemi verilerinden hareketle 2015 yılı standart maliyet için uygulama 

dönemi seçilmiĢtir. Seçilen bir ürün için ilgili döneme iliĢkin standart maliyet hesabı yapılmıĢtır. 2014 

yılının üretim ünitelerinin oluĢan fiili kapasiteleri değil, bir yıllık ortalama kapasiteleri kullanılarak hat 

kullanımı standardize edilmiĢtir.  
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Seçilen ürün ve dönem yukarıda bahsedildiği gibi üretim miktarında dalgalanmanın olduğu ve 

bazı üretim üniteleri itibariyle kapasitenin altında üretimin gerçekleĢtiği bir dönem olarak 

seçilmiĢtir.Üretim ünitelerinin sabit değiĢken maliyet ayrımları, iĢletme içinde önceden yapılmıĢ 

kabullerle belirlenen ve mevcut durumda kullanılmakta olan ayrımlar esas alınarak yapılmıĢtır. Bazı 

gider kalemleri hem sabit hem değiĢken özellik gösterdiğinden, kabul edilen oranlarda sabit-değiĢken 

dağılımı yapılmıĢtır. Dolayısıyla mevcut kabuller ve dağıtım oranları değiĢmediği kabul edilmiĢ ve 

uygulamada aynı değerler kullanılmıĢtır. 

Kullanılan maliyet verileri geçmiĢ bir döneme ait verilerdir. Son döneme iliĢkin verilerin 

yayınlanmasında görülen sakıncalardan dolayı eski veriler kullanılmıĢtır. Yine, gizliliği söz konusu 

olabilecek bazı değerler, sonucu etkilemeyecek Ģekilde değiĢtirilerek düzenlenmiĢtir. Özellikle üretim 

süreciyle ilgili bazı aĢamalar, yapılan çalıĢmanın rahat anlaĢılması için basitleĢtirilmiĢtir. 

3.2.2. Standart Maliyet Çalışması 

Yapılan çalıĢmada örnek olarak 5701 alaĢım kodlu bir levha ürününün üretilme süreci ele 

alınmıĢ ve standart maliyeti hesaplanmıĢtır. Bu ürünün seçilmesinde, daha önce de belirtildiği gibi 

ürünün sipariĢi ve üretiminde dalgalanmalar olması ve bu dalgalanmaların ürün maliyetinde 

değiĢimlere sebep olması etkili olmuĢtur. Sabit maliyetlerden kaynaklanan birim maliyet artıĢının, 

sunulacak fiyata etkisini sınırlandırmak için standart maliyet hesaplaması yapılmıĢtır. Sunulacak 

fiyatın bu maliyet üzerinden değerlendirmeye alınması daha gerçekçi bir fiyat belirlenmesini 

sağlayacaktır. 

3.2.2.1. Hammadde Maliyetinin Belirlenmesi 

Standart maliyet hesabı yapılan 5701 alaĢım kodlu levha ürününün hammadde maliyeti; maden 

maliyeti, hurda maliyeti ve alaĢım malzemeleri maliyeti olmak üzere üç kalemden oluĢmaktadır. Bu üç 

temel hammadde, iĢletme dıĢından satın alma yöntemi ile temin edilmektedir. Maliyetini belirleyen 

temel unsur ise satın almada geçerli piyasa ve anlaĢma fiyatıdır.  

Yapılan çalıĢma standart maliyet çalıĢması olması nedeniyle, fiili hammadde maliyeti yerine 

dönem içinde gerçekleĢmesi öngörülen tahmini fiyatlar kullanılmıĢtır. Demir madeni, hurda ve diğer 

alaĢım malzemelerinin tamamında tahmini satın alma fiyatları direkt alınmıĢ, stoktaki hammaddelerin 

maliyeti değiĢtirici stok etkisi göz ardı edilmiĢtir. 

5701 alaĢım kodlu levha ürününün ürün reçetesine göre, içereceği maden, hurda ve diğer alaĢım 

malzemelerinin birim sarf miktarlarıyla, ilgili hammaddenin fiyat tahmini çarpılarak ürün baĢına birim 

maliyetler hesaplanmıĢtır. AĢağıdaki tabloda seçilen ürüne iliĢkin hammadde birim maliyeti 

görülmektedir. 

 

Tablo 1: Seçilen ürüne ait hammadde maliyetleri 

 
Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 
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3.2.2.2.Direkt İşçilik Maliyetinin Belirlenmesi 

Direkt iĢçilik standart tutarının hesaplanması için süre standartlarının ve ücret standartlarının 

saptanması gerekir. Saptanan standartların çarpımı direkt iĢçilik standart tutarını verir. ĠĢletmemizle 

ilgili veriler ve yapılan hesaplamalar aĢağıdaki tabloda görülmektedir.  

Tablo 2: Seçilen ürüne ait iĢçilik maliyetleri 
ĠĢçilik Gider Yerleri Birim Sarf   saat/ton Birim Fiyat $/saat Maliyet        $/Ton 

Çelikhane 0,0035 2114 7,34 

Döküm 0,0078 941 7,29 

Levha Faz 1 0,0158 1846 29,17 

Levha Faz 2 0,0158 797 12,60 

Normalize 0, 1932 160 30,99 

Toplam   87,39 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

3.2.2.3. Genel Üretim Maliyetinin Belirlenmesi 

 Hem standart değiĢken genel üretim giderlerinin yükleme oranı hem de standart sabit genel 

üretim giderlerinin yükleme oranları hesaplandıktan sonra, her bir mamulün birim maliyetinde yer 

alacak genel üretim giderlerinin standart tutarını hesaplamak mümkün olacaktır.  

 ĠĢletmede genel üretim giderlerinin mamullere yüklenmesinde faaliyet ölçüsü olarak tüm 

departmanlarda makine saati benimsenmekte ve gider yerlerinde beklenen çalıĢma hacimleri aĢağıdaki 

tablodaki gibidir. 

 

Tablo 3: Gider Yerleri ve Beklenen ÇalıĢma Hacimleri 

 Çelikhane Döküm Levha Faz 1 Levha Faz 2 Normalize 

Üretim Miktarı 

(Ton) 

316.800 154.000 23.000 25.000 3700 

Standart Süre 

(Mak.s.) 

0,0035 0,0078 0,0158 0,0158 0,1932 

Beklenen 

ÇalıĢma Hacmi 

(Makine saati) 

1.108,8  1.201,2  363,4 395 714,84 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

Her bir esas üretim gider yerinin genel üretim giderlerinin beklenen çalıĢma hacimleri esas 

alınarak bütçelenmiĢ giderleri aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 

Tablo 4: Gider Yerlerinin BütçelenmiĢ Giderleri 

 Çelikhane Döküm Levha Faz 1 Levha Faz 2  Normalize 

Genel 

Üretim 

Giderleri 

Birim 

DeğiĢken 

Gider 

Sabit 

Gider 

Birim 

DeğiĢken 

Gider 

Sabit 

Gider 

Birim 

DeğiĢken 

Gider 

Sabit 

Gider 

Birim 

DeğiĢken 

Gider 

Sabit 

Gider 

Birim 

DeğiĢken 

Gider 

Sabit 

Gider 

Amortisman   447.614  289.451  740.766  161.95

5 

 3.647 

Merdane 

giderleri 
 0  0 0,15  0  0  

Tamir 
Bakım 

Malzemesi 

4,08  5,04  17,37  13,33  0,45  

Doğal 

gaz 

1,11 

 

 0,45 

 

 7,13 

 

 2,71 

 

 0,55 

 

 

Elektrik  1,42 47.028 1,28 20.021 26,05 3.730 3,54 515 0,51 38 
Diğer 

üretim 
giderleri 

5,98 

 

 4,63 

 

 27,70 

 

 25,90 

 

 12,07 

 

 

Toplam 12,58 494.642 11,40 309.472 78,41 744.496 45,54 162.470 13,59 3.685 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 
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316.800 ton 5701 mamulü üretiminde Çelikhane departmanında beklenen çalıĢma hacmi, 1.108,8 

makine saati olduğuna göre, Çelikhane gider yerinin bütçelenen genel üretim gideri tutarı; 

 Y=12,58 $/MAK.S. X + 494.642 $ formülünden  

 Y=(12,58 $/MAK.S.* 1.108,8 ) + 494.642 $ 

 Y= 508.590,704 $ 

 Bu tutarın 13.948,704 $‘ı değiĢken genel üretim giderlerinden oluĢurken, 494.642 $‘ı sabit 

genel üretim giderlerinden oluĢmaktadır. BütçelenmiĢ genel üretim gideri olan 508.590,704 $ 

beklenen çalıĢma hacmine bölündüğünde genel üretim gideri standart yükleme oranı elde edilir.                                                      

GÜG Standart Yükleme Oranı = Çelikhane Gider Yeri Bütçelenen GÜG Toplamı / Beklenen ÇalıĢma 

Hacmi 

GÜG Standart Yükleme Oranı = 508.590,704  / 1.108,8 = 458,68 $/Mak.s. 

 Standart genel üretim gideri yükleme oranı değiĢken ve sabit unsurlardan olup, bütçeden 

anlaĢılacağı gibi genel üretim gideri standart değiĢken oran 12,58 $/Mak.s.‘dir.  

Genel üretim gideri standart sabit oran ise bütçede yer alan sabit gider tutarının beklenen çalıĢma 

hacmine bölünmesi yolu ile bulunur.  

GÜG Standart Sabit Oran = 494.642 / 1.108,8 = 446,10 $/Mak.s. 

Standart değiĢken oran ile standart sabit oranın toplamı; 

 Y= 12,58 $/Mak.s. + 446,10$/Mak.s. = 458,68$/Mak.s.çelikhane gider yerinin standart genel 

üretim giderleri yükleme oranını verecektir. Bu oran bir ton mamulün çelikhane gider yerinden alacağı 

payı gösterir.  

Söz konusu mamulün üretimi için gereken süre ile standart oranın çarpılmasıyla mamul baĢına 

düĢen standart genel üretim giderleri tutarı hesaplanmıĢ olur. Bir ton 5071 mamulü için 0,0035 Mak.s. 

öngörüldüğüne göre; 

 Mamul BaĢına Standart Yükleme Oranı = 458,68$/Mak.s. * 0,0035 Mak.s. = 1,60$/Ton 

 316.800 ton 5071 mamulü için genel üretim giderleri: 

 316.800 ton * 0,0035 saat * 458,68$/Mak.s. = 508.590,704$ olacaktır. 

Benzer iĢlemler Döküm gider yeri için yapıldığında standart oranlar aĢağıdaki gibi olacaktır. 

 Esnek Bütçe Denklemi      Y= 11,40 $/Mak.s. X  +  309.472 $ 

 Toplam   GÜG       Y=(11,40 $/Mak.s. * 1.201,2 Mak.s.) + 309.472 $ 

          Y= 323.165,68$  

 GÜG Standart Yükleme Oranı = 323.165,68 $/1.201,2 Mak.s. = 269,03 $/Mak.s. 

 GÜG Standart DeğiĢken Oran = 13.693,68 $ / 1.201,2 Mak.s. = 11,40 $/Mak.s 

 GÜG Standart Sabit Oran = 309.472 / 1.201,2 Mak.s.= 257,63 $/Mak.s 

Mamul BaĢına Standart Yükleme Oranı = 269,03 $/Mak.s. * 0,0078 Mak.s. = 2,09 $/Ton 
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Benzer iĢlemler Levha faz 1 gider yeri için yapıldığında standart oranlar aĢağıdaki gibi olacaktır. 

Esnek Bütçe Denklemi      Y= 78,41 $/Mak.s. X + 744.496 $ 

 Toplam   GÜG       Y= (78,41 $/Mak.s. * 363,4 Mak.s.) + 744.496 $ 

          Y= 772.990,19 $ 

 GÜG Standart Yükleme Oranı = 772.990,19 $ /363,4 Mak.s. = 2127,10 $/Mak.s. 

 GÜG Standart DeğiĢken Oran = 28.494,19 $ / 363,4 Mak.s. = 78,41 $/Mak.s 

 GÜG Standart Sabit Oran = 744.496 $ / 363,4 Mak.s. = 2048,69 $/Mak.s 

Mamul BaĢına Standart Yükleme Oranı =2127,10 $ /Mak.s. * 0,0158 Mak.s. = 33.60 $/Ton 

 

Benzer iĢlemler Levha faz 2 gider yeri için yapıldığında standart oranlar aĢağıdaki gibi olacaktır. 

Esnek Bütçe Denklemi      Y= 45,54 $/Mak.s. X + 162.470 $ 

 Toplam   GÜG       Y= (45,54 $/Mak.s. * 395 Mak.s.) + 162.470 $ 

          Y= 180.458,3 $ 

 GÜG Standart Yükleme Oranı = 180.458,3 $ / 395 Mak.s. = 456,85 $/Mak.s. 

 GÜG Standart DeğiĢken Oran = 17.988,3 $ / 395 Mak.s. = 45,54 $/Mak.s. 

 GÜG Standart Sabit Oran = 162.470 $ / 395 Mak.s. = 411,31 $/Mak.s. 

Mamul BaĢına Standart Yükleme Oranı =456,85 $/Mak.s.  * 0,0158 Mak.s. = 7,21 $/Ton 

 

Benzer iĢlemler Normalize gider yeri için yapıldığında standart oranlar aĢağıdaki gibi olacaktır. 

Esnek Bütçe Denklemi      Y= 13,59 $/Mak.s. X + 3685 $ 

 Toplam   GÜG       Y= (13,59 $/Mak.s. * 714,84 Mak.s.) + 3685 $ 

          Y= 13.399,67 $ 

 GÜG Standart Yükleme Oranı = 13.399,67 $ /714,84 Mak.s. = 18,74 $/Mak.s. 

 GÜG Standart DeğiĢken Oran = 9714,67 $ / 714,84 Mak.s. = 13,59 $/Mak.s. 

 GÜG Standart Sabit Oran = 3685 $ / 714,84 Mak.s. = 5,15 $/Mak.s. 

Mamul BaĢına Standart Yükleme Oranı = 18,74 $/Mak.s.  * 0,1932 Mak.s. =  3,62 $/Ton 

 Yukarıda yaptığımız hesaplamalar doğrultusunda 5701 mamulü birim baĢına (ton) toplam 

genel üretim giderlerinin standart tutarı aĢağıdaki gibi olacaktır. 
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Tablo : 5      5701 Mamulü Birim BaĢına Toplam Genel Üretim Giderlerinin Standart Tutarı 

Gider Yeri Standart DeğiĢken 

Oranı 

Standart Sabit 

Oranı 

Standart 

Yükleme Oranı 

Standart Süre Standart Tutar 

Çelikhane 12,58 446,10 458,68 0,0035 1,60 $ 

Döküm 11,40 257,63 269,03 0,0078 2,09 $ 

Levha Faz 1 78,41 2048,69 2127,10 0,0158 33,60 $ 

Levha Faz 2 45,54 411,31 456,85 0,0158 7,21 $ 

Normalize 13,59 5,15 18,74 0,1932 3,62 $ 

 

Bir Ton  5071 Kodlu Mamul Ġçin GÜG Tutarı 
 

48,12 $ 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

Her mamulün üretim giderlerine iliĢkin standartlar hesaplandıktan sonra, bütün bu bilgiler 

standart maliyet kartları üzerine iĢlenir. Örneğimizdeki veriler doğrultusunda düzenlenmiĢ standart 

maliyet kartı aĢağıda gösterildiği gibidir. 

Tablo 6: Standart Maliyet Kartı 

 

  

STANDART MALİYET KARTI 

Mamul Adı: 5701 

ÇELiKHANE GİDER YERİ 

Direkt İlk Madde ve Malzeme Direkt İşçilik Giderleri Genel Üretim Giderleri 

Malz. Adı Std. Miktar Std. Fiyat  Std. Tutar Std.Süre Std. Ücret Std. Tutar 
Std. Değ. 
Oran 

Std. Sabit 
Oran 

Std. Süre Std. Tutar 

Maden  876,3 0,349  306  0,0035 2114 7,34 12,58  446,10 0,0035  1,60  

Hurda   206,6 0,419  87                

Alaşım 
Sarf  136,5 0,243  33                

 Std.Tutar                                           425 $/Ton  Std.Tutar                    7,34 $/Ton  Std.Tutar                                       1,60 $/Ton 

DÖKÜM GİDER YERİ 

Direkt İlk Madde ve Malzeme Direkt İşçilik Giderleri Genel Üretim Giderleri 

Malz. Adı Std. Miktar Std. Fiyat  Std. Tutar Std.Süre Std. Ücret Std. Tutar 
Std. Değ. 
Oran 

Std. Sabit 
Oran 

Std. Süre Std. Tutar 

        0,0078 941 7,29  11,40 257,63  0,0078  2,09  

   Std.Tutar                      7,29 $/Ton Std.Tutar                                          2,09 $/Ton  

LEVHA FAZ 1 GİDER YERİ 

Direkt İlk Madde ve Malzeme Direkt İşçilik Giderleri Genel Üretim Giderleri 

Malz. Adı Std. Miktar Std. Fiyat  Std. Tutar Std.Süre Std. Ücret Std. Tutar 
Std. Değ. 
Oran 

Std. Sabit 
Oran 

Std. Süre Std. Tutar 

        0,0158 1846 29,17  78,41 2048,69  0,0158  33,60  

   Std.Tutar                    29,17 $/Ton  Std.Tutar                               33,60 $/Ton 

LEVHA FAZ 2 GİDER YERİ 

Direkt İlk Madde ve Malzeme Direkt İşçilik Giderleri Genel Üretim Giderleri 

Malz. Adı Std. Miktar Std. Fiyat  Std. Tutar Std.Süre Std. Ücret Std. Tutar 
Std. Değ. 
Oran 

Std. Sabit 
Oran 

Std. Süre Std. Tutar 

        0,0158 797 12,60  45,54 411,31  0,0158  7,21  

   Std.Tutar                    12,60 $/Ton Std.Tutar                                 7,21 $/Ton  

NORMALİZE GİDER YERİ 

Direkt İlk Madde ve Malzeme Direkt İşçilik Giderleri Genel Üretim Giderleri 

Malz. Adı Std. Miktar Std. Fiyat  Std. Tutar Std.Süre Std. Ücret Std. Tutar 
Std. Değ. 
Oran 

Std. Sabit 
Oran 

Std. Süre Std. Tutar 

        0, 1932 160 30,99  13,59 5,15  0,1932  3,62  

  , Std.Tutar                  30,99 $/Ton  Std.Tutar                                        3,62 $/Ton 

 Std.D.İlk.Mad.ve Malzeme         425 $/Ton  Std.D.İşçilik           87,39 $/Ton  Std.Tutar                                      48,12 $/Ton 

 Birim Standart Maliyet560,51 $/Ton 
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3.3. Bulgular ve Değerlendirme      

Seçilen bir ürün için, piyasaya sunulacak fiyatın belirlenmesine yardımcı olacak standart 

maliyet hesaplaması yapılmıĢtır. Yapılan maliyet hesabı, sipariĢ dalgalanmaları nedeniyle üretimin az 

olduğu dönemlerde, sabit maliyet kaynaklı birim maliyet yükselmesini düzenlemek ve normalize 

etmek amacıyla yapılmıĢtır. 

Seçilen bir levha ürününün standart birim maliyeti 560,51 $ olarak hesaplanmıĢtır. Bu 

maliyetin satıĢ fiyatında kullanılmasının ne kadar doğru olduğuna iliĢkin, aynı döneme ait ilgili ürünün 

piyasa satıĢ fiyatı incelenmiĢtir. Ürünün aynı dönemde piyasada 680 $ ortalama fiyatla satıldığı 

görülmektedir.Maliyet, standart maliyet sistemi ile değil de, fiili maliyet sistemi ile hesaplandığında 

üretim ünitesinde gerçekleĢen birim fiili maliyet 1176,75 $ olarak gerçekleĢmektedir. Ürünün piyasa 

fiyatı baz alındığında birim fiili maliyetin kullanılmasının gerçekçi olmayacağı görülmektedir. 

SONUÇ  

Bu çalıĢma, iĢletmede yaĢanan fiyatlandırma sorununun çözülmesi amacıyla yapılmıĢtır. 

SipariĢ miktarında ani değiĢikliğin olduğu bazı ürünlerde, fiili maliyet sisteminde hesap edilen 

maliyetin, piyasa fiyatını çok aĢtığı durumlar tespit edilmiĢtir. Bu Ģekilde belirlenecek fiyatın gerçekçi 

olmayıp, piyasada karĢılık bulmayacağı değerlendirilerek standart maliyet çalıĢması ile maliyetlerin 

standardize edilmesi amaçlanmıĢtır. Böylece fiyatlandırmada temel alınabilecek gerçekçi bir maliyet 

değeri bulunması hedeflenmiĢtir. 

Bu hedefe ulaĢmak için sipariĢ miktarında değiĢimin çok olduğu ürünlerden bir tane örnek 

ürün seçilmiĢ ve standart maliyet hesaplaması bu örnek ürün üzerine yapılmıĢtır. Standart birim 

maliyet hesaplandıktan sonra analiz ve değerlendirme amacıyla, seçilen örnek ürüne ait fiili birim 

maliyet bulunmuĢtur. Bunun yanında ürünün gerçekleĢen satıĢ fiyatı temin edilerek fiili ve standart 

maliyet ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Uygulama sonucunda, fiili maliyetin fiyatlandırma çalıĢmalarında 

kullanılmasının bazı dönemlerde yanlıĢ sonuçlar doğuracağı, standart maliyet sistemi ile elde edilen 

maliyet değerinin ise, gerçekleĢen fiyatla karĢılaĢtırıldığında, kullanılabilir bir maliyet değeri olduğu 

sonucuna varılmıĢtır. Günümüzde tekel firmaların azalması ve piyasalarda rekabetin artmasının bir 

sonucu olarak, firmaların piyasa fiyatını belirleme gibi bir imkânları kalmamıĢtır. Fiyat genellikle 

piyasada oluĢmakta ve firmalar, satacağı ürünlerde bu piyasa fiyatına uymak zorunda kalmaktadırlar. 

Dolayısıyla firmanın sabit maliyetlerinden doğan sanal maliyet artıĢlarını ürün fiyatına yansıtmaları 

gerçekçi gözükmemektedir. 

Yapılan çalıĢma fiyatlandırma kararı alırken, standart maliyet değerinin bir alt sınır ve bir bilgi 

olarak kullanılmasından ibarettir. Metin içinde de bahsedildiği gibi fiyatlandırma kararları alınırken 

sadece maliyetin dikkate alınması yeterli değildir. Fiyat belirlenirken maliyet dıĢında birçok etkinin 

olduğu göz ardı edilmemelidir. 
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Formation Of Ecological Awareness As Part Ecological Education Of Students 
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Abstrac 

In the current period of global ecological crisis ecological education of students 

becomes very important. The author considers the formation of environmental awareness as 

part of the environmental education in schools that hasa great importance for the future of our 

planet. 

Key words: ecological education, ecological formation, ecological culture, formation of 

scientific ideology of pupils.World civilization's concerns about the global environmental crisis is now 

an indicator of the priority of environmental education in the development of general education. 

 

Environmental education as an element in the educational system is adressed to overall 

development of the student, his formation as a worker, a citizen and a reasonable consumer. The 

problem of environmental education is, first of all, the problem of formation of scientific ideology of 

pupils, as it is the core of consciousness that provides the unity of spiritual appearance of a man and 

equips him with socially important and ecologically-approved principles of approach to the 

environment. 

A person who has mastered ecological culture, is aware of the general laws of nature and 

society development, he realizes that the history of society is a consequence of the history of nature 

and that the nature is a fundamental principle of formation and existence of a human. Under these 

circumstances, the environmental education acquires special significance that is aimed at the formation 

of a responsible attitude towards the environment. In classical pedagogy, thesises of scientific 

knowledge content and its expansion, of ideology formation in process of nature cognition, of moral 

and aesthetic development of a person under the influence of nature, of the identity, location and value 

of communication with nature in its education system have been substantiated and developed. The 

pedagogical value of humane feelings strengthening by means of nature was emphasized by the great 

teachers such as Jean Jacques Rousseau, Johann Heinrich Pestalozzi, John Amos Comenius, Leo 

Tolstoy, Mir Mohsen Navvab, Gasanbekov Zardabi and others. 

The relationship of a man to the nature is shown through respect for the environment and the 

relation to himself as an integral part of it. The feeling of nature, developed and brought up in a person 

and associated with the care of it, is at the same time a method of communication between people. 

Feeling as a part of nature, and often as a perfect one, a person learns to use it to cognize himself and 

the people around him. In order to understand this need, first of all, you need to learn its laws and the 

laws of nature. Everything in the nature is subject to the general laws of life and changes gradually, by 

perfecting or losing its qualities. The laws of nature are  the basis for purposeful human activity. 

Attitude to nature in modern times is becoming a major feature of the culture of the human person. 
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The ecological culture of a personality presupposes that students of certain knowledge and 

belief, preparedness to activities, as well as its practical actions that are consistent with the 

requirement to take care of the nature. Ecological culture is an important indicator of social activity 

and awareness of students. 

The natural environment and the nature itself become effective means of education in case if 

the teacher intentionally engages students in certain activities for its improvement. A pupil is trained to 

manage and protect the objects of nature, and they act for him as a matter of care and work, and to 

show compliance with legal and ethical requirements of these objects as a norm of behavior. 

 For example, area planning skills (gardens, parks, schoolyards site), planting and taking care 

of plants not only serve as a good support in the formation of landscape caring skills, but also act as an 

effective teaching tool to help students to inculcate the norms of ecological behavior. 

The real value of life is the ability to protect the environment from pollution and destruction. 

This ability is related to the culture of observance of personal behavior, such as preventing negative 

phenomena in the environment: vegetation trampling, domestic waste pollution, noise, etc. It is aimed 

to prevent the negative consequences in the natural environment as a result of actions of others; for 

example, the suppression of various types of small-scale poaching (illegal collection of wild plants, 

capturing birds, fish, etc.), violation of the rules of behavior in the natural environment (burning of dry 

grass, small felling, trampling, etc.). Such skills require training specific emotional and volitional 

qualities, skills of freely communicating with people. 

Other skills are related to the implementation of feasible labor operationsm eliminating the 

undesirable phenomenon that has already arisen. For example, starting a fire extinguishing, rescuing 

young fish and other animals in distress, protection against soil erosion, garbage collection in the areas 

of recreation, etc. 

The most important condition and the indicator of education of ecological culture of pupils is a 

practical activity. It manifests and fixes multiple methods of relationship with the nature and forms the 

positive qualities of the person which determine the desire to live in harmony with nature. The nature 

of acts, actions, and finally, the entire focus of practice express how stable positions of a pupil are in 

his attitude towards the environment. 

Information about the ecological balance of the universe is received by students from the 

textbooks and the media. Science reveals the goals a person sets by using the nature and shows which 

of the laws of the nature operate independently of human consciousness, thus revealing the limits of 

the possible human intervention in the natural processes. Meanwhile the principles of interaction with 

the nature, suitable not only technologically, but also with the social and environmental points of view 

are cognized. 

Humanitarian sciences indicate greater educational role in the environmental education of 

pupils. They provide the description of the moral values that people should base their activity on, 

identifying the social consequences that result from these or other methods using the nature, provide a 

certain margin of legal knowledge in the field of ecology, define valuable environmental orientations, 

the system of norms and rules in relation to the nature and skills of its study and conservation. 

By learning the basics of science, students become awared of social and environmental factors 

that dictate certain norms and rules of behavior in the environment. These codes of conduct are the 

basis of the required social behavior, as they allow to preserve nature for future generations, for 

tomorrow. 
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The formation of such social behavior - ecological culture of students – is conducted through 

environmental education and aimed to equip students with the knowledge of ecology, assimilation of 

environmental requirements and standards, development of their environmental beliefs on that basis, 

that they will be engaging in their daily reality. Environmental awareness in the minds of students 

introduces the environmental knowledge and requirements that are necessary for life on the earth. 
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Abstract 

At this period of global ecological crisis, ecological education has reached high level of 

importance. In this article author observes formation of ecological consciousness as a part of 

ecological education of students which is very important for the future of our planet. 
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Özet 

Küresel ekolojik kriz, bu dönemde, ekolojik eğitim önem yüksek seviyesine ulaĢmıĢtır. Bu 

makalede yazar, gezegenimizin geleceği için çok önemli olduğunu öğrencilerin ekolojik eğitiminin bir 

parçası olarak ekolojik bilincin oluĢmasını gözlemler. 

 

1. Introduction 

Currently, concerns of the global civilization regarding global environmental crisis are the 

indicators of the priority of environmental education in the development of general 

education.Environmental education as an element of the system of education is aimed at all-round 

development of the student, its formation as a worker, a citizen, a reasonable consumer. 

The problem of environmental education is, first of all, the problem of formation of scientific 

ideology of students, as it is the core of consciousness, it gives the unity to the spiritual appearance of 

man and equips him with the  socially important and environmentally approved principles of approach 

to the environment.A person, capable of ecological culture, is aware of the general laws of nature and 

society, realizes that the history of society is a consequence of the history of nature and nature is a 

fundamental principle of human formation and existence. Under these conditions, the environmental 

education gains special significance, being aimed at the formation of responsible attitude to the 

environment. 

Environmental education and training are aimed to form environmental awareness for each 

student by developing personal responsibility for the environment, by gaining a deep inner conviction 

of the need to improve and optimize their interaction with nature and by ensuring the culture of life. 

On this basis, the environmental education and training of students have the following objectives: 

dissemination of environmental knowledge and skills, instillation of consciousness of students to 

involve the improvement of environment in each decision, educating each student to be willing to 

participate in continuous improvement of the environment and quality of life, informing and involving 
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students themselves to obtain information about the state of the air, water and soil in the areas of 

residence. 

The formation of such social behavior and ecological culture of students is conducted through 

environmental education and knowledge on ecology aimed at the assimilation of environmental 

requirements and standards, development of their environmental beliefs on that basis,that they will be 

applying in their daily reality. Environmental awareness in the minds of students is conducting 

environmental knowledge and requirements that are necessary for the life on earth. 

2. System of ecological education 

  Environmental education of students includes both familiarizing students with the nature and 

the general fundamentals of its protection and necessary and in-depth study of natural sciences, 

chemistry, biology, physics, revealing the interaction of nature and society. Non-formal education, 

carried out through radio, television, print, internet and others, holds a great place in the environmental 

education of students. In light of this, environmental education and the organization of an 

environmentally beneficial social activities by students is a necessity today. 

Environmental education of students is one of the priorities of the entire system of educational 

work in our Republic. In practical work to radically improve environmental education and awareness 

and respect for nature, we proceeded from the fact that a radical change in environmental performance 

can be achieved only when it is imbued with concern of every citizen of our Republic. Despite the 

progress in environmental education of students, in general, this work is carried out deliberately and 

not haphazardly. interdisciplinary communication The process of natural biological cycle lacks 

interdisciplinary communication, technical tools for environmental protection and sufficient 

information about the actual state of particular villages, districts, cities. 

In this regard, the need to establish a system of continuous education and training of students 

becomes the most important. Ecological education is intended to generate environmental awareness of 

students. Ecological consciousness determines the behavior of a student, his actions and forms 

ecological culture in general. 

Practical work on environmental education is carried out in schools of Baku. The process of 

ecological education in schools takes place more effectively, given the influence of all the factors of 

modern society, because particularly in these conditions, students are formed as a person.  

The system of environmental education contributes to the formation of phases of ecological 

knowledge and ecological performance, taking into account the social formation of students, their age 

and individual characteristics. We have used methods such as systematic and long-term observations 

in natural conditions, individual and group discussions, questionnaires, the purpose of which was to 

clarify the environmental knowledge and understanding of students.In order to do so, we organized an 

environmental lecture, which introduced basic environmental concepts and terms (protection of nature, 

environment, ecology, natural resources, environmental protection, environmental management, 

environmental monitoring, ecological system, the ecological balance of the environment, 

environmental quality indicators ) to the students. 

The main tool in the formation of ecological consciousness is the word. The word encourages 

to reflect and analyze the surrounding ecological situation, leads students to recognize their place in 

the present and future of our country, allows to put certain goals for self perfection, promotes positive 

motivation of environmental problems. The child‘s mind must be reached by a word to convey the 

knowledge that reveals the social and personal significance of environmental problems. 
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So, one of the main methods of education is an example. Teens are characterized by the search 

of the ideal role model, are interested in unselfishness, striving to serve to the motherland, so an 

excellent example for them is the life and work of an outstanding scientist and ecologist, founder of 

the theoretical and practical ecology in our Republic the academician Hasan Aliyev Alireza oglu. In 

auditorium students learn not only the life and work of academician, but also his environmental 

studies, his ideas of conservation of natural resources and the natural balance of Azerbaijan. We have 

organized tours to the places related to his memory, visited the house-museum where he lived, worked 

and created. The image of academician G.A.Aliev is a model of service to the motherland, he inspires 

great experiences, encourages students to positive actions and good deeds. After the tour talks on 

environmental activities of the scientist were held, where students speculated, expressed the desire to 

work as  academician G.A.Aliev worked. Such conversations were accompanied by video of him and 

his works, with posters demonstrating the various activities of academician. At lectures students also 

got acquainted with the activities of other environmental scientists. At the end of lectures the 

conference was held, where the authors of the best performances received gifts. 

Research in the field of education of students discovered an important law that determines a 

technique of its organization: the process of educating achieves the greatest effect is when the 

objective becomes significant, desirable, necessary and brings satisfaction to each and every. This law 

follows a number of important requirements for environmental education. Environmental goal set for 

the operation of environmental non-governmental organization, must be objectively useful not only for 

society, macro and micro collectives in general, but also for each member of the team, as a work 

should be required to bring satisfaction.  

Such a feeling of all participants is the result of a favorable emotional tone of the whole 

process of activities, relationships that develop in it, when all are passionate about achieving the 

environmental objectives and contents of operations, when the joyful experience is born. Unfavorable 

psychological climate among the participants of this activity causes irritation, resentment, desire not to 

participate in the activities, creates a negative experience of shifting the work and responsibility to 

others. In the process, big attention should be paid to the children to consolidate diverse experience 

gained during the operation.  

At the same time, often adjustment of the relationship between team members is needed. For 

this purpose, use of such methods of education as pedagogical requirement, which has not only 

regulatory, catalytic but also sometimes inhibiting role is essential. 

 Very often, environmental requirement serves as the reception, prompting a reasonable 

action, and in environmental education can be direct and indirect, which manifests itself in the form of 

advice, request or a hint.One of the important methods of motivating students to environmental 

performance is public opinion. Expressing assessment, judgments and demands, public opinion often 

acts as an evaluation of the actions of a specific person or group of people. Public opinion is expressed 

at official events and in person, it may be carried out at the meetings of youth NGOs, during 

environmental work, in the media, at the meetings of the environmental organizations, as well as 

during the process of group decision-making, where not only critical assessment of environmental 

actions and activities is proceeded but also ways of implementing the decisions to solve critical 

situations are applied. 

The power of public opinion in a school team is so vast that it should be used very carefully 

and skillfully. And this requires it to be sharp and clear, natural and sincere, fair and concrete. 

Interest in the general environmental success and environmental commitment to implement 

meaningful goals and objectives give rise to intense communication of youth groups, during which 
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norms of ecological and moral precepts are  produced and recognized. During environmentally 

beneficial activities, students are developing convictions of what and how to do in order to feasibly 

make the world cleaner and better. It has a very positive effect on the course of environmental public 

works and collective analysis of these works. This analysis leads to rethinking the previous 

experience, which arises as a result of new socially useful orientation of the individual. These 

environmental beliefs and orientation are required in the organization of environmentally useful public 

activity of students. 

One of the areas of environmental education of students was acquaintance with the rights and 

duties of citizens of our Republic in the field of environmental protection. This includes receiving of 

accurate information about the existence of environment favorable for life and health, its conditions 

and measures to improve it, receiving compensation for the damage to their health as a result of 

violation of legislation on environmental protection, the implementation of measures to protect and 

improve the environment.  

Each student can participate in the public events relating to the environment, put forward 

proposals on the social or school review of environment, push demand for the elimination of objects 

that have a negative impact on the environment. 

Management of environmental education and training of students differs with its social 

character of the complex combination of activities as it is carried across the Republic. It involves 

forecasting, planning, decision making, control over the execution, regulation of environmental 

activities and conclusions. Environmental education should be based on the objective laws of nature 

and society. Finally, environmental education should have a clear structure and system activity. 

The development of environmental beliefs of students that govern their behavior, plays great 

importance in environmental education. Environmental conviction is a tough look at the system of 

environmental regulations and requirements, recognition and experience of their sincerity and 

necessity for society. "If a person takes these or other standards of behavior, but dispassionately relates 

to its implementation, it means that he is only superficially, formally accepted them and the expressed 

public attitude was not his personal attitude.  

Public relations takes as personal  are emotionally experienced."(S. Rubinstein" Fundamentals 

of General Psychology ", M., ed." Uchpedgiz "1946, p.81).  However, environmental knowledge 

acquires personal character and becomes convictions only if it is consciously assimilated and 

organized into beneficial environmental performance. 

 With this fundamental importance in mind, a great job of ecological education of senior 

students played a "high school movement for environmental cleanliness", which was organized in the 

school. To this end, we held a conference which adopted the Statute of the environmental school 

organization. In the Statute purpose, responsibilities, activities, membership and the governing body 

were defined. The main goal of the environmental movement is to fight for the purity of the class, 

school, district, environmental protection, landscaping of streets, creating a healthy environment and 

an atmosphere of interest in environmentally healthy lifestyle. Every student who participates in the 

organization of ecological purity, which protects the flora and fauna and is involved in the creation of 

environmental groups, teams and micro collectives can become a member of the environmental 

movement. The movement is led by the Environmental Council, elected at the general conference of 

ecologists. The Conference approves Charter movement, elect the President of the movement for the 

year. Voting is conducted openly. The Environmental council of the movement holds meetings once a 

month in which all matters related to the movement are solved. 
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"The movement of high school students for environmental cleanliness" engages in planting 

greenery in classrooms, school, district, kindergartens and other school facilities, holds regular 

environmental raids for a cleaner environment, participates in rescue operations in case of gross 

violations of the ecology, conducts lectures, discussions, debates, seminars,evening and morning 

events, tours of the Environment and Health, organizes meetings and pickets in case of damages to the 

environment or the destruction of flora or fauna for bringing these issues to the public. Environmental 

measures of students also include protection of water bodies and air from contamination, protecting 

green space and birds' nests from destruction. Ecological Movement of students holds annual, semi-

annual, quarterly and monthly contest of environmental works. 

A positive role in strengthening the environmental education of students is conducted by 

organizing and preparing public advocates of environmental knowledge, landscapers, public inspectors 

for nature protection. It is important to teach students to love and protect nature, to assess its condition, 

to promote ecological knowledge not only among their peers but also among adults and younger 

students. Students should be trained to take part in socially useful activities for the protection of nature 

and shaping this activity. 

Ecological education includes awareness of the students multifaceted value of nature as a 

source to meet the diverse needs of the entire society and each person separately. This concerns, first 

and foremost, material and practical needs, as well as cognitive and aesthetic. 

Even in the ancient East nature was taken a very good care of: in ancient Sumer and ancient 

Babylon laws for the protection of nature were issued; every human life was seen in close 

psychological, biological and spiritual connection with nature. 

In Azerbaijan, in ancient times, it was firmly believed that the one who hurt the tree, or kills 

the bird, will be unhappy. Respect for nature is preserved also in Azerbaijani folk beliefs. People say 

that pomegranate, apple and pear are the desire trees of all. The one who grows it will fulfill his desire. 

Dogwood, poplar, fig trees are considered sacred and can not be cut down or burnt. The one who hunts 

a lot of extra fowl, will not have abundance his family.  

Therefore, a large place in the environmental performance of students is dedicated to the work 

of young naturalists, taking care for animals in "living corners." It is attached to the elementary school 

students research and diverse natural sciences activities, it promotes the interests and inclinations, but 

also contributes to the formation of life plans.Resource depletion and environmental pollution lead to 

the alienation of man from the environment. 

 It is necessary to change not only the structure and quality of modern production 

technologies, the priorities of the economy, but also to change the value attitude towards nature, to 

defend nature as the highest value and proceed from this in all directions, not only economic and 

social development, but above all in the education of students. It is no accident that the scientists 

believe that modern era is the time of formation and development of information and ecological 

society. And this society requires environmentally literate people, and it is primarily assumes 

knowledge of existing and applicable laws, aimed at environmental protection of human and nature. 

Students got acquainted with the law "On Environmental Protection‖ adopted in the country, which 

defines the legal, economic and social framework for the protection of the environment, the aim of 

which is to ensure environmental safety for the protection of the ecological balance of the 

environment, elimination of the harmful effects of economic and other activities on the natural 

ecosystems, the conservation of biological diversity and the rational organization of natural resources. 

This law regulates the relationship of nature and society in order to strengthen the rule of law and legal 
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regulations in the field of improving the quality of the environment, sustainable use and restoration of 

natural resources and the protection of the environment. 

We have included the study of a number of laws to ensure the well-being of the ecology in the 

territory of our Republic in the system of ecological education of students. Among these are  "Law of 

the Azerbaijan Republic on the protection of public health", which provides the basic principles and 

organization of public health, defines the rights of citizens in the area of health, medical and social 

care, the responsibility for the harm caused to the health of citizens; and the "Law of the Azerbaijan 

Republic on the radiation safety of the population", which defines the legal basis of accident-free 

activities in radioactive sources, protection from radiation hazards and public health; and "Forest Code 

of the Azerbaijan Republic", which proclaims the protection and conservation of forests as part of the 

national wealth. 

By studying these laws, the students realize that the ultimate goal of any work for the 

protection of nature is the preservation of normal conditions of life on Earth for people, so the students 

should base their educational and conservation activities on existing relationships in nature. 

In classical pedagogy the provisions of the content of scientific knowledge about the nature 

and methods of its disclosure, the formation of the ideology in the process of cognition of nature, the 

moral and aesthetic development of the person under the influence of nature, the identity, location and 

value of communication with nature in its education system were substantiated and developed. The 

pedagogical value of strengthening the humane feelings by means of nature was emphasized by the 

great teachers such as Jean Jacques Rousseau, Johann Heinrich Pestalozzi, John Amos Comenius, Leo 

Tolstoy, Mir Mohsen Navvab, Gasanbek Zardabi and others. 

The relation of a man to the nature is shown through his respect for the environment and the 

attitude to himself as its integral part. The feeling of nature, developed and brought up in a person and 

associated with the care of her, is at the same time a method of communication between people. 

Feeling himself as a part of nature, and often as a perfect part, the person learns to use it to cognize 

himself and the people around him. In order to understand this need, first of all, you need to learn its 

laws and the laws of nature.  

Everything in the nature is subject to the general laws of life and changes gradually, perfecting 

or losing its quality. The laws of nature are the basis of purposeful human activity. Attitude to nature 

in modern times becomes the most important feature of the culture of a person.Nature is an 

inexhaustible source of beauty. Moral and aesthetic attitude towards nature is enriched by its reflection 

in images of art and literature, which are actively presented to students in the disciplines of a 

humanitarian cycle. 

Separation of the aesthetic and environmental education is extremely difficult, and 

unnecessary. Truly humane feelings develope as an extension of the relationship that man establishes 

between himself and nature. Direct contact with nature and combination of correct behavior in the 

nature, work, social care and beautification of the environment are especially significant. 

Formation as an environmentally educated person in terms of the youth social activity assumes 

the organic unity of sensory perceptions with aesthetic experiences and desire to make a practical 

contribution to its improvement.Organized school activities for nature protection are subject to 

understanding of aesthetic value of natural phenomena. Students in their activities should seek to build 

an effective system of environmentally useful things. The awareness of the students that they are 

parties in the necessary environmentally useful work has a great educational value. We organized 

clubs of zoologists, botanists, naturalists, and students themselves become leaders of such clubs. The 

scope of work includes the study of nature, flora and fauna in their place of residence and surrounding 
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areas, identifying the most necessary work to provide emergency assistance, conducting of feeding the 

animals. 

The most common form of environmental education are environmental clubs or Friends of 

Nature clubs. Club activities include a large and diverse work for the protection of nature. Local 

history work can be the basis of such clubs. The organization of the environmental youth work 

included the simulation games, which usually consist of its preparation, implementation and 

discussion. The scheme of the preparatory phase of the ecological simulation game is the following: 

determining the theme, purpose and objectives of the game, familiarizing all high school students with 

its rules, distribute the "roles" - experts, supervisors, Chairman, performers, artists, responsible for the 

design of the game. During the game, all of students carry out works, record and prepare for the 

evaluation and discussion. In the third phase of summing up, the participants compare different points 

of view, identify the successful work and failures, analyze it, give an overall assessment and compare 

the results achieved with the objectives and tasks. This is the way students' social aspirations acquire 

individual character in search of ways of life, their own forms of social approval. In the process of 

environmental activities independence is shown, independent thinking and, above all, self-setting 

environmental objectives are encouraged. 

Such environmental simulation games as "environmentally unfriendly place in our 

neighborhood", "define the pollution of air and water for yourself," "Accounting and control of trees in 

the school attached to the territory", "green school and kindergarten" and others can be used. 

Communication during the environmental simulation game has an important role in the formation of 

ecological beliefs. Students during the environmental gaming experience environmental behavior that 

contributes to the development of environmental beliefs. Knowledge in environmental activities gives 

students the opportunity to understand the world and themselves in it. In this regard, ecologically 

oriented group communication forms ecological culture of students. Environmental focus of 

communication in the process of ecological performance makes it possible to complement, broaden 

and deepen existing knowledge, to implement a tendency in the elective classes, scientific societies, 

competitions and Olympiads. 

Understanding the multi-value of nature as a source of material and spiritual forces of society, 

development of the need to communicate with the nature, the perception of its ennobling influence in 

accordance with our moral values, the pursuit of knowledge of the real world in unity with the moral 

and aesthetic experiences: all this, after all, determine the future relationship with the environment. 

3. Conclusion 

The natural environment and nature become effective means of education in case that the 

teacher purposefully engages students in certain activities for its improvement. Students are trained to 

manage and protect the objects of nature, and it acts for him as a matter of concern and work, and 

compliance with legal and ethical requirements to do with these objects as a norm of behavior. For 

example, landscape planning skills (gardens, parks, schoolyards site), planting and taking care of 

plants not only serve as a good support in the formation skills of caring for the landscape, but also act 

as an effective teaching tool to help students to inculcate the norms of ecological behavior. 

The most important condition and indicator of education of ecological culture among students 

is practical activity. It manifests and fixes multiple methods of relations with the nature and form the 

positive qualities of the person that determine the desire to live in harmony with nature. The nature of 

acts, actions, and finally, the entire focus of practice express how stable is the position of a student in 

his attitude to the environment. 
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The ecological culture of personality presupposes that students have certain knowledge and 

beliefs, preparedness to activities, as well as its practical actions, consistent with the requirement to 

take care of the nature. Ecological culture is an important indicator of social activity and awareness of 

students. 

The real value in life is the ability to protect the environment from pollution and destruction. 

This ability is related to the culture of observance of personal behavior, such as to prevent negative 

phenomena in the environment: trampling of vegetation, domestic waste pollution, noise, etc. It is 

aimed to prevent the negative consequences in the natural environment as a result of actions of others; 

for example, the suppression of various types of small-scale poaching (illegal collection of wild plants, 

catching birds, fish, etc.), violation of the rules of behavior in the natural environment (the burning of 

dry grass, small felling, trampling, etc.). Such skills require training specific emotional and volitional 

qualities and skills to communicate freely with people. 

Other skills related to the implementation of feasible labor operations to eliminate the 

undesirable phenomenon that has already arisen. For example, starting a fire extinguishing, rescue 

young fish and other animals in distress, protection against soil erosion, garbage collection in the areas 

of recreation, etc. 

Information about the ecological balance of the universe, students receive via textbooks and 

the media. Science reveals the goals set by a person using the nature and shows the laws of nature that 

operate independently of human consciousness, thus revealing the limits of the possible human 

intervention in the natural processes. Meanwhile the principles of interaction with nature, suitable not 

only technologically, but also with the social and environmental points of view are 

learned.Humanitarian sciences demonstrates greater educational role in the environmental education of 

students. It gives a characterization of the moral values which people should base their activity on, 

identifying the social consequences that result from different methods of nature consumption, provides 

a certain margin of legal knowledge in the field of ecology, define the orientation, defines valuable 

ecological orientations and  the system of norms and rules of relationship to the nature and skills of its 

study and conservation. 

By learning the basics of science, students are aware of social and environmental factors that 

dictate certain norms and rules of behavior in the environment. These codes of conduct are the basis of 

the required social behavior, as they allow to preserve nature for future generations, for tomorrow.Due 

to the systematic and targeted work on ecological education of students the level of environmental 

knowledge and participation in environmental activities has become much higher, more conscious, the 

ability to independently set goals, to plan and execute specific environmental problems has been 

developed. Analysis of the results of the students made it possible to determine the effectiveness of the 

system of environmental education and information about the structure and nature of intergroup 

relationship, the strength of the emotional perception of the environment, the maintenance of 

ecological concepts of students. Developing environmentally friendly public consciousness by 

acquiring practical skills in ecology, the students develop their spiritual world, improve themselves 

aesthetically and physically, form the will and character by fostering respect for themselves, others 

and for the entire universe. 
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Özet 

Ülkelerin iktisadi geliĢmiĢlik düzeylerinin gelir yanında eğitim, sağlık ve yaĢam kalitesini 

gösteren diğer kriterlerin de dikkate alınarak incelenmesi daha doğru bir yaklaĢım olarak kabul 

edilmektedir. BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma TeĢkilatı‘nın (UNIDO)1990 ‗dan itibaren her yıl 

yayınladığı Ġnsani Kalkınma Endeksi (Human Development Index-HDI ĠGE) ülkelerin 

geliĢmiĢliklerini yalnızca nicelik bakımdan değil aynı zamanda nitelik açısından da ölçen önemli bir 

göstergedir. Bu indekste ekonomik performans, insani kalkınmanın temeli olan eğitim ve sağlık 

göstergeleriyle beraber ele alınmaktadır.  

Merkezi sosyalist ekonomik sistemle yönetilmiĢ devletlerin büyük bir bölümü, 1991‘de 

Sovyetler Birliği‘nin (SSCB) parçalanmasının ardından iktisadi sistemlerini, piyasa ekonomisi 

sistemine doğru dönüĢtürmeye Devletler Topluluğu(BDT) içerisinde yer alan Orta Asya 

Devletleri,(Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan) birçok sebepten ötürü 

araĢtırmacıların yakın ilgisine konu olmuĢlardır. Bu ülkelerde ekonomik dönüĢüm süreci ve sonrasında 

kaydedilen geliĢmelerin analizi bu açından önem taĢımaktadır.  

Bu araĢtırma geçiĢ ekonomisi özelliği gösteren Orta Asya Devletleri‘nin insani kalkınma 

düzeyleri ile insani kalkınma ve iktisadi büyüklük arasındaki iliĢki konu edilmektedir. Bildiri, Orta 

Asya Devletleri‘nin insani kalkınmıĢlık düzeylerini karĢılaĢtırmalı olarak çözümlemeye çalıĢmaktadır. 

Bu doğrultuda; 1991 sonrası Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan‘ın okur-

yazarlık oranı, okullaĢma oranı, ortalama yaĢam süresi ve kiĢi baĢına düĢen milli gelir rakamlarından 

elde edilen insani  

Bildirinin ilk bölümünde geçiĢ ekonomilerinin temel özellikleri ve ekonomik performans ile 

beĢeri kalkınma indeks değerleri kullanılarak ve tablo analizleri yapılarak ulaĢılmaya çalıĢılacaktır. 

Böylelikle bu devletlerin, iktisadi geliĢmenin en önemli unsurlarından biri olan beĢeri sermaye 

potansiyelleri tespit edilmiĢ olacaktır. kalkınma arasındaki iliĢki ele alınacaktır. Ġkinci bölümde beĢeri 

sermaye kavramının ve insani kalkınma indeksinin içeriği hakkında bilgi verilecek, bununla birlikte bu 

bölümde Orta Asya Devletleri‘nin Ġnsani Kalkınma Ġndeksi‘nde ki sıralaması ve eğilimleri 

incelenecektir. Son bölümde ise ilgili ülkelerin beĢeri kalkınma indeksinde yer alan göstergelerinin 

karĢılaĢtırmalı analizi yapılacaktır.  

 

Anahtar kelimeler: Orta Asya Devletleri, İnsani Kalkınma Endeksi, Geçiş Ekonomisi 
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Human Development Index in Transition Economies: Example of Central Asian States 

 

Abstract 

Besides the economic development of the country's income level, education, health and other 

criteria taken into consideration in examining the quality of life it is considered as showing a more 

accurate approach. United Nations Development Organization (UNIDO) 1990 Human Development 

Index, published every year from (HDI) is an important indicator in terms of quality measure not only 

the quantity but also the maintenance of the development of the country. Economic performance of 

this index, which is discussed along with basic education and health indicators of human development. 

Center socialist economic system, with a large part of the managed state in 199, the Soviet 

Union (USSR) after the economic system of the fragmentation, the market economy system towards 

the Conversion of States is located within the Central Asian states (Kazakhstan, Kyrgyzstan, 

Uzbekistan, Turkmenistan and Tajikistan) have been the subject of close attention of researchers for 

several reasons. The analysis of developments in the economic transformation process and after these 

countries are important in this respect. 

This research shows the transition economies of Central Asian States property with human 

development levels of human development and is a relationship between economic size. Declaration, 

the human development level of the Central Asian States is working to resolve the comparatively. In 

this context; After 1991, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, the literacy rate in 

Turkmenistan, enrollment rate, the average life expectancy and human development index values 

obtained from national income per capita figures and shall be pursued table analyzes are performed. 

Thus this state, the potential of human capital is one of the most important elements of economic 

development will have been determined. 

The main characteristics of transition economies and will be discussed in the first part of the 

paper the relationship between human development and economic performance. In the second part will 

be informed about the content of the concept of human capital and human development index, 

however, that in this part of the ranking of the Human Development Index for Central Asian States 

and the trends will be examined. Comparative analysis of the indicators in the human development 

index of the country concerned will be made in the final section. 

 

Keywords: Central Asian States, Human Development Index, Transition Economy 

 

 

1. GĠRĠġ 

1980‘li yıllarda dönemin iktisadi ve siyasi güçlü devletleri olan Amerika BirleĢik Devletleri 

(ABD) ve Ġngiltere (BK) devletin ekonomik anlamda etkinliği azaltan piyasa ekonomisi kurallarını 

oluĢturmaya baĢlamıĢtır. Kapitalist düzeni savunan bu politikaların artıĢı, sosyalizm ile yönetilen 

devletler açısından sonun baĢlangıcıdır. (Yavuz, 2005:12) 

GeçiĢ ekonomileri terimi, Tandırcıoğlu‘na göre; ―merkezi planlamayı terk ederek, piyasa 

ekonomisi sistemini kurmaya çalıĢan eski sosyalist ülkeleri ifade etmek için kullanılmaktadır.‖ 

(Tandırcıoğlu,2002:202)  
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Ramazanoğlu ve Acar; geçiĢ ekonomilerinin özelliklerini Ģu Ģekilde belirtmiĢlerdir: 

―i. SanayileĢme yetersiz, teknoloji geri, 

ii. Tarımsal nüfus yüksek verim az, 

iii. Sosyal ve Etik Kodlar yerleĢmemiĢ, güven düzeyi düĢük, 

iv. Regülasyonlar piyasa için yük, 

v. Finansman imkanları sınırlı, 

vi. Kurumsal yapıda aksamalar mevcut, 

vii. Çoğunlukçu demokrasi + popülizm + devletçilik ve rantdağıtımı engellenememekte, 

viii. Hukukun üstünlüğü ilkesi uygulanmıyor, 

ix. Karar almaya temel teĢkil edecek ve doğru karar aldıracak verilere ulaĢmak henüz mümkün 

değil. Kullanılan veriler genellikle eski veya anlamsız‖ (Ramazanoğlu ve Acar, 2007: 387) 

Ġktisatçılar çoğunlukla iki tür geçiĢ ekonomisi sınıflandırmasında bulunmaktadırlar. Bunlardan 

ilki, geleneksel geçiĢ ekonomileridir. Geleneksel geçiĢ ekonomileri tropikal Afrika ve Güney Asya 

devletlerinde görülmektedir. Ġkinci tür ise yeni geçiĢ ekonomileridir. Bunlarda; Doğu ve Orta Avrupa, 

eski SSCB, bazı Latin Amerika ülkeleri ve Çin‘den oluĢmaktadır. Yazında yaygın olarak kabul gören 

geçiĢ ekonomileri sadece Orta ve Doğu Avrupa, eski SSCB, Çin ve Moğolistan‘dır. (Güler, 2012:53) 

Sovyetler Birliği‘nin dağılması sonrasında 15 Cumhuriyet ortaya çıkmıĢtır. Bu 

Cumhuriyetlerin 3‘ü Baltık Devletleri (Estonya, Letonya ve Litvanya) ve 12‘si Bağımsız Devletler 

Topluluğu [(BDT ülkeleri de Kafkasya Devletleri (Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan); Orta Asya 

Devletleri (Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan) ve Beyaz Rusya, 

Moldovya, Ukrayna ve Rusya olarak gruplanmaktadır.)] olarak gruplanmıĢtır. Eski Sovyetler Birliği 

ülkeleri dıĢında kalan, fakat siyasi olarak Sovyet rejiminin kontrolünde ve etkisi altında bulunan diğer 

geçiĢ ekonomileri ise Orta ve Doğu Avrupa (Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, 

Makedonya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovak Cumhuriyeti ve Slovenya) devletleridir.  

(Sakınç,2005:13) 

Sakınç‘a göre; ―Eski Sovyet sistemine dahil ülkelere geçiĢ ekonomileri adı verilmesinin bir 

nedeni, bu ülkeleri politik anlamda az geliĢmiĢ veya geliĢmekte olan ülkeler sınıflandırması dıĢına 

çıkarma gayretidir. GeçiĢ ekonomileri, ekonomik büyüme trendleri ile iliĢkilendirilmektedir. GeçiĢ 

ekonomilerini ekonomik büyüme ile iliĢkilendiren klasik görüĢ, serbest ticaret, piyasalara sınırlı devlet 

müdahaleleri ve yabancı sermaye giriĢlerinde liberalizasyon lehine önermelerde bulunmaktadır.‖ 

(Sakınç,2005:13) 

Bu çalıĢmada geçiĢ ekonomisi olarak kabul edilen Orta Asya Devletleri (Kazakistan, 

Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan) ile kısıtlanmıĢtır. Bahsi geçen devletlerin piyasa 

ekonomisine geçiĢ ardından ĠGE açsından nasıl bir ivme kazandığı ilk olarak ülke özelinde daha sonra 

Orta Asya Devletleri açısından karĢılaĢtırmalı olarak irdelenecektir. 

2. KAVRAMLAR 

2.1. İnsani Gelişmişlik Endeksi: ―ĠGE, UNDP‘ nin her yıl düzenli olarak yayınladığı ve 

ülkeleri, belirli verileri dikkate alarak insani geliĢmiĢlik düzeylerine göre sıraladığı bir endekstir. 

Endeks ―kalkınmanın ve kalkınma performansının sadece ekonomik olmayan boyutları kapsamında da 

ölçülebileceğini göstermeye çalıĢan, ulusal ve uluslararası kıyaslamalı veri ve istatistiklere dayalı bir 

ölçüt örneği olarak gösterilmektedir‖ (Akçiçek, 2015:5) Bu endekste: 
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―1. YaĢam Standardı: KiĢi baĢına düĢen milli gelir  

2. Eğitim Standardı:  

a. Beklenen eğitim süresi  

b. Ortalama eğitim süresi 

3. Uzun ve Sağlıklı YaĢam Standardı: Doğumda beklenen yaĢam süresi‖ (Çebi:2) 

2.2. Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi (EUİGE): ―ĠGE üç farklı boyutta insani 

geliĢimle ilgili ilerlemelerin ulusal ortalamasını temsil eder. Bu üç alan sağlık, eğitim ve gelirdir. 

Bütün ortalama göstergelerde olduğu gibi aynı ülke nüfusunun insani geliĢme alanında kendi içindeki 

eĢitsizliklerini gizlemektedir. GeliĢme dağılımı farklı olan iki ülke aynı ortalama ĠGE değerine sahip 

olabilir. EUĠGE bir ülkenin sağlık, eğitim ve gelir alanındaki ortalama baĢarılarını dikkate almakla 

kalmaz, bunun yanı sıra her bir alandaki eĢitsizlik düzeyini ortalamadan ―düĢmek‖ yoluyla bu 

baĢarıların vatandaĢlara nasıl dağıtıldığını da değerlendirir.‖ (UNDP, 2015:1)  

2.3. Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (TCEE): ―Toplumsal Cinsiyet EĢitsizliği Endeksi 

kazanımlar açısından kadın ve erkekler arasındaki eĢitsizliği üç boyutta yansıtan bileĢik bir ölçüdür: 

üreme sağlığı, güçlendirme ve iĢ gücü piyasası. Sıfır (kadın ve erkekler eĢit ücret aldıklarında) ve bir 

(erkek veya kadınlar tüm boyutlarda diğerine kıyasla düĢük ücret aldıklarında) arasında değiĢir. Sağlık 

boyutu iki gösterge ile ölçülür: anne ölüm oranı ve ergen doğurganlık oranı. Güçlendirme boyutu da 

iki gösterge ile ölçülür: her bir cinsiyetin parlamentoda sahip olduğu koltuk oranı ve orta ve yüksek 

öğrenime devam etme seviyeleri. ÇalıĢma boyutu kadınların iĢ gücüne katılımları ile ölçülür. 

Toplumsal Cinsiyet EĢitsizliği Endeksi, ulusal insani geliĢme baĢarılarının toplumsal cinsiyet 

eĢitsizliği açısından ne derece zarar gördüğünü ortaya çıkarmak ve politika analizi ve savunuculuk 

çabaları için deneysel zeminler sağlamak üzere tasarlanmıĢtır.‖ (UNDP, 2015:1) 

2.4. Cinsiyete Dayalı Gelişme Endeksi (CDGE): ―2014 yılı Ġnsani GeliĢme Raporunda 

kullanılmıĢtır. CDGE, temeline kadın ve erkek ĠGE değerlerini almakta ve insani geliĢmenin üç temel 

boyutunda ortaya çıkan cinsiyet eĢitsizliklerini değerlendirmektedir. Bu üç temel; sağlık, eğitim ve 

ekonomik kaynaklar üzerindeki hakimiyet olarak ifade edilir. Sağlık; kadın ve erkeklerin doğumda 

ortalama yaĢam beklentisi değeri ile eğitim; kız ve erkek çocukların ortalama öğrenim görme süresi 

beklentisi ve 25 yaĢ ve üzeri yetiĢkinlerin ortalama öğrenim görme süresiyle, ekonomik kaynaklar 

üzerindeki hakimiyet; kiĢi baĢına düĢen tahmini GSMH'nin kadın ve erkekler açısından ayrı ayrı 

hesaplanması sonucu elde edilen oranlar ile ölçülmektedir.‖ (Fırat ve Aydın, 2015:68) 

2.5. Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (ÇBYE): ÇBYE ile hanelerde eğitim, sağlık ve yaĢam 

standartlarında görülen yoksunluklar belirlenmektedir. Bu belirleme aĢamasında hanelerde anketler 

kullanılmaktadır. Hane halkı anketleri aynı hanede yapılan anketlere dayanmaktadır. 

 Hane halkı anketleri sonucu ortaya çıkan mikro değerlerin kullanılması ile bireysel 

yoksunlukların tespiti amaçlanmaktadır. (Fırat ve Aydın, 2015:68) 

2.6. Ülkelerin İGE’ ye Göre Sınıflandırılması:Ülkeler, endeks değerine göre UNDP 

tarafından 4 grupta kategorize edilmektedir. Bunlar: 
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Tablo 1: Ülkelerin ĠGE  

Endeks Değeri Grup Tanımı 

0-0,510 DüĢük 

0,511-0,697 Orta  

0,698-0,806 Yüksek 

0,807-1 Çok Yüksek 

Kaynak: UNDP Human Development Report 2014. 

 

Bu tabloya göre 0-0,510 arasında endeks değerine sahip ülkeler düĢük sınıfında yer alırken 

0,807 ve 1 arasında yer alanlar çok yüksek sınıfında yer almaktadır. 

 

3. GELĠġMĠġLĠK ENDEKSĠ ve ORTA ASYA DEVLETLERĠ 

 

3.1.Kazakistan: 

 

1980- 2013 yılları arasında Kazakistan‘ın eğilimleri tablo 2‘de düzenlenmiĢtir.  

 

Tablo 2: Kazakistan Yıllara Göre ĠGE Eğlimleri 

Yıl Doğumda 

ortalama 

yaĢam 

beklentisi 

Öğrenim 

görme süresi 

beklentisi 

Ortalama 

öğrenim 

görme süreci 

KiĢi baĢına 

düĢen satın 

alma gücü 

paristesi 

ĠGE değeri Ġnsani 

geliĢmiĢlik 

Düzeyi 

1980 65,1 11,9 6,1    

1985 67,0 12,5 7,0    

1990 66,8 12,6 7,7 13,285 0,686 Orta 

1995 63,9 12,2 8,8 8,277 0,659 Orta 

2000 63,5 12,7 9,9 9,336 0,679 Orta 

2005 65,2 15,0 10,2 14,606 0,734 Yüksek 

2010 66,1 14,7 10,4 17,401 0,747 Yüksek 

2011 66,3 14,9 10,4 17,719 0,750 Yüksek 

2012 66,4 15,0 10,4 18,614 0,755 Yüksek 

2013 66,5 15,0 10,4 19,441 0,757 Yüksek 

Kaynak: Kazakhstan, Human Development Report 2014, 

 

Tablo 2 incelendiğinde geçiĢ ekonomisi özelliği gösteren Kazakistan doğumda ortalama 

yaĢam beklentisi eğlimi en düĢük 1985 yılında 67 olarak gerçekleĢmiĢtir. Öğrenim görme süresi 

beklentisi en düĢük 1980 (11,9)‘de 2012 ve 2013 yıllarında ise en yüksek düzeyde (15 yıl) 

görülmektedir. Ortalama öğrenim görme süreci en düĢük 1980 6,1 yılken 2010 yılından sonra ise 10,4 

yıla yükselmiĢtir. Satın alma gücü ise Bağımsızlığın ilk on yılında (1991-2000) yılında düĢüĢ 

göstermektedir. 2000‘den sonra ise artıĢ söz konusudur. Bağımsızlığın ilk yıllarında ĠGE değeri 

düĢmüĢtür. 2000 sonrası ĠGE değerinde sürekli artıĢ söz konusudur. 

 

3.2. Kırgızistan 

1980- 2013 yılları arasında Kırgızistan‘ın eğilimleri tablo 3‘te düzenlenmiĢtir. 
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Tablo 3: Kırgızistan Yıllara göre ĠGE Eğlimleri 

Yıl Doğumda 

ortalama 

yaĢam 

beklentisi 

Öğrenim 

görme süresi 

beklentisi 

Ortalama 

öğrenim 

görme süreci 

KiĢi baĢına 

düĢen satın 

alma gücü 

paristesi 

ĠGE değeri Ġnsani 

geliĢmiĢlik 

Düzeyi 

1980 63,2  6,6    

1985 65,2  7,4    

1990 66,3 11,8 8,1 3,214 0,607 Orta 

1995 66,1 10,5 8,6 1,639 0,557 Orta 

2000 66,2 11,8 9,2 1,931 0,586 Orta 

2005 66,6 12,6 9,2 2,264 0,605 Orta 

2010 67,1 12,3 9,3 2,589 0,614 Orta 

2011 67,2 12,5 9,3 2,671 0,618 Orta 

2012 67,4 12,5 9,3 2,761 0,621 Orta 

2013 67,5 12,5 9,3 3,021 0,628 Orta 

Kaynak: Kyrgyzstan, Human Development Report 2014. 

 

 Veriler incelendiğinde doğumda ortalama yaĢam beklentisi 1980‘den 2013 yılına  kadar 

sürekli artıĢ göstermiĢtir.  Öğrenim görme süresi beklentisi en düĢük 1995 yılında  gerçekleĢmiĢtir. 

Ortalama öğrenim görme süreci 2010-2013 yılları arasında en yüksek seviye olan 9,3 olarak 

görülmektedir. Satın alma paritesi ise en düĢük 1990‘da ise en yüksek 2013‘te gerçekleĢmiĢtir. ĠGE 

değeri en düĢük seviyeyi 1995 yılında, en yüksek seviyesi ise 2013 yılında gerçekleĢmiĢtir. Tüm 

dönemlerde geliĢmiĢlik sınıfı orta olarak görülmektedir. 

 

3.3. Özbekistan 

1980- 2013 yılları arasında Özbekistan‘ın geliĢmiĢlik eğilimleri aĢağıda düzenlenmiĢtir 

 

Tablo :4 Özbekistan Yıllara göre ĠGE Eğlimleri 

Yıl Doğumda 

ortalama 

yaĢam 

beklentisi 

Öğrenim 

görme süresi 

beklentisi 

Ortalama 

öğrenim 

görme süreci 

KiĢi baĢına 

düĢen satın 

alma gücü 

paristesi 

ĠGE değeri Ġnsani 

geliĢmiĢlik 

Düzeyi 

1980 65,5 - - - - - 

1985 67,0 - - - - - 

1990 66,8 11,1 - 3,040 - - 

1995 66,4 10,7 - 2,216 - - 

2000 67,0 10,8 - 2,442 - - 

2005 67,4 11,6 10,0 3,037 0,626 Orta 

2010 67,9 11,5 10,0 4,312 0,648 Orta 

2011 68,0 11,5 10,0 4,588 0,653 Orta 

2012 68,1 11,5 10,0 4,921 0,657 Orta 

2013 68,2 11,5 10,0 5,227 0,661 Orta 

Kaynak: Uzbekistan, Human Development Report 2014. 

 

Tablo 4 incelendiğinde doğumda ortalama yaĢam beklentisi sürekli artmaktadır. Öğrenim 

görme süresi beklentisi en düĢük 10,7 yıl iken en yüksek 11,6 yıl ile 2005 yılında gerçekleĢmiĢtir. 

2000-2013 arasında ortalama öğrenim görme süreci 10 yıl olarak gerçekleĢmiĢtir. Satın alma gücü 

paritesi ise en düĢük 2,216 ile 1995‘te, 5,227 ile 2013‘te en yüksek rakama ulaĢmıĢtır. ĠGE değeri 

sürekli artıĢ göstermektedir. Ġnsani geliĢmiĢlik düzeyi tablonun tümünde orta sınıfta yer almaktadır. 
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3.4 Türkmenistan 

 

1980 - 2013 yılları arasında Türkmenistan‘ın geliĢmiĢlik eğilimleri aĢağıda düzenlenmiĢtir 

 

Tablo 5: Türkmenistan Yıllara Göre ĠGE Eğlimleri  

Yıl Doğumda 

ortalama 

yaĢam 

beklentisi 

Öğrenim 

görme süresi 

beklentisi 

Ortalama 

öğrenim 

görme süreci 

KiĢi baĢına 

düĢen satın 

alma gücü 

paristesi 

ĠGE değeri Ġnsani 

geliĢmiĢlik 

Düzeyi 

1980 61,0 - - - - - 

1985 62,4 - - - - - 

1990 62,8 - - 9,948 - - 

1995 63,1 - - 5,790 - - 

2000 63,9 - 9,9 5,615 - - 

2005 64,4 - 9,9 6,279 -  

2010 65,0 12,6 9,9 9,563 0,687 Orta 

2011 65,1 12,6 9,9 10,055 0,690 Orta 

2012 65,3 12,6 9,9 10,638 0,693 Orta 

2013 65,5 12,6 9,9 11,533 0,698 Orta 

Kaynak: Turkmenistan, Human Development Report 2014.  

 

Türkmenistan verilerine baktığımızda; doğumda beklenen ortalama yaĢam süresi sürekli artıĢ 

göstermektedir. Öğrenim görme süresi beklentisi verilerine 2010 yılından sonra ulaĢılmıĢ ve 12,6 yıl 

olduğu görülmektedir. 9,9 yıl ise 2000‘den sonra ortalama öğretim görme sürecini yansıtmaktadır. 

Satın alma gücü paritesi ise en düĢük 5,615 ile 2000‘de, 11,533 ile 2013‘te en yüksek rakama 

ulaĢmıĢtır. ĠGE değeri sürekli artıĢ göstermektedir. Ġnsani geliĢmiĢlik düzeyi tablonun tümünde orta 

sınıfta yer almaktadır. 

 

3.5. Tacikistan: 

 

Tacikistan‘ın 1980 yılından 2013 yılına kadar ĠGE eğlimleri aĢağıda verilmiĢtir. 

 

 

Tablo 6: Tacikistan Yıllara göre ĠGE Eğlimleri 

Yıl Doğumda 

ortalama 

yaĢam 

beklentisi 

Öğrenim 

görme süresi 

beklentisi 

Ortalama 

öğrenim 

görme süreci 

KiĢi baĢına 

düĢen satın 

alma gücü 

paristesi 

ĠGE değeri Ġnsani 

geliĢmiĢlik 

Düzeyi 

1980 62,4  7,3    

1985 63,4  8,3    

1990 62,9 12,0 9.0 3,630 0,610 Orta 

1995 62,3 10,3 9,6 1,211 0,530 Orta 

2000 63,6 9,7 9,9 1,134 0,529 Orta 

2005 65,4 10,7 10.0 1,663 0,572 Orta 

2010 66,8 11,2 9,9 2.083 0,596 Orta 

2011 67,0 11,2 9,9 2.199 0,600 Orta 

2012 67,1 11,2 9,9 2.305 0,603 Orta 

2013 67,2 11,2 9,9 2,424 0,607 Orta 

 Kaynak: Tajikistan, Human Development Report 2014. 

 

Tablo incelendiğinde geçiĢ ekonomisi özelliği gösteren Tacikistan doğumda ortalama yaĢam 

beklentisi eğlimi en düĢük 1995 yılında 62,3 olarak gerçekleĢmiĢtir.  Öğrenim görme süresi beklentisi 

en düĢük 2000 yılında gerçekleĢmiĢtir. Ortalama öğrenim görme süreci 2010-2013 yılları arasında en 
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yüksek seviye olan 9,9 olarak görülmektedir. Satın alma paritesi ise en düĢük 2000‘de ise en yüksek 

2013‘te gerçekleĢmiĢtir. ĠGE değeri en düĢük seviyeyi 2000 yılında, en yüksek seviyesi ise 2013 

yılında gerçekleĢmiĢtir. Tüm dönemlerde geliĢmiĢlik sınıfı orta olarak görülmektedir. 

 

4. ORTA ASYA DEVLETLERĠ GELĠġMĠġLĠK KARġILAġTIRMALARI 

 

2014 yılı BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı verileri doğrultusunda; ĠGE, EUĠGE, TCEE 

ve CDGE açısından Orta Asya Devletleri karĢılaĢtırmalı olarak çözümlenecektir. 

 

Tablo 7: 2014 yılı Orta Asya Devletleri ĠGE KarĢılaĢtırmaları 

Ülke ĠGE D0ğumda 

Beklenen 

YaĢam 

Süresi (yıl) 

Ortalama 

OkullaĢma 

Yılı 

Beklenen 

OkullaĢma 

Yılı 

KiĢi baĢı 

satın 

alma 

Gücü 

Paritesi 

Sıralamadaki 

yeri 

Ġnsani 

geliĢmiĢlik 

Düzeyi 

Kazakistan 0,757 66,5 10,4 15 19,441 70 yüksek 

Kırgızistan 0,628 67,5 9,3 12,5 3,021 125 orta 

Özbekistan 0,661 68,2 10 11,5 5,227 116 orta 

Türkmenistan 0,698 65,5 9,9 12,6 11,533 103 orta 

Tacikistan 0,607 67,25 9,85 11,2 2,424 133 orta 

Kaynak: Human Development Report 2014. 

 

187 ülkenin yer aldığı ĠGE verilerine göre geliĢmiĢlik düzeyi yüksek olan tek ülke 

Kazakistan‘dır. Türkmenistan 103. Sıra ile ikinci sırada yer almaktadır. 3. Sırada Özbekistan, 4. Sırada 

ise Kırgızistan yer almaktadır. En alt sırada ise Tacikistan‘ın olduğu görülmektedir. Satın alma 

paritesinde Kazakistan birinci sıradayken en alt sırada Tacikistan bulunmaktadır. Ortalama yaĢam 

süresine sahip en yüksek devlet Özbekistan‘dır. Ortalama okullaĢma yılında Kazakistan en üst sırada 

yer almaktadır. 2014 ĠGE‘de ise en altta 0,607 ile Tacikistan bulunmaktadır.  

 

Tablo 8: 2014 yılı Orta Asya Devletleri EUĠGE KarĢılaĢtırması 

 EUĠGE 

Değeri 

Toplam  

Kayıp (%) 

Ġnsani 

eĢitsizlik 

Katsayısı (%) 

Doğumda ortalama 

yaĢam 

beklentisinde 

eĢitsizlik(%) 

Eğitimde 

EĢitsizlik 

Gelirde 

eĢitsizlik 

Kazakistan 0,667 11,9 11,8 16,7 5,9 12,7 

Kırgızistan 0,519 17,2 16,9 20,0 6,6 24,1 

Özbekistan 0,556 15,8 15,3 24,3 1,4 20,1 

Türkmenistan - - - - - - 

Tacikistan 0,491 19,2 18,8 29,3 12,2 15,0 

Kaynak: Human Development Report 2014. 

 

145 ülkenin değerlendirildiği EUĠGE verilerine göre tablo oluĢturulmuĢtur. Tabloya göre 

EUĠGE en yüksek değerine sahip ülke Kazakistan‘dır. Toplam kayıp, insani eĢitsizlik katsayısı 

doğumda ortalama yaĢam beklentisinde eĢitsizlik yüzdelerine göre en yüksek orana sahip ülke 

Tacikistan‘dır. Türkmenistan‘a ait bu endekse ait 2014 yılı verisi bulunmamaktadır. 
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Tablo 9: 2014 yılı Orta Asya Devletleri TCEE KarĢılaĢtırması 

Ülke TCEE 

değeri 

TCEE 

sıralaması 

Anne 

ölüm 

oranı 

Ergen 

Doğurganlık 

Oranı 

Kadın 

Parlamenter 

Oranı (%) 

En az orta 

öğretim görmüĢ 

nüfusun oranı 

(%)  

ĠĢ gücüne 

katılım oranı 

(%) 

 Kadın Erkek Kadın Erkek 

Kazakistan 0,323 59 51,0 29,9 18,2 99,3 99,4 67,5 77,5 

Kırgızistan 0,348 64 71,0 29,3 23,3 94,5 96,8 55,7 79,0 

Özbekistan - - - - - - - - - 

Türkmenistan - - - - - - - - - 

Tacikistan 0,383 75 65,0 42,8 17,5 89,9 95.0 58,7 76,9 

Kaynak: Human Development Report 2014. 

 

 149 ülkenin değerlendirildiği TCEE verilerine göre tablo oluĢturulmuĢtur Tablo 

değerlendirildiğinde Özbekistan ve Türkmenistan‘a ait verinin bulunmadığı görülmektedir. Anne ölüm 

oranlarında Yüz binde 71 ile Kırgızistan en üst seviyede yer almaktadır. Ergen doğurganlık oranı (15-

19 yaĢ arası) 42,8 ile en yüksek değere sahip Tacikistan‘dır.  

 

Tablo 10: 2014 yılı Orta Asya Devletleri CDGE KarĢılaĢtırması 

Ülke  Doğumda 

ortalama 

yaĢam 

beklentisi 

Öğrenim 

görme Süreci  

beklentisi 

Ortalama 

Öğrenim 

görme süreci 

KiĢi BaĢına 

düĢen GSMG 

ĠGE Değeri  

K-E 

oranı 

K
a
d

ın
 

E
rk

ek
 

K
a
d

ın
 

E
rk

ek
 

K
a
d

ın
 

E
rk

ek
 

K
a
d

ın
 

E
rk

ek
 

K
a
d

ın
 

E
rk

ek
 

C
D

G
E

 

D
eğ

er
i 

Kazakistan 72,3 61,0 15,4 14,7 10, 2 10,5 14,369 24,902 0,762 0,751 1,015 

Kırgızistan 71,9 63,4 12,7 12,3 9,3 9,3 2,228 3,837 0,618 0,633 0,976 

Özbekistan 71,7 65,0 11,3 11,7 9,5 9,9 3,579 6,893 0,637 0,674 0,945 

Türkmenistan - - - - - - - - - - - 

Tacikistan 70,8 64,1 10,4 12,0 10,0 9,7 1,939 2,906 0,591 0,621 0,952 

Kaynak: Human Development Report 2014. 

 

2014 yılında 148 ülkenin değerlendirildiği CDGE verilerine göre tablo oluĢturulmuĢtur. 

Türkmenistan‘a ait veri bulunmamaktadır. Doğumda ortalama yaĢam beklentisine göre kadınların 

yaĢam beklentisi tüm ülkelerde erkeklere göre daha yukarıdadır. Özbekistan hariç tüm ülkelerde 

öğrenim görme süreci beklentisi erkeklerde daha yüksektir. Ortalama öğrenim görme süreci Tacikistan 

hariç tüm ülkelerde erkekler daha fazla öğretim görmektedir. KiĢi BaĢına düĢen GSMG devletlerin 

tümünde erkeklerde yüksektir. Kazakistan hariç ĠGE değeri tüm ülkelerde erkeklerde daha yüksektir. 
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Tablo 11: 2014 yılı Orta Asya Devletleri ÇBYE KarĢılaĢtırması 

Ülke Ölçüm yılı 

Ç
B

Y
E

 

d
eğ

er
i 

S
a
y

ım
 (

%
) 

Y
o

k
su

ll
u

k
 

y
o
ğ

u
n

lu
ğ
u

 

(%
) 

Nüfus Payı (%) ÇBY içinde yoksulluk (%) 

Yakın 

yoksulluk 

ġiddetli 

yoksulluk 

AĢağı 

gelir 

yoksulluk 

çizgisi 

ağlık eğitim YaĢam 

standartı 

Kazakistan 2010/2011 0,004 1,1 36,4 2,3 0 0,1 83,9 4,3 11,8 

Kırgızistan 2005/2006 0.013 3,4 37,9 10,1 0,3 5,0 63,9 5,0 31,2 

Özbekistan 2006 0,013 3,5 36,6 6,2 0,1 - 83,4 3,7 12,8 

Türkmenistan - - - - - - - - - - 

Tacikistan 2012 0,031 7,9 39,0 23,4 1,2 6,6 52,6 13,4 34,0 

Kaynak: Human Development Report 2014. 

 

2014 yılında 91 ülkenin değerlendirildiği ÇBYE verilerine göre tablo oluĢturulmuĢtur. ÇBYE 

değeri, yoksulluk yoğunluğu nüfus payı ve ÇBY içinde en yüksek paya sahip olan ülke Tacikistan 

olarak görülmektedir. Bu değerlere sahip en düĢük ülke ise Kazakistan‘dır. Bu verilerde 

Türkmenistan‘a ait bilgi bulunmamaktadır. 

 

5. SONUÇ 

 

SSCB‘nin dağılmasın ardından geçiĢ ekonomileri olarak kabul gören Orta Asya Devletlerinin 

geliĢmiĢlik endeksleri incelenmiĢtir. Kapitalist sisteme entegre olan bu ülkeler bu süreçten 2014 yılına 

kadar genel olarak geliĢmiĢlik endeksinde daha üst sıralara tırmanmıĢlardır. 1990-2000 arasında yani 

bu devletlerin ilk 10 yılında geliĢmiĢlik endeksinde aĢağılara inmiĢtir. 2000 sonrası sosyal, iktisadi ve 

siyasi olarak güçlenen bu devletler geliĢmiĢlik endeksinde görece üst sıralara yerleĢmiĢtir. Bu 

ülkelerden en iyi duruma sahip olan ülke Kazakistan olmasına karĢın, 187 ülke arasında 70. sırada yer 

almaktadır. Bölge kapital sisteme entegre olmasına karĢın, geliĢmiĢlik sıralarında yüksek seviyeye 

ulaĢamamıĢtır. 
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Gemi Sanayinde ÇalıĢanların ĠĢ Doyumu ve ĠĢ Performansı Arasındaki ĠliĢkilerin 

Ġncelenmesi 
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Özet 
 

 Gemi Sanayisi; demir-çelik, makine imalat, elektrik-elektronik, boya, lastik, plastik ve çeĢitli 

kimyasallarla ilgili birçok sanayi kolunun ürünlerini bir araya getiren ve bu sanayiler için lokomotif 

etkisi yaratan ve ülke ekonomisi için oldukça önemli bir sektördür. Gemi inĢası, bakımı ve onarımı 

gibi faaliyetlerin yer aldığı gemi sanayisi,  sermaye yoğun aynı zamanda emek yoğun bir sektör 

olduğu için istihdam açısından da önemli bir yere sahiptir. Bu noktadan hareketle, çalıĢmanın amacı 

gemi sanayinde çalıĢan beyaz ve mavi yakalı iĢgörenlerin;iĢ doyumu ve iĢ performansı arasındaki 

iliĢkilerin incelenmesi ve bazı demografik özelliklere göre araĢtırma değiĢkenlerinde anlamlı 

farklılıklar olup olmadığının ortaya çıkartılmasıdır. ÇalıĢma amacına yönelik olarak, Yalova-Altınova 

Tersaneler Bölgesinde çalıĢan 311mavi ve beyaz yakalı iĢgörenden, anket yöntemiyle toplanan veriler 

analiz edilmiĢtir. 

 

Anahtar Sözcükler:Denizcilik işletmeleri, gemi sanayisi, iş doyumu, iş performansı. 

 

 

 

RelationshipbetweenJobSatisfactionandJobPerformanceof Employeesinthe 

ShipyardIndustry 

 

Abstract 
 

 Shipyard Industry; gather many branch of industry products as iron-steel, machine 

manufacturing, electric-electronic, paint, tire, plastic and several chemicals and register locomotive for 

these industries, and is a quite important sector for national economy. Shipyard industry that includes 

ship construction, maintenance and repair activities, is not only capital intensive but also labor 

intensive so it has a significant position in terms of employment. From this viewpoint, the aim of this 

study is to analyse the relation between job satisfaction and job performance of white and blue collar 

workers who work in the shipbuilding industryand ascertain whether there are significant differences 

in the variables in regard to demographical features.For this purpose the data that was collected from 

311 white and blue collar workers who work  at Altınova Shipyard Region  in Yalova/ Turkey  by 

survey have been analyzed. 

 

 

Key Words:Maritime business, shipyard, job satisfaction, job performance 
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1. GĠRĠġ 

 

İş doyumu, çalıĢanın iĢini ve iĢinde yaĢadığı tecrübelerini değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan 

duygusal bir durumdur. ĠĢ doyumu, çalıĢanın iĢi ile ne kadar mutlu olduğunun göstergesidir (Mrayyan,  

2005). Genel anlamda iĢ doyumu,  çalıĢanın iĢine yönelik olarak olumlu duygularının ve tutumlarının 

bir ölçütü olarak ifade edilebilir (Neelamegam, 2010).ĠĢ doyumu, bir çalıĢanın iĢinden hoĢlanma 

düzeyi, iĢ tatminsizliği ise iĢinden hoĢlanmama düzeyi olarak düĢünülebilir (Yelboğa, 2012). ĠĢ 

doyumu karmaĢık bir kavramdır; çalıĢanın kiĢilik yapısı, istekleri, beklentileri, yetenekleri, kültürü, 

eğitim düzeyi, yaĢı, medeni durumu gibi bireysel ve toplumsal statüsü olmak üzere alınan ücret, 

yapılan iĢin özelliği,  çalıĢma koĢulları, hiyerarĢik iliĢkiler, çalıĢma arkadaĢları gibi iĢin yapısal 

özelliklerine göre değiĢmektedir (Mercanlıoğlu 2012). ĠĢ hayatının önemli bir parçası olan çalıĢanların, 

iĢ doyum düzeyleri arttıkça yapılan iĢin niteliği artmakta ve örgüte yansımaları da olumlu olmaktadır 

(Çevik ve Korkmaz, 2014). ĠĢ doyumu,  iyi tasarlanmıĢ bir iĢ çevresiyle birlikte iĢ ile ilgili temel görev 

tanımlarından,  iĢ ile ilgili algılardan ve bunlara yönelik geliĢtirilen tutumlardan etkilenmektedir 

(Parsons & Broadbridge, 2006). ĠĢ doyumunu etkileyen faktörleri genel olarak iki grupta 

toplayabiliriz. Bunlar; çalıĢanın kiĢilik yapısı, duyguları, düĢünceleri ile fiziksel ve psikolojik 

ihtiyaçları gibi bireysel durumlar ve çalıĢanın iĢine yönelik beklentileri ile iĢindeki fiziksel ve 

psikolojik koĢullardır. Bunlarla birlikte çalıĢanların iĢlerine karĢı tutumlarının temelinde, iĢin 

kazandıracağı tatmin yatmaktadır.    

Performans, belirlenmiĢ örgütsel amaçları gerçekleĢtirebilme derecesi ve bu noktada çalıĢanların 

rolünü değerlendirmede önemli bir role sahiptir (Özdevecioğlu & Kanıgür, 2009). İş performansı, 

örgütün belirlenmiĢ hedef ve amaçlarına ulaĢmada katkıda bulunan ve bireylerin kontrolünde olan 

faaliyet ve davranıĢlardır (Rotundo & Sackett, 2002). ĠĢ performansı yüksek olan çalıĢanlar örgütsel 

performansı artırmakta ve bu artıĢ iĢletmeler için vazgeçilmez öneme sahip olan rekabet gücünü 

yükseltmektedir (Turunç, 2010). Bir örgütün amaçlarına ulaĢabilmek için, iĢgörenlerin kendilerinden 

beklenen performansı baĢarılı bir Ģekilde yerine getirmeleri önemlidir. 

Son yıllarda iĢ doyumu ve iĢ performansı hem literatürde, hem de ampirik araĢtırmalarda 

üzerinde çalıĢılan önemli konular arasındadır. Genel olarak literatürde örgütsel iĢ doyumu ile iĢ 

performansı arasında pozitif bir iliĢki olduğu ve yüksek iĢ doyumunun, çalıĢanların iĢ performansını 

artırdığı vurgulanmaktadır. Günümüz çalıĢma hayatında ön plana çıkan örgütün sahip olduğu beĢeri 

sermayesi olan çalıĢan ile ilgili yapılan araĢtırmalara göre, iĢinden doyuma ulaĢmıĢ çalıĢanın örgütteki 

verimliliği (Karcıoğlu & AkbaĢ, 2010; Çevik ve Korkmaz, 2014) artırmaktadır. Ayrıca iĢ doyumu ile 

iĢ performansı arasında pozitif yönlü bir iliĢki tespit edilmiĢtir (Schneider, vd., 2003; Saari & Judge, 

2004; Yazıcıoğlu, 2010; Ziegler, Hagen, & Diehl, 2012; Perera vd.,2014). Bunun yanında bazı 

araĢtırmacılara göre iĢ doyumu ve iĢ performansı arasında bir iliĢkinin olduğunu kabul etmenin 

anlamsız olduğu (Crossman & Abou-Zaki, 2003; Sani, 2013) rapor edilmiĢtir. Bu noktadan hareketle 

sektörlere göre veya aynı sektördeki iĢletmelerin faaliyet alanlarına göre farklılık gösterebilen iĢ 

doyumu ve iĢ performansı arasındaki iliĢkilerin, gemi sanayisinde çalıĢan iĢgörenler açısından 

incelenmesi önem arz etmektedir. Ancak gemi sanayisinde çalıĢanların demografik özelliklerine göre 

iĢ doyumu düzeyi ile iĢ doyumu ve iĢ performansı arasındaki iliĢkileri inceleyen çalıĢmalar sınırlı 

sayıdadır. Özellikle Yalova-Altınova Tersaneler Bölgesi ölçeğinde araĢtırma değiĢkenlerine yönelik 

daha önce yapılmıĢ çalıĢma olmaması nedeniyle bu çalıĢmanın ilgili alan yazına katkı sağlayacağı 

düĢünülmektedir. 
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Yalova-Altınova Tersaneler Bölgesinde faaliyette bulunan 9 gemi sanayi iĢletmesinde 

gerçekleĢtirilen bu çalıĢmanın amacı, gemi sanayinde çalıĢan beyaz ve mavi yakalı iĢgörenlerin; iĢ 

doyum düzeylerinde ve iĢ performans algılarında, anlamlı farklılıklar olup olmadığının ortaya 

çıkartılması, ayrıca iĢ doyumu ve iĢ performansı arasındaki iliĢkilerin incelenmesidir. Bu amaca 

yönelik olarak ve ilgili literatüre dayanılarak aĢağıdaki hipotezler oluĢturulmuĢtur.  

H1: Çalışanların konumlarına göre iş doyum düzeylerinde anlamlı farklılıklar vardır. 

H2: Çalışanların konumlarına göre iş performans algılarında anlamlı farklılıklar vardır. 

H3: Çalışanların iş doyum düzeyi, iş performans algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.  

Bu çalıĢmada, iĢ doyumu ve iĢ performansı kavramları açıklandıktan sonra, araĢtırmanın 

metodolojisi ve bulguları sunulmuĢtur.  Sonuç kısmında ise istatistikî bulgular yorumlanmıĢtır. 
 

2. METODOLOJĠ 

 
2.1. Ana Kütle ve Örneklem 

Yalova Altınova Tersaneler Bölgesindeki gemi sanayi iĢletmelerinin tam olarak hizmete 

girmesiyle, Ģu an yaklaĢık 5.000 kiĢi olan çalıĢan sayısının 15.000–20.000 kiĢiye ulaĢması tahmin 

edilmektedir (Yalova-Altınova, 2015). Yalova-Altınova Tersaneler Bölgesinde aktif olarak 

faaliyetlerini sürdüren 20 gemi sanayi iĢletmesinin insan kaynakları departmanı müdür/müdür 

yardımcılarına yürütülen çalıĢma hakkında bilgi verilmiĢ ve ankete katılmak isteyen 9 iĢletmenin, 

insan kaynakları müdür/müdür yardımcılarına toplam 450 anket bırakılmıĢtır. Sonuç olarak toplanan 

anketlerden, eksik bırakılmadan doldurulmuĢ ve geçerli olan 313 anket araĢtırmada kullanılmıĢtır. 
 

2.2. AraĢtırmada Kullanılan Ölçekler 

ÇalıĢmada veri toplama aracı olarak kullanılan anket formu iki bölümden oluĢmaktadır. Anketin 

ilk bölümünde, katılımcıların yaĢları, eğitimleri, iĢletmedeki görevleri, iĢ deneyimleri ve medeni 

durumları gibi demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. Anketin ikinci 

bölümünde ise 5‘li Likert ölçeği ile ölçülen ( 1= kesinlikle katılmıyorum‘ dan – 5= kesinlikle 

katılıyorum‘a kadar) araĢtırma değiĢkenlerine iliĢkin toplam 9 soru yer almaktadır. AraĢtırma 

değiĢkenlerinden iĢ doyumu ölçeği olarak,Yoon ve Thye (2002)‘nin çalıĢmalarında kullandıkları 

sorulardan faydalanılmıĢtır. ĠĢ doyumu ölçeğindeki sorular çalıĢanın iĢinden memnun olması ve 

sevmesi ile ilgilidir. ÇalıĢan iĢ performansını belirlemek için Sigler ve Pearson (2000)‘nın ölçeği 

kullanılmıĢtır. Bu ölçekteki sorular çalıĢanlar açısından görevlerin zamanında yapılması ve iĢ 

hedeflerine ulaĢılması ile ilgilidir. 
 

2.3. Veri Analiz Yöntemi 

AraĢtırma amacına yönelik olarak, gemi sanayindeki iĢletmelerinin çalıĢanlarından anket 

yoluyla toplanan veriler, SPSS 20 istatistiksel paket programı yardımıyla değerlendirilmiĢtir. 

ÇalıĢmada; tanımlayıcı istatistikler, ölçeğin geçerliliğini test etmek için Açıklayıcı Faktör Analizi ve 

sonrasında güvenirliğini belirlemek için Güvenirlik Analizi, kavramsal değiĢkenler arasındaki iliĢkiyi 

belirlemek için Korelasyon Analizi, ankete katılan gruplar arasındaki farklılıkları tespit etmek için 

Bağımsız Örneklem T testi ve iĢ doyumunun iĢ performansı üzerindeki etkisini belirlemek için de 

Regresyon Analizi kullanılmıĢtır. 
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3. BULGULAR 

 

AraĢtırma örneklemini oluĢturan gemi sanayindeki çalıĢanlarının demografik özelliklerine 

bakıldığında, çalıĢanların % 9,6‘sı kadın ve % 90,4‘ü erkek , % 38,4‘ü 25-34 yaĢ % 4,5‘i 55 ve üzeri 

yaĢ aralığında, % 10,3 ilkokul, % 45,7‘si üniversite mezunu ve % 31,2‘si 4-7 yıl arasında iĢ 

deneyimine sahiptir. ÇalıĢanların iĢletmedeki konumlarına bakıldığında ise % 36,3‘ü beyaz yakalı ve 

% 67,3‘ü mavi yakalıdır. Bu verilere göre, ankete katılanların çoğunluğu erkek, üniversite eğitimine 

sahip mavi yakalı tersane çalıĢanlarından oluĢmaktadır. 

ĠĢ doyumu ve iĢ performansı ölçeklerinin yapısal geçerliliğini test etmek amacı ile yapılan 

faktör analizinde, öncelikle verilerin faktör analizi için uygun olup olmadığını anlamak için Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) Barlett Sphericity test sonuçlarına bakılmıĢtır. Verilerin faktör analizi için uygun 

çıkması üzerine (KMO:,777; p: ,000 0,01)  ölçeğin yapı geçerliliğini ve faktör yapısını incelemek 

amacı ile Açıklayıcı Faktör Analizi, faktörleĢme tekniği olarak Temel BileĢenler ve birbirleriyle iliĢkili 

değiĢkenlerin bir faktör oluĢturabilmeleri için de Varimax Eksen Döndürme yöntemi kullanılmıĢtır. 

Faktör analizinde boĢta kalan bir soru(Genellikle bu şirkette yaptığım işleri heyecanlı bulurum) analiz 

dıĢında bırakılarak yeniden yapılan analizde veriler, iĢ doyumu ve iĢ performansı olarak adlandırılan 

iki boyut altında toplanmıĢtır. 

 Bu iki kavramsal değiĢken, toplam varyansın % 61,84‘ünü açıklamaktadır. Faktör analizi 

sonucunda elde edilen kavramsal değiĢkenlerin toplam varyansı açıklama oranlarının yeterli olması 

nedeniyle, ölçeğin geçerli olduğu sonucuna varılmıĢtır.Faktör analiziyle elde edilen kavramsal 

değiĢkenlerin güvenirliklerini ölçmek için Cronbah‘s Alfa katsayısı kullanılmıĢtır. Dört sorudan 

oluĢan iĢ doyumu ölçeğinin güvenirlik katsayısı 0,799, dört sorudan oluĢan çalıĢan iĢ performansının 

güvenirlik katsayısı ise 0,785 olarak bulunmuĢtur. Tüm kavramsal değiĢkenlerin, güvenirlik 

katsayılarının 0,70‘den büyük olması nedeniyle ölçeğin güvenilir olduğu söylenebilir.AraĢtırma 

ölçeğindeki sorular 5‘li Likert tipi ölçek Ģeklinde düzenlendiği için, kavramsal değiĢkenlerin 

ortalamasının, 5‘li Likert ölçeğinin ortalaması olan 3‘ün altında ortalama değerler alması olumsuz 

yargıyı, 3‘ün üzerinde olması ise olumlu yargıyı ifade etmektedir. Buna göre, iĢ doyumu (X=4,50) ve 

iĢ performansı (X=4,52) ortalamalarının 3‘den yüksek olması nedeniyle, gemi sanayinde çalıĢanlarının 

iĢ doyum düzeylerinin ve çalıĢan performansı algılarının oldukça olumlu olduğu sonucuna 

varılabilir.Korelasyon analizi yapılmadan önce değiĢkenler için Serpilme Grafikleri çizdirilerek, 

değiĢkenler arasında doğrusal iliĢki olduğu görülmüĢtür. ĠĢ doyumu ve iĢ performansı arasında ( ,224) 

p< ,01 düzeyinde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur.  

Bağımsız örneklem T testin de, iki grubun ortalamaları karĢılaĢtırılır. Parametrik testlerden 

olan T testinin yapılabilmesi için verilerin aralıklı veya oransal olması, normal dağılım göstermesi ve 

varyansların homojen olması gerekir (Ak, 2014). Buna göre verilerin normal dağılım gösterip 

göstermediğini anlamak için çarpıklık ve basıklık katsayılarına bakılmıĢtır. Tüm kavramsal 

değiĢkenlerin çarpıklık ve basıklık katsayıları -1 ve +1 aralığında değerler almaktadır. Ayrıca verilerin 

aralıklı ölçekle toplanması ve örneklem sayısının fazla olması nedeniyle, söz konusu değiĢkenlerin 

normal dağılım gösterdiği kabul edilmiĢtir.  
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Tablo 1: T testi sonuçları 

 Ortalama   Standart Sapma 

DeğiĢkenler Mavi 

Yakalı 

Beyaz 

Yakalı 

t-değeri   p-değeri Mavi 

Yakalı 

Beyaz 

Yakalı 

ĠĢ Doyumu 4,596 

 

4,442 

 

-2,336 ,020 

 

,512 

 

,628 

ĠĢ Performansı 4,510 4,539 ,459       ,647 
 

,568 

 

,514 

 
Gemi sanayindeki mavi yakalı (n=198) çalıĢanların iĢ doyum düzeylerinin ortalaması (X= 

4,596), beyaz yakalı (n=113) çalıĢanların iĢ doyum düzeylerinin ortalamasının ise (X= 4,442) olduğu 

Tablo 1‘den anlaĢılmaktadır. ÇalıĢanların konumuna göre, iĢ doyumu ortalamaları arasındaki 

farklılıkların istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını ortaya çıkartmak için yapılan T testinin 

sonuçları Tablo 1‘de verilmiĢtir. Tablo 1‘de p değerinin 0,020 olduğu görülmektedir. Söz konusu 

değerin 0,05 anlamlılık düzeyinden küçük olması nedeniyle, iĢ doyum düzeyinin çalıĢanların 

konumuna göre farklılık gösterdiği ve bu sonucun % 95 güven aralığında istatiksel olarak anlamlı 

olduğu söylenebilir [α(0,05)  p(0,020)]. Bu bulgulara göre, H1 hipotezi desteklenmiştir. AraĢtırmaya 

katılan gemi sanayi çalıĢanlarının konumlarına göre, iĢ performansı algılarında, istatistiksel açıdan 

anlamlı farklılıklar olup olmadığını ortaya çıkartmak için yapılan T testinde, çalıĢanların konumlarına 

göre iĢ performansı algılarının ortalamalarında farklılıklar olsa da bunun istatistiksel açıdan bir 

anlamının olmadığı [α(0,05)p(0,647)] tespit edilmiĢtir. Dolayısıyla H2 hipotezi desteklenmemiştir. 

 

Gemi sanayindeki çalıĢanların iĢ doyumlarının iĢ performansını etkileyip etkilemediğini belirlemek 

için yapılan regresyon analizin sonuçları Tablo 2‘de gösterilmektedir. 

 

Tablo 2: Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız DeğiĢken Std. Beta p-değeri t-değeri 

ĠĢ Doyumu ,224         ,000      4,036 

 R
2
 = ,055 

F=16,289       

Sig.=,000                   

 

Tablo 2‘deki regresyon analizi sonuçlarına göre, p-değeri anlamlılık düzeyi olan 0,05 

değerinden küçük olduğu için, gemi sanayindeki çalıĢanların iĢ doyum düzeyi, iĢ performansındaki % 

0,05 değiĢimi açıklamaktadır. Bu bulgular ıĢığında, ankete katılan mavi ve beyaz yakalı çalıĢanların iĢ 

doyum düzeyi, iĢ performanslarını etkilemektedir. Buna göre  α(0,05)  p (,000) olduğu için H3 

hipotezi desteklenmiştir.  
 

SONUÇ 

 AraĢtırma evrenini Yalova-Altınova Tersaneler Bölgendeki gemi sanayi iĢletmeleri 

çalıĢanlarının oluĢturduğu uygulamalı bir araĢtırma yapılmıĢtır. Bu araĢtırmada, gemi sanayinde 

çalıĢan beyaz ve mavi yakalı iĢgörenlerin; iĢ doyum düzeylerinde ve iĢ performans algılarında, anlamlı 

farklılıklar olup olmadığı ve ayrıca iĢ doyumu ile iĢ performansı arasındaki iliĢkiler incelenmiĢtir. 

AraĢtırma amacına yönelik oluĢturulan üç hipotezden ikisi desteklenirken, bir hipotez 

desteklenmemiĢtir. 

 T testi sonuçları değerlendirildiğinde, gemi sanayinde çalıĢan beyaz ve mavi yakalı 

iĢgörenlerin, iĢ doyum düzeylerinin ve iĢ performans algılarının çok yüksektir. Ayrıca mavi yakalı 

çalıĢanların, beyaz yakalı çalıĢanlara göre iĢ doyum düzeylerinin daha yüksek olduğu, ancak iĢ 
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performans algılarının mavi ve beyaz yakalı çalıĢanlara göre farklılık göstermediği istatistiksel açıdan 

ortaya çıkmıĢtır. 

 Regresyon analizi sonuçları değerlendirildiğinde, algılanan iĢ performansının iĢ doyumu ile 

iliĢkili olduğu ve iĢ performansını iĢ doyumunun anlamlı ve pozitif yönde artırdığı belirlenmiĢtir. Bu 

bulgu farklı sektörlerdeki benzer çalıĢmalarla (Schneider, vd., 2003; Saari & Judge, 2004; Yazıcıoğlu, 

2010; Ziegler, Hagen, & Diehl, 2012; Perera vd.,2014) örtüĢmektedir. 

 ÇalıĢan iĢ doyum düzeyinin ve iĢ performansı algısının bazı demografik özelliklere göre 

farklılıklar göstereceği gerçeğinden yola çıkılarak, iĢ doyum düzeyi ve iĢ performansı algısının mavi 

ve beyaz yakalı çalıĢanlara göre farklılık gösterip göstermediği, ayrıca iĢ doyumunun iĢ performansı 

üzerindeki etkisi, gemi sanayi çalıĢanları açısından araĢtırılmıĢtır. Elde edilen bulgulardan mavi yakalı 

çalıĢanların, beyaz yakalı çalıĢanlara göre daha yüksek iĢ doyum düzeyine sahip oldukları, ancak iĢ 

performansı algı ortalamalarında bu iki grup açısından anlamlı farklılıklar olmadığı sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Bunlarla birlikte elde edilen diğer bir bulgu, iĢ doyumunun iĢ performansındaki değiĢimin 

% 0,055‘ni açıkladığıdır.  

ÇalıĢanların iĢ doyumunun ve iĢ performanslarının günümüzün yoğun rekabet ve ekonomik 

koĢullarının ihtiyaçlarını sağlayabilecek düzeyde artması için çalıĢanların isteklerine önem verilmesi, 

dikkate alınması ve tatmin edilmesine yönelik çalıĢmalar yapılması gerekmektedir.  Bu nedenle 

belirledikleri amaçlara ulaĢmak isteyen iĢletmeler, çalıĢanlarına verdikleri vaatler ile uygulamaları 

arasındaki tutarlılık ve çalıĢanlarına yönelik desteğin,  çalıĢanların iĢ doyumu düzeyini yükselteceği 

gibi iĢ doyumunun, iĢ performansının artırmasına da etkili olacağı söylenebilir. 
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Özet 
 

ĠĢsizlik her ne kadar ülkelerin sosyo-ekonomik durumlarına göre farklılık gösterse de çoğu 

ülkenin en önemli sorunlarından biridir. Türkiye uzun zamandan beridir yüksek oranlı iĢsizlik ile 

mücadele etmektedir. ĠĢsizlik oranı rakamlarının gerçek resmi rakamların üzerinde olduğu genel kabul 

görmüĢ bir durumdur. Toplumların en dinamik kesimini oluĢturan gençler gerek geliĢmiĢ gerekse 

geliĢmekte olan ülkelerde iĢsizlik nedeniyle ciddi sosyo-ekonomik sorunlarla karĢı karĢıya 

kalmaktadırlar. Yoksulluk, sosyal dıĢlanma, sağlık, sosyal güvencesizlik, kayıt dıĢı çalıĢma gibi 

sorunlar bunlardan bazılarıdır. Dezavantajlı grupların baĢında gelen gençler için iĢsizlik sorunları AB 

üyesi pek çok ülkenin de en önemli sorunlarındandır. Küresel bir sorun haline gelen genç iĢsizliği için 

uluslararası arenada önlemler alınmaya baĢlanmıĢ ve çeĢitli politika ve stratejiler geliĢtirilmeye 

baĢlanmıĢtır. Her toplumun gençlere yaptığı yatırım ekonomik kalkınmıĢlığa fayda sağlayacak ve 

sürdürülebilinir bir geliĢim olarak geri dönüĢüm sağlayacaktır.  

Türkiye de ki genç iĢsizliğin ortaya çıkıĢ sebepleri geliĢmiĢ ülkelerden biraz farklılık 

göstermektedir. 2000‘li yıllardan sonra Türkiye‘de eğitim düzeylerine göre genç iĢsizlik oranlarında 

AB üyesi ülkelere göre artıĢ daha çoktur. AB‘de giderek artan iĢsizlik oranları sonrası üye ülkeler 

arasında oluĢturulacak bir koordinasyonla politikalar geliĢtirilmeye baĢlanmıĢ ve bunun sonucunda 

Avrupa Ġstihdam Stratejisi (AĠS) doğmuĢtur. Türkiye‘de ise uygulanmıĢ olan tüm BeĢ Yıllık Kalkınma 

Planları ile gençlerin iĢsizliği sorununa çözüm üretmede baĢarısız olunmuĢtur. Genç iĢsizlik sorununu 

ön plana çıkarmaya çalıĢan tek plan BeĢinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planıdır (1984-1989) ve son derece 

genel ifadeler içermiĢ olup çözüm yolları sunmada baĢarısız olmuĢtur. 

Türkiye ve Ġstanbul AB üyesi ülkelere kıyasla genç nüfus potansiyeli açısından daha farklı bir 

yapıya sahiptir. Ülkenin sahip olduğu nüfus potansiyeli demografik fırsat penceresi bakımından 

oldukça önemli bir avantajdır. Bu genç iĢsizler için beĢeri sermayeyi arttırıcı yatırımlar bu Ģekilde 

yetersiz kalmaya devam ederse genç nüfus bir avantaj olmaktan çok bir tehdide dönüĢecektir. Kırsal 

kesimden kentsele olan göçlerle genç nüfusta artıĢ meydana gelecek ve sosyo ekonomik sorunlar artıĢ 

gösterecektir. 

Var olan eğitim sistemi yapı ve iĢleyiĢ bakımından genç istihdamı yaratma konusunda çok 

baĢarılı değildir. Sürekli geliĢmekte ve değiĢmekte olan iĢ dünyasının ihtiyaçlarını karĢılayacak 

iĢgücünün tespit edilip bu doğrultuda yeniden bir yapılandırmaya gidilmesi Ģarttır. ĠġKUR kurumsal 

kapasitesi henüz bu sorunları gidermede yetersizdir. Genç iĢsizlik sorununa yeterince eğilememek bu 

sorunun giderek büyümesine neden olmaktadır.  

Genç istihdamın sağlanabilmesi için ülkemizde son zamanlarda her ne kadar yetersiz olsa da 

özel sektör ve STK‘lar ciddi giriĢimlerde bulunmaktadırlar. Bu giriĢimler devlet-özel-üçüncü sektör 

arasında sağlam temellere dayandırılsa sağlıklı bir ekonomik yapı oluĢturmak mümkün olabilir.Bu 
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çalıĢmanın amacı Türkiye‘de mevcut olan genç iĢsizliği genel hatları ile ortaya koymak ve AB‘ye 

uyum sürecinde AB ülkeleri ile genel bir kıyaslama yapmaktır. Ayrıca ülkemizde genç iĢsizliğin 

giderilmesi için uygulanan politikalar değerlendirilecek ve çözüm yollarının daha baĢka neler 

olabileceği tartıĢılacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: AB, İşsizlik, Genç Nüfus, Genç İşsizlik  

 

Young Unemployment 

Abstract 

 

Even though unemployment is differ by socio-economical status for countries, it is one of vital 

issue for most countries. Turkey has struggled with high rate unemployment for a long time. Ġt is 

known that real unemployment rate is more than official figures.  The young, who are the most 

dynamic part of society, face very serious socio-economical issues because of unemployment in both 

developed and developing countries. Some of those issues are poverty, social exclusion, health 

problems,have  no social security, undeclared work etc. Unemployment problem for the young who 

are the main of disadvantageous group is additionally one of the vital problem for the members of 

Europian Countries. For young unemployment has became a global problem, taking precaution and 

working up several strategies have been began in international arena. Investment for the young helps 

economic  and also sustainable development.  

The reasons of appearing young unemployment in Turkey is a little different from developed 

countries. In 2000s, unemploymet rate in terms of educational level in Turkey has gone up more than 

in EU member countries. After ever increasingly  unemployment rate in EU countries, some policies 

has been developed  with a coordination will be created between the members of EU and as a result of 

this, European Employment Strategy has been taken placed. In Turkey, implemented all Five-year 

Development Plan has failed in the matter of finding a solution about young unemployment. Fifth 

Five-Year Development Plan(1984-1989) is the first plan to feature the problems of young 

unemployment and because of including just general expression, it has failed at solutions. 

In terms of young population potential in Turkey and Ġstanbul have a diifferent structure from 

EU countries. Turkey has a energic population patential and it is a vital advantage for demographic 

window of opportunity.  

If investments are still not enough to increase human capital, the advantage will turn into a 

very big threat. Population of the young will be gone up in the future because of migration from 

countrysides to cities and sociol-economical problems will increase at the same time.  

The structure and  process of existing education system in Turkey are not successful in terms 

of creating youth employment. It is necessary to determine business world needs, which are in 

progress and ever changing, and restructure of this process. The capasity of ĠġKUR institutive is still 

insufficient to remove those problems. Young employment problem could grow day to day if we do 

not emphasize this problem. Recently there have been some private sectors and non-governmental  

organizations enterprises to provide young employment opportunity.  

If those enterprises are well-foundedness between government-private-third sector, it could be 

possible to get positive economic structure.  
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The purpose of this essay is to present existing young employment in general terms in Turkey 

and to compare with European Countries. In addition the applied policies for removing young 

employment in Turkey will evaluate and discuss more solutions in this essay. 

 

 

Keywords: EU, Unemployment, Young People, Young Unemployment 

 

 

GĠRĠġ 

Günümüz toplumlarının ekonomik, toplumsal ve siyasal olarak en önemli sorunlarından biri 

iĢsizliktir. Özellikle son zamanlarda küresel bir boyut kazanan iĢsizlik sorunu içinde genç iĢsizliği, 

genel iĢsizlikten yüksek, kendine özgü nedenleri ve özellikleri olan bir iĢsizlik türüdür. Genç kavramı 

ulusal ve uluslararası kuruluĢ yayınlarında bilimsel ve ya hukuki literatürde farklı Ģekillerde 

tanımlanan bir kavramdır. Uluslararası ÇalıĢma Örgütü ILO‘nun 138 sayılı SözleĢmesinde 15-24 

yaĢları arasında çalıĢanlar ―genç iĢçi‖ olarak kabul edilmektedir.  

Türkiye‘de ki genç iĢsizliği ile ilgili temel göstergeler genel itibari ile diğer ülkelerden çokta 

farklı değildir. Bir iĢe sahip olmak bireyi en çokta gençleri toplumsal hayata kazandırmanın en hayati 

yollarından biridir. Potansiyel üretim gücü olan genç iĢgücü, ülkelerin kalkınmasında önemli bir 

kaynaktır. Günümüzde ―çalıĢma hakkı ― bireylerin en önemli toplumsal hakları arasında sayılmaktadır 

ve toplumlar çalıĢmak isteyen bireylere sahip oldukları yeteneklerine uygun bir Ģekilde çalıĢma 

olanağı sağlamakla yükümlüdürler. Sosyal devlet kavramının gittikçe önem kazandığı bir dünyada iĢ 

bulma sorununun çözüm bulması gerekmektedir.  

AB üyesi  ülkeler de son yıllarda kendileri için tehdit oluĢturan genç iĢsizlik sorununu 

engellemek için çeĢitli önlemler almıĢlar ve politikalar geliĢtirmiĢlerdir. Türkiye de politika yapıcılar 

ile genç nesili kuĢatan iĢsizlik sorunu ile daha hassas bir Ģekilde mücadele edip çok yönlü politikalar 

hayata geçirmek zorundadır. Türkiye uyguladığı bütün 5 yıllık kalkınma planlarında genç iĢsizliğe 

çözüm üretme hususunda baĢarısız olmuĢtur. Hâlbuki Türkiye AB üyesi ülkelere kıyasla sahip olduğu 

genç nüfus potansiyeli açısından farklı bir yapıya sahip olup sahip olduğu bu potansiyel sayesinde 

demografik fırsat penceresinde oldukça önemli bir avantaja sahiptir. Bu genç nüfus avantajının beĢeri 

sermayeyi arttırıcı yatırımlar ile değerlendirilmesi gerekmektedir ki aksi halde ülke açısından bir 

tehdide dönüĢecektir. Genç istihdama yönelik sorunlara bugünden çözüm bulunması toplumların yarın 

yaĢanacak sorunlarına da çare olacağı için aynı zamanda geleceğin yetiĢkinlerinin de sorunlarını 

çözmüĢ olacaktır.  

Türkiye‘de ki mevcut genç iĢsizlik sorununun ne durumda olduğunu ortaya koymak için 

yapılan bu çalıĢmada ilk olarak genel hatları ile bir değerlendirilme yapılmıĢ olup ardından bu 

iĢsizliğin nedenleri ve ortaya çıkardığı sonuçlar değerlendirilmiĢtir. Ayrıca Türkiye‘nin AB üyelik 

süreci göz önünde bulundurularak Avrupa Ġstihdam Stratejisi üzerinde durulmuĢ ve sonrasında genç 

iĢsizliği önlemek veya azaltmak için tavsiye ve öneriler belirtilmiĢtir.  

 

1. TÜRKĠYE‟DE GENEL DURUM 

 

Vurguladığımız nokta her ne kadar genç iĢsizliği olsa da genel iĢsizlik ve genç iĢsizliği 

birbirlerinden ayrı düĢünmek mümkün değildir çünkü genç iĢsizliği genel iĢsizliğin bir parçasıdır.  

Yalnız gençler için iĢsizliğin önlenmesine yönelik geliĢtirilen politikalar iĢsizliğin genç bir 

kategoriden diğer bir kategoriye transfer edilmesine neden olur. Bu yüzden genel olarak istihdamı 
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arttırıcı politikalara ve yeni istihdam alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Genel iĢsizlik oranları ile genç 

iĢsizlik oranları karĢılaĢtırdığımızda genç iĢsizlik sorununun önemi açığa çıkmaktadır. Genç iĢsizlik 

Türkiye‘de yetiĢkin iĢsizliğin üzerindedir ve yıldan yıla bir geliĢme görülmemektedir. Türkiye‘de 

toplam iĢsiz miktarının yaklaĢık üçte birini 15-24 yaĢ grubu nüfus oluĢturmaktadır. Ülke ekonomisi bu 

genç nüfusu istihdama katmadıkça bu nüfus atıl olarak kalmaktadır. Piyasaya bakıldığında gençlerin 

yetiĢkinlere göre rekabet güçlerinin zayıf olduğu görülmektedir. 

YILLAR     15-24 Yaş 
  Arası Nüfus 
     (Bin) 

İstihdam Edilenler 
(Bin) 

İşgücüne Katılma 
Oranı % 

İşsizlik Oranı 
% 

1988 10.093 4.665 56,0 17,5 

1989 10.221 4.686 55,4 17,2 

1990 10.144 4.789 55,7 15,3 

1991 11.394 5.147 54,4 17,0 

1992 11.737 5.236 53,6 16,7 

1993 11.945 4.764 48,8 18,2 

1994 12.179 5.191 50,8 16,2 

1995 12.391 5.198 49,5 15,3 

1996 12.552 5.377 49,4 13,3 

1997 12.649 5.052 47,1 15,2 

1998 12.701 5.228 48,0 14,3 

1999 12.701 4.868 45,1 15,0 

2000 12.703 4.696 42,5 13,1 

2001 12.641 4.460 42,1 16,2 

2002 12.520 4.135 40,9 19,2 

2003 12.379 3.777 38,4 20,5 

2004 11.840 3.554 37,8 20,6 

2005 11.757 3.554 37,7 19,6 

2006 11.670 3.533 37,4 19,1 

2007 11.583 3.493 37,7 20,0 

2008 11.490 3.484 38,1 20,5 

2009 11.513 3.328 38,7 25,3 

2010 11.548 3.465 38,3 21,7 

2011 11.534 3.697 39,3 18,4 

2012 11.574 3.647 38,2 17,5 

2013 11.563 3.727 39,6 18,7 

2014 11.598 3.514 37,4 19,0 

Kaynak: www.tuik.gov.tr/hane halkı verileri/eriĢim tarihi 17.07.2015  

Gençlerin cinsiyetine bakılmaksızın 15-24 yaĢ arası genç nüfusun yıllar arasında iĢgücü 

durumunu gösteren bu tabloya göre 1988 yılında bu yaĢ aralığında ki nüfus 10 milyon 93 bin kiĢi, 

istihdam edilenlerin sayısı 4 bin 665‘tir. Görüldüğü üzere iĢgücüne katılım oranı %56,0‘dır ve geri 

kalan kiĢiler iĢsiz olarak yaĢamaya devam etmektedirler. Bu durumda iĢsizlik oranı %17,5‗tir. Genç 

iĢsizlik oranı bu dönemde mevcut olan %8,4‘lük genel iĢsizlik oranı ile kıyaslandığında sorunun 

büyüklüğü göze çarpmaktadır. Ancak bu genç iĢsizlik oranı 2000 yılına gelindiğinde bu süreçte genç 

iĢsizlik oranının düĢüĢ eğiliminde olduğu görülmekte ancak 2000 yılından sonra yükseliĢ baĢlamıĢtır. 

2001 yılında, 2000 yılında 705 bin kiĢi olan iĢsiz sayısı 862 bin kiĢiye yükselmiĢtir. ĠĢsizlik oranı ise 

%16,2 seviyesine çıkmıĢtır. Bunda yaĢanan finansal krizin etkisi bilindiği üzere çoktur. 2008 yılında 

%20,5 olan genç iĢsizlik oranı 2009 yıl sonunda %25,3 seviyelerine yükselmiĢtir. YaĢanan krizlerin 

arkasından artan genç iĢsizlik oranına dikkat edilecek olursa krizlerden en çok etkilen grubun 15-24 

yaĢ grubu olduğunu söylemek mümkündür. 

 

Genç iĢsizliğe iliĢkin uluslararası düzeyde bazı giriĢimler bulunmaktadır. Uluslararası 

iĢbirliği hareketi doğrultusunda 2001 yılında BM, ILO ve Dünya Bankası himayesinde 
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uluslararası düzeyde kurulan Genç istihdam Ağı (YEN) ve YEN çerçevesinde BM Genel 

Kurulu tarafından alınan tavsiye kararları, ülkeler açısından büyük önem taĢımaktadır. 

Türkiye 2001 yılında YEN‘in dokuz öncü ülkesinden biri olmayı kabul etmiĢtir. Bu 

doğrultuda 2006 yılında YEN‘e dahil olan Türkiye, genç istihdamı konusunda ulusal istihdam 

stratejisi oluĢturma ve ulusal eylem planı hazırlama yükümlülüğü altına girmiĢtir (Erdayı, 

139: 2009). Ulusal düzenlemeler açısından yol gösterici olan öncelikler ―istihdam edilebilirlik, fırsat 

eĢitliği, giriĢimcilik ve istihdam yaratmadır‖ Aynı zamanda bu öncelikler AB tarafından da Avrupa 

Ġstihdam Stratejisi (AĠS) çerçevesinde üye ülkelerin istihdamı arttırmaya yönelik düzenlemeleri olarak 

ele alınmıĢtır. Türkiye bu yükümlülük altına girmiĢ olmasına rağmen eylem planı henüz 

hazırlanamamıĢ ve bir istihdam stratejisi oluĢturulamamıĢtır.  

Türkiye açısından genç nüfusun diğer ülkelerden farklı olarak ayrı bir önemi vardır. Çünkü 

Türkiye dünyada çok az ülkenin sahip olduğu önemli bir potansiyele sahiptir ve genç nüfustan 

kaynaklanan imkanlara sahip olması bakımından ―demografik fırsat penceresinde‖ bulunmaktadır. Bu 

fırsat penceresinin 2040 yılında kapanacağı, bu yıla kadar gençlerin eğitimi iyileĢtirilerek üretime 

kanalize edildiği takdirde Türkiye‘nin ciddi bir ekonomik büyüme gerçekleĢtirebileceği ve iĢsizlik 

sorununun çözülebileceği belirtilmektedir (http://www.undp.org.tr/ 15.07.2015).  

Bunun sebebi de Türkiye‘de çalıĢma çağında ki nüfus artarak yaklaĢık %70‘lere ulaĢacak 

olması  ve bu tarihten sonra 2040 yılına kadar azalan bir hızla artmaya devam edecek olmasıdır. Bu 

fırsat penceresi 2040 yılından sonra bu nüfusun yaĢlanma eğiliminde olması münasebetiyle 

kapanacaktır (http://www.undp.org.tr/ 15.07.2015).  

Bu bağlamda eğer gençlere yönelik uygun politikalar uygulanmazsa genç nüfusun sahip 

olduğu bu potansiyeli avantaja çevirmek mümkün olmayacaktır. Ayrıca genç iĢsizlik sorunu bugünle 

sınırlı kalmayıp 2040 yılından sonra yaĢlanma eğilimi olan yetiĢkinlerde de kendini gösterecek ve 

sorun daha da can sıkıcı bir hal alacaktır.  

Avrupa İstihdam Stratejisi 

Ġstihdam ve iĢsizlik konuları Avrupa Birliği ülkelerinde 1990‘lı yıllarda önem kazanmıĢtır 

çünkü bu dönemde Birlik düzeyinde düĢük istihdam ve yüksek iĢsizlik oranları ortaya çıkmaya 

baĢlamıĢtır. AB‘de iĢsizlik oranlarının sürekli artması ve buna paralel olarak istihdam oranlarının 

azalması ile üye ülkeler arasında bu sorunun çözümü için oluĢturulacak koordinasyon politikaları ile 

bu sorunun çözümüne olan inanç artmıĢtır. AB üyesi ülkelerin hem bu politikaları uyumlaĢtırma amacı 

güden hem de uluslararası arenada rekabet etmenin adeta ön koĢulu haline gelen esnek iĢgücü 

piyasalarını sosyal unsurları da içerecek Ģekilde oluĢturma arayıĢları sonucunda AĠS doğmuĢtur 

(http://www.sosyalpolitikalar.com.tr/ 16.07.2015). Bu stratejinin ana amacı daha çok ve daha iyi iĢler 

yaratılması iken, en önemli iĢlevi AB‘ye üye devletlerin istihdam politikaları bakımından önceliklerin 

belirlenmesidir. Avrupa Ġstihdam Stratejisinin saptadığı hedefle, giriĢimciliği özendirmek, iĢ kurmayı 

kolaylaĢtırmak, risk sermayesini sağlamak, vergi kolaylıkları sağlamak, istihdam edilebilirliği 

arttırmak, iĢsizlik ile mücadele etmek, okuldan iĢe geçiĢi kolaylaĢtırmak, pasif önlemlerden aktif 

önlemlere geçmek, uyum kapasitesini arttırmak, iĢ organizasyonunu modernize etmek, fırsat eĢitliği 

sağlamak, çalıĢma ve aile yaĢamını bağdaĢtırmak ve faal yaĢama uyumu kolaylaĢtırmak olarak 

sıralanabilir (Eser ve Terzi, 2008, 235).  

Avrupa Ġstihdam Stratejisi yıllık bir programdır ve amacı iĢsizliği kontrol altına almada 

kullanılacak olan araçların üye ülkeler tarafından planlanmasının yapılması, kontrol edilmesi, 

incelenmesi ve yeniden düzenlenmesidir. AĠS önceliklerini dört temel baĢlık altında toplamak 

mümkündür (Özen, 2013, 63).  
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 GiriĢimciliği özendirmek 

 Ġstihdam edilebilirliği arttırmak 

 Uyum kapasitesini güçlendirmek 

 Fırsat eĢitliğini sağlamak  

 

2000 yılında gerçekleĢen Lizbon Zirvesinin somut olarak stratejik hedefi 2010 yılında Avrupa 

istihdam oranını %70‘in ve kadın istihdam oranını %60‘ın üzerine çıkarmaktır. Eğer AB yılda %3 

oranın büyürse bu hedefe ulaĢılacağı belirtilmiĢtir. 

 2001 de yapılan Stokholm Zirvesinde Lizbon‘da belirlenen hedeflere yeni bir hedef eklenmiĢ 

ve 2005 yılına kadar AB geneli için istihdam oranının %67‘ye, kadın istihdam oranının %57‘ye 

yükseltilmesi; 2010 yılına kadar ise yaĢlıların istihdam oranının %50‘ye ulaĢması hedeflenmiĢtir. 

(ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi BaĢkanlığı,2008) 2002 

yılı sonunda yapılan bir etki değerlendirmesi sonucunda AĠS 2003-2006 dönemi içinde yeniden 

yapılandırmaya gitmiĢtir.  AĠS‘de özellikle genç iĢsizliği azaltmak için bir takım projeler 

geliĢtirilmiĢtir. Bir tane örnek verilecek olunursa temel amacı genç iĢsizliği azaltmak olan 

Belçika‘daki Rosetta Planıyla özel Ģirketlere %3, kamu kurumlarına %1,5‘luk bir genç istihdam kotası 

geliĢtirilmiĢtir. ĠĢverenler genç iĢçileri çalıĢtırmak için teĢvik edilmiĢlerdir.  

Ayrıca plana göre bir Ģirket 18 yaĢ üzerinde ki lise veya üniversite eğitimini tamamlamıĢ ya da 

tamamlayamadan terk etmek zorunda kalmıĢ gençleri, Ģirket çalıĢanlarının toplam sayısının en az 

%3‘ü oranında istihdam etmektedir. 

 Eğer bu kota doldurulmazsa iĢverene cezai bir yaptırım söz konusudur. Yine Ġngiltere‘de 

uygulanan Yeni Yöntem Projesi de gençlerin istihdamını arttırmaya yönelik bir projedir. Bu proje de 

18-24 yaĢ arasında olan ve 6 aydır iĢ arayıp bu süre esnasında iĢsizlik ödeneği alan gençleri hedef 

almaktadır. Bu projeye göre iĢsiz genç, ilk olarak bir danıĢmana yönlendirilerek birlikte bir eylem 

planı hazırlanması sağlanır ve 4 ay içinde bir iĢe yerleĢtirilmeye çalıĢılır. 4 ay içinde iĢe 

yerleĢtirilemeyen gence 4 farklı seçenek sunulur; herhangi bir iĢverenin yanında iĢe yerleĢmek, bir 

kamu kurumunda 6 aylık bir iĢe yerleĢmek, gönüllü kuruluĢlarda iĢe yerleĢmek ve ya bir iĢ vasfını 

hedefleyen 12 aylık tam zamanlı bir kursa katılım fırsatı. Bu seçeneklerden birini geçerli bir gerekçe 

olmadan reddedenlere yapılan destekler askıya alınabilir ve yaptırım uygulanabilir. Bu program 

aracılığıyla iĢe yerleĢen genç 13 hafta içinde tekrar iĢsiz kalırsa programa kaldığı yerden devam 

edebilir (Eser ve Terzi, 2008, 241).   

 

2. TÜRKĠYE‟NĠN AB ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠNE UYUMU VE ĠSTĠHDAM 

POLĠTĠKALARI 

Türkiye‘nin AB istihdam politikalarına uyum sağlaması hususunda 3 araç kullanılmaktadır. 

Bunlar; katılım ortaklığı belgeleri, ulusal programlar ve ilerleme raporlarıdır. Bu çalıĢmalara ön bir 

hazırlık olma konusunda önce istihdam durum raporu hazırlanmıĢtır. Bu raporda Türkiye‘de 

istihdamın mevcut durumu ayrıntıları ile ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. Katılım ortaklığı belgesi, 

aday ülke ve Komisyon tarafından imzalanmaktadır. Dolayısıyla aday ülkenin iĢgücü piyasalarının 

AB‘ye uyumu konusunda resmi bir taahhüt niteliği taĢımaktadır. Bu belgede genel olarak belirlenen 

öncelikler kapsamında aday ülke tarafından hangi faaliyetlerin yerine getirileceği, finansman ve diğer 

kaynak ihtiyaçları ulusal programda ayrıntılandırılmaktadır. Üçüncü aĢamada ise bu taahhütlerin yıllık 

olarak izlendiği ve aday ülke tarafından hazırlanarak Komisyona sunulan ilerleme raporları yer 

almaktadır (Özen, 2013, 78). 
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Türkiye‘nin istihdam politikalarını AB uyum sürecinde 3 baĢlık altında incelemek mümkündür; 

 

a) Türkiye Ġstihdam Durum Raporu 

2003 yılında Türkiye ĠĢ Kurumu koordinatörlüğünde akademisyenler tarafından hazırlanıp AB 

Komisyonuna sunulan bu raporda Türkiye iĢgücü piyasasının ayrıntılı bir analizi yapılmaktadır. Bu 

analizlere göre Türkiye‘nin istihdam alanında ki önemli sorunları kısaca Ģunlardır; 

 

 2001 yılında yaĢanan ekonomik krizin etkileriyle ortaya çıkan iĢsizlik problemi, 

 80‘li yılların sonu ve 90‘lı yılların baĢında önemli oranda artan ücret farklılıkları, 

 20-54 yaĢ arası nüfusun artarken çocuk nüfusun giderek azalması, 

 Kadınların iĢgücüne katılım oranlarının yıldan yıla artmasına karĢın hala istenilen 

seviyeye ulaĢamamıĢ olması ve kadınların iĢgücüne katılımlarını olumsuz etkileyen 

etmenler, 

 Çocuk iĢçiliğinin 1999 yılında 6-17 yaĢlar arasında toplam iĢgücünün %7‘sini 

oluĢturması, 

 1970‘lerden sonra mesleki eğitime verilen önemin istenilen hedefe ulaĢamamıĢ 

olması. 

 

Görüldüğü üzere bu raporda Türkiye açısından en önemli ve öncelikli sorun iĢsizlik sorunudur.  

 

b) Katılım Ortaklığı Belgeleri 

1999 yılında Türkiye‘nin AB aday ülke olarak kabul edilmesinin ardından yapılan hazırlık 

çalıĢmalarında önceliklerin belirlendiği, yapılacak olan mali yardımlar ve koĢulları belirleyen bir 

Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB) hazırlanmıĢtır. Bu kapsamda Türkiye‘ye adaylık sürecinde yapılacak 

olan mali yardımlar AB tarafından belirlenen ana unsurların ve Kopenhag Kriterlerinin karĢılanmasına 

bağlıdır. Eğer bu temel unsurlardan biri dahi karĢılanmazsa AB mali yardımlarını kesecektir. Söz 

konusu temel ilkeler kısaca Ģunlardır; 

 Demokrasi, hukukun temel üstünlüğü, insan hakları, azınlıklara saygı ve onların 

korunmasını güvence altına alan kurumların istikrarı 

 ĠĢler bir Pazar ekonomisinin varlığı ve ayrıca Birlik içindeki rekabet baskısı ve Pazar 

güçleri ile baĢ edebilme yeteneği 

 Siyasi, ekonomik ve parasal birliğin amaçlarına bağlılık dahil üyelik yükümlülüklerini 

üstlenme yeteneği. 

Katılım ortaklığı belgeleri ihtiyaç duyuldukça güncellenmektedir (http://www.abgs.gov.tr/ 

17.07.2015).  

c) Ulusal Programlar 

Komisyon tarafından hazırlanan KOB‘a karĢılık olarak Avrupa Birliği‘ne aday olan ülkelerin 

bir Ulusal Program hazırlamaları beklenmektedir. Ulusal Programın Katılım Ortaklığı Belgesi‘nde yer 

alan tedbir ve süreler ile uyumlu olması gerekmektedir. UP‘de detaylı olarak verilen konular; KOB‘da 

yer alan tedbirlerin, Türkiye‘de hangi kurumlar tarafından, hangi vadelerde, nasıl bir kurumsal 

yapılanma çerçevesinde ver hangi mali kaynaklar kullanılarak yapılacağıdır (http://www.abgs.gov.tr/ 

18.07.2015).  

 

3. GENÇ ĠġSĠZLĠK NEDENLERĠ VE SONUÇLARI  
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3.1. Genç ĠĢsizlik Nedenleri  

Genç iĢsizlik oranı dünyada ki birçok ekonomi için iĢgücü piyasasının ve iĢsizliğin en belirgin 

özelliklerini yansıtmaktadır. Her ne kadar genç iĢsizlik oranı yetiĢkin iĢsizlik oranından fazla olsa da 

bir değerlendirme yaparken bu kavramları birbirlerinden soyutlamamız mümkün değildir. Genç yaĢ 

grubunda iĢsizlik oranının yetiĢkinlere göre daha fazla olmasının nedeni gençlerin istihdam 

performansının düĢüklüğünden, çalıĢma hayatına ve genel ekonomiye ait izlenen istihdam daraltıcı 

politikalardan daha fazla etkilenmeleridir (Karabıyık, 2009: 300).  

Bir ekonomide yatırım ve tam istihdama yönelik uygulanan iktisat politikalarının yetersiz ya 

da yanlıĢ olması, iĢgücü piyasasına yönelik izlenen politika ve değiĢmelerin eksik olması, ülkede 

ekonomik geliĢmenin yavaĢ olması, ekonomide dönemsel olarak yaĢanan değiĢmelerden kaynaklı 

düĢüĢler ve asgari ücretin düĢük olması nedeniyle genç iĢsizlik sorunu ortaya çıkabilir.  

Bunun yanı sıra gençler arasında iĢsizlik oranın yüksek olmasının bir diğer nedeni de genç 

iĢgücünün niteliğinde ki eksikliktir (Karabıyık, 2009: 300-301). Türkiye‘de ekonomik koĢullar ve 

yatırımların yetersizliği nedeniyle gençlere yönelik iĢ kıtlığı mevcuttur. Aynı zamanda gençler açık iĢ 

pozisyonlarına uygun tecrübeye sahip değildirler. 

Türkiye‘de eğitim sistemi ile iĢgücü piyasası arasında etkin bir bağın kurulamaması piyasanın 

bilgi ve beceriye sahip eleman yetiĢtirilmesinde olumsuz etki yaratmaktadır. Dolayısıyla 15-24 yaĢ 

grubu gençler piyasaya ilk girdiklerinde yeterli niteliğe sahip olmadıkları için iĢveren açısından bir ek 

maliyet doğururlar ve buda iĢveren açısından dezavantaj sağlar.  

Genç iĢgücüne olan talep daha çok kısa dönemli, geçici ve düĢük ücretli iĢlerde 

yoğunlaĢmaktadır. Bunun nedeni genç iĢgücünün mobilitesinin yüksek olmasıdır. Bunun temel olarak 

iki sonucu vardır; zaman geçtikçe ve yaĢ ilerledikçe gençlerin sorumlulukları artmaktadır ve o zaman 

da düĢük ücretli iĢler gerekli sorumlulukları karĢılayamayacaktır, bundan dolayı gençler daha iyi 

imkânlar sunan iĢlere yönelmek durumunda kalacaklardır. Ġkinci neden ise; eğer bir gencin iĢten 

ayrılma olasılığı yüksek ise iĢveren o genç için dikkate değer bir harcama yapmayacak ve iĢinden 

ayrılan bu gencin nitelikli bir iĢ bulması oldukça zor olacaktır (Gündoğan, 1999: 69).  

Ayrıca iĢverenler çeĢitli sebeplerle iĢçi çıkarmada bir seçim yapmak zorunda kalırlarsa genç 

iĢçiler genellikle ilk sırada yer alırlar. Bunun da çeĢitli nedenleri vardır, birincisi ; gençleri iĢten 

çıkarmanın iĢveren açısından fırsat maliyeti yetiĢkin iĢçilere göre daha düĢük olmasıdır. Tecrübesiz 

olmaları ve kendilerine yapılan meslek içi eğitim yatırımının genelde düĢük olması bunda önemli bir 

rol oynamaktadır. Ġkincisi; iĢverenler genellikle LIFO (ilk giren ilk çıkar) politikasını izlerler. Bu 

politika ise çalıĢma hayatına yeni katılmaları ve sık iĢ değiĢtirmeleri yüzünden gençlerin aleyhine iĢler. 

ĠĢten çıkarma tazminatlarının iĢçinin hizmet süresi ile orantılı olması, gençlerin iĢten çıkarmalarda ilk 

sıralarda yer almalarına neden olur (Gündoğan, 1999: 69).  

Aile sorumluluğu olmayan genç iĢsizler çeĢitli iĢleri deneyerek kendileri için en uygun olan iĢi 

bulmaya çalıĢırlar ve kendileri için yeterli olan bir ücret düzeyinde buldukları iĢte çalıĢmaya baĢlarlar. 

DüĢük ücrette çalıĢmaya meyilli oldukları için bu iĢsizliği arttırıcı bir etki yaratmaktadır (Karabıyık, 

2009: 302). 

Türkiye‘de eğitime ayrılan bütçenin düĢük olması gençleri iĢgücü piyasasına dahil 

olduklarında sahip olacakları nitelikten mahrum bırakmaktadır. Ayrıca eğitim sisteminin tamamen 

merkezden yönetilmesi ile kararların tümü merkezden alınmakta ve okulların merkeze bağlı olması ile 

özerk kararlar alması engellenmektedir. Okullarda izlenen müfredatlar iĢgücü piyasasının ihtiyaçlarına 

göre güncellenmezse eğer verilen eğitim teoride kalacak ve pratikte gençlere bir fayda 

sağlamayacaktır. Bunun önlenebilmesi için sistemin gençlere kazandırdığı nitelikler ile iĢgücü 

piyasasının ihtiyaçları arasında bir uyum olmalıdır. Gençler açısından mesleki eğitimin önemli 
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olmasının nedenlerinden biri; gençlerin öğrenme kapasiteleri her zaman yetiĢkinlere göre daha 

fazladır. Diğer neden ise; Gençlerin önünde yetiĢkinlere göre daha uzun bir yaĢam olduğu için onlara 

beĢeri sermaye açısından daha bir önem verilmelidir. Gençlere yapılan yatırımların uzun vadede 

getirisi çok daha fazla olacaktır. Gençlere yapılacak olan mesleki eğitimler teknolojik açıdan 

yeniliklere ayak uydurma, verimlilik artıĢını sağlama zorunluluğu ve rekabet nedeniyle çok önemli bir 

yere sahiptir.  

Türkiye‘de eksik olan sosyal katılımlar ile sistemde iĢlevsel sorunlar yaĢanmaktadır. Eğer 

sosyal katılımların fazla olacağı bir mekanizmaya yer verilirse iĢgücü piyasasının ihtiyaçlarına 

doğrudan cevap vermek mümkün olabilecektir. Sosyal tarafların burada sisteme katkısı uygulamaya 

konulması düĢünülen politikalar üzerinde iĢbirliğini mümkün kılmak ve ihtiyaç duyulan reformların 

gerçekleĢtirilebilmesine yardımcı olmaktır.  

 

3.2. Genç ĠĢsizlik Sonuçları  

Ġstihdam edilemeyen gençlerin mevcut olduğu toplumlarda toplumsal ve ekonomik açıdan  

çeĢitli problemler ortaya çıkmaktadır. Gençler toplumların dinamik kanadını oluĢturur ve ülkelerin 

geleceği genç nüfusun gücüne ve bu nüfusun niteliğine bağlı olarak geliĢir. Bu yüzden istihdam 

edilebilirliği arttırıcı politikalar uygulamak özellikle gençler açısından hayati bir önem arz etmektedir. 

Genç iĢsizliği üretim kapasitesini ve toplumun etkin bir verimlilik düzeyine ulaĢmasını olumsuz olarak 

etkiler ve buda topluma ek bir maliyet getirir. ĠĢsizliğe bağlı olarak normal geliĢmesi gereken 

sosyalleĢme süreci sekteye uğrar ve bu da gençlerin sosyo-kültürel dünyasını derinden etkiler. Yani 

iĢsiz gençler sadece bir gelirden yoksun kalmıĢ olmazlar bunun yanı sıra bir de çalıĢma hayatının 

kendilerine kazandıracağı tecrübeden yoksun kalıp sosyalleĢme sürecine dahil olamazlar. Kendi 

geçimini sağlayamayan gençler mali bakımdan bağımsızlıklarını ilan edemedikleri için ailelerine 

bağımlı olmak zorunda kalırlar ve buda onları gelecek planlaması yapmada bir belirsizliğe sürükler. ĠĢ 

bulamayan veya bulduğu iĢte çalıĢmak istemeyen gençler bunu bir baĢarısızlık olarak görür ve buda 

onları toplumdan uzaklaĢtırır. Geleceğin güvencesi olarak gençler kendilerini toplumdan dıĢlanmıĢ 

hissettiklerinde gelecek için bir güvence oluĢturamazlar. ĠĢ bulma beklentilerinin günden güne 

azalması gençler üzerinde ağır psikolojik ve ailevi sorunlar doğurur ve bu da iĢgücünde sahip oldukları 

yeteneklerini kaybetmelerine neden olur. Gençler iĢ bulma konusunda kendilerine olan güveni 

kaybettiklerinde kendilerine çalıĢma imkanı yaratmayan yönetimlere de tepki gösterebilirler ve bu da 

suça yönelmelerine neden olabilir.  

Teknolojik ilerlemelerin günden güne geliĢtiği bir dünyada gençlerin gücünün üretime dahil 

edilememesi küresel ekonomilerde rekabet gücünü azaltmaktadır. ĠĢsiz gençler ekonomi için yoksulluk 

ve gelir kaybı bakımından çok önemli bir maliyet yaratırlar. ĠĢsizliğin birey üzerinde yarattığı bir 

takım etkiler her ne kadar aileler tarafından dayanıĢma ile telafi edilebilir olsa da gençlerin kendilerine 

olan özgüvenleri, toplumdan dıĢlanmıĢlık hissi gibi sosyal etkiler bir kalıcılık yaratmaktadır. Çünkü 

genç bireyler iĢsiz kalmalarını bir baĢarısızlık ve yenilgi gibi görürler bu da onların ruh sağlıklarında 

olumsuz bir etki yaratır.  

 

TAVSĠYE VE ÖNERILER 

Yapılan bu çalıĢmanın ıĢığında genel bir değerlendirmenin ardından genç iĢsizliği önlemek 

veya minimal düzeye indirgemek için yapılabilecek Ģeyler kısaca Ģu Ģekilde özetlenebilir;  

- Türkiye ĠĢ Kurumu‘nun kurumsal kapasitesinin yeniden gözden geçirilerek arttırılması ve 

bütçesinin yeniden güçlendirilmesi, 
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- Mesleki eğitim sisteminin iĢgücü piyasası ihtiyacına göre değerlendirilip yeniden 

yapılandırılması, 

- Yatırımları arttırarak yeni istihdam alanları sağlanması, 

- Ġstihdamı olumsuz yönde etkileyen vergi ve sigorta kesintilerini düzenlemek için vergi 

politikasını istihdamı teĢvik edici nitelikte düzenlemesi, 

- Kayıt dıĢı ekonominin azaltılması ve önlenebilmesi için gerekli adımların atılması, 

- Teknolojik geliĢmelere uygun bir eğitim sisteminin geliĢtirilmesi, 

- Eğitim olanaklarından yararlanamayan genç iĢsizler için meslek ve beceri programları 

geliĢtirilmesi, 

- Ġstihdama daha fazla katkı sağlamak için özel istihdam bürolarını faaliyete geçirilmesi, 

- GiriĢimcilik ve KOBĠ‘ler desteklenmesi, 

- Devletin mevcut iĢsizliği azaltmak ve yeni iĢsizlerin oluĢmasını engellemek için aktif ve pasif 

istihdam politikalarını ayrı bir dikkat ve özen göstererek uygulaması gerekmektedir.  

- GeliĢmiĢ ülkelerin iĢsizliği azaltmak için uyguladıkları politikalardan ülkemiz için 

uygulanabilir olanların örnek olarak alınması. 

 

SONUÇ  

Türkiye‘de iĢsizlik olgusu yapısal bir nitelik taĢımaktadır ve ekonomik büyümeyle paralel 

olarak kendiliğinden çözülemeyeceği aĢikârdır.  Siyasi iktidarsızlık, yanlıĢ uygulamaya konan iktisadi 

politikalar, çözüm için kısa vadeli geçici çözümlerin uygulanması gibi siyasi ve piyasa 

aksaklıklarından kaynaklanan iĢsizlik aynı zamanda sosyo-ekonomik ve demografik değiĢkenlerdeki 

farklılıklardan da kaynaklanabilmektedir. 

 Genç nüfus ülkeler için her zaman en değerli beĢeri sermaye niteliğindedir. Genç iĢsizlik 

genel iĢsizlik içinde bir yapı olmasına rağmen aslında kendine has özellikler taĢıyan ve nedenleri olan 

bir olgudur. Genç iĢsizlerin sayısının fazla olmasının ardında birçok faktör bulunmaktadır. Ülkelerin 

temel sorunları arasında genç iĢsizlik sorunu büyük önem taĢımaktadır. Ülkede nüfus artıĢının hızlı 

olması, genç nüfus sayısının fazla olması, istihdam yaratıcı yatırımların yeterli düzeyde olmaması ve 

eğitim- istihdam arasında ki yapısal bozukluk nedeniyle genç iĢsizlerin sayısı artıĢ göstermektedir.   

Genç iĢsizlik sorunu giderek büyük bir problem olmaktadır çünkü mesleki eğitim politikaları 

ya yetersiz kalmıĢ ya da amacından saparak uygulamaya konulmuĢtur, insan gücü planlaması yetersiz 

düzeyde kalmıĢ istenilen seviyede sonuç alınamamıĢtır ve iĢgücü vasıf kalitesi düĢük kalıp problemin 

büyümesine neden olmuĢtur. Türkiye‘de yıldan yıla GSMH artıĢ gösterse dahi iĢsizlik sorunun hala 

ciddi boyutlarda seyretmektedir. Temel sebeplerden biri de piyasada mevcut olan iĢletmelerin yeni 

yatırımlar yapmadan kapasite kullanım oranlarını arttırmaları ve dolayısıyla verimliliklerini arttırmıĢ 

olmalarıdır. Bir anlamda bu iĢletmeler istihdam yaratmadan ekonomide sağladıkları büyüme ―istihdam 

yaratmayan büyüme‖ olarak ortaya çıkmıĢtır. AB uyum süreci yeni yatırımların yapılması için gerekli 

Kurumsal ve Sektörel düzenlemelerin yerine getirilmesi çok önemli bir fırsattır. Türkiye‘de mesleki 

eğitim AB üyesi ülkelerden geri kalmıĢtır ve bu ihtiyacın karĢılanamaması nedeniyle çalıĢma hayatına 

uygun eleman yetiĢtirilememiĢtir. Gençlerin iĢ arama sürecinde niteliklerini arttırmak istemeleri onları 

yurtdıĢı eğitim imkânlarından yararlanmaya, kiĢisel geliĢim ve mesleki geliĢtirme kurslarına 

yönlendirebilmektedir bu yüzden bu süreçte onlar için gerekli alt yapının sağlam bir Ģekilde 

oluĢturulması onlar için bir avantaja dönüĢebilir. Gençlerin okullarda yeteneklerine uygun eğitim 

alamamaları çalıĢma hayatına sağlıklı bir geçiĢ yapamamalarına ve çoğu gencin eğitimleri ve istekleri 

ile bağdaĢmayan iĢlerde çalıĢmak zorunda kalabilmelerine neden olmaktadır.  
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Gençler tüm dünya ülkelerinde ekonomik ve sosyal bir kalkınmanın sağlanabilmesi için çok 

önemli bir kaynaktırlar. Uzun vadede yüksek vasıf kazandırılmıĢ gençlerin üretime dahil edilmeleri 

ekonomilerin geleceği açısından hayati bir önem taĢımaktadır. Türkiye‘de yaĢanan gençler için 

istihdam sağlanamama durumu ülkeyi uzun vadede istikrarlı bir büyümeden alıkoymaktadır. 

Türkiye‘nin diğer çoğu ülkelerden farklı olarak sahip olduğu en büyük ve en önemli kaynak genç 

nüfustur. Bunun gerçekten bir avantaja dönüĢtürülmesi ise iĢgücü piyasasının ihtiyaçlarını 

karĢılayacak bilgi ve beceriye sahip gençler yetiĢtirmek ve bunu sürekli hale getirmek gerekmektedir. 

Mevcut duruma baktığımızda yıldan yıla değiĢim gösteren oranlar bizim ülke olarak bu kaynaktan 

yararlanamadığımızı göstermektedir.  
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General Characteristics Of The Decision-Punishments In Kosovo For Criminal Act 

With Political Character. 

Florim Salihu, PhDc  
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Abstract 

The research paper in particular treats and brings out, the political influence in juridcial issues 

exercised by Former Yougoslavia  and the Socialist Republic of Serbia, during the juridical processess 

that happened in the Socialistic Autonomous Province of Kosovo, for criminal acts with political 

charachter.  The first characteristic of these decisions is that, despite the fact that in Kosovo (SAPOK), 

over the years 1981 to 1999 lived, as they live even today, people with different nationalities, 

absolutely for crimes of a political nature, are charged and prosecuted only citizens of Kosovo 

Albanian nationality. Another characteristic of these decisions is that exercised violence plea, 

specifically during the investigation. Also, what is striking is that, collective charges and penalties are 

therefore dominates the  group trial and punishment, and sentenced absolute majority group as a 

whole, and the maximum penalties are. What results from the research is that we have a lack of 

protection in the investigative stage. Another characteristic is that the accused persons, convicted, 

possessing an intellectual background and an enviable professional preparation. Not missing the cases, 

when the same people for a period of time, since 1981-1999, have been sentenced two or three times 

for the event, almost similar. There are many claims-convicted persons accused, that to them are 

mounted and staged political background processes based on false witnesses and evidence, and 

without legal basis were sentences. Despite the facts based on the judgments of convicted persons that 

their ill torture, cannot find even a single case where a police officer or investigator is convicted fora 

crime punishment  of torture. 

 

Key words: Sentences,political impact,accusation – colective punishments, torture, case 

fabrication, false testimony, the lack of the legal bases, etc. 
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Geoffrey Chaucer‟in “The Canterbury Hikayeleri”nde Kadın Anlatıcılar 
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Özet 

 Ortaçağ, Ġngiliz sosyal tabakasında inanılmaz bir gerginlik zamanı olarak kabul edilir ve bir 

çok yazarların üzerinde durduğu konu haline gelmiĢtir. O dönemin ana konulardan biri de ortaçağ 

yazarlarının önde gelen eserlerinde vurgulanan  kadının rolü konusu olmuĢtur. 

Ortaçağda, kadınlar modern dünyada olduğu gibi haklara sahip değildi. Kadınların çoğu uysal 

ve itaatkar olmuĢ ve karĢı cins tarafından hükmedilmiĢtir. Ortaçağ düneminde erkekler kadınlar 

üzerinde hakimiyyete sahiplerdi. KuĢkusuz, bu sistemi protesto eden ve feminist grupların  toplumda 

egemen olması gerektiğini iddia eden bazı istisnalar vardı. Bu, hatta ortaçağda bile kadınların kurallara 

uymaya bileceyinin göstergesidir. Kadınların itaatkar olmasına rağmen, diğer taraftan, her hangi bir 

Ģiddet ve zulüm kabul edilebilir değildi ve bu tür davranıĢlar ciddi cezaya yol açıyordu. 

Geoffrey Chaucer kendisinin Ģiirsel tarzı ile kadınların  toplumdaki rolü ve konumu ile ilgili 

hayallerini ve aynı zamanda onların arzu ve umutlarını göstermeye çalıĢmıĢtır. ―Canterbury 

Hikayeleri‖nin neredeyse her hikayesinde bir kadın fügurü sunulmuĢtur. Erkeklerin kadınlara karĢı 

tutumu anlatılan hikayelerin konuları arasında yer almıĢtır. 

Anahtar kelimeler: Kadın hacılar, Kadın hakkları, Cinsiyyet meselesi  

Female Narrators in “The Canterbury Tales” by Geoffrey Chaucer  
 

Abstract 

Medieval period is mainly enclosed with a great time of tension and pressure which has been the 

most influential point that stood on the back stages of the different authors. One of the main matters of 

that period was the role of the women which has also been highlighted in the prominent works of 

medieval writers. 

     In the middle ages, women did not possess the rights like in modern world. Most of the 

women were submissive and obedient, and they were domineered by the opposite gender. Men had 

dominance over the women of medieval period. Certainly, there were some exceptions that protested 

this system and claimed that feminist groups had to be dominant in that society. That is also an 

indicator that even in middle ages, women could disobey the rules. On the other side, although women 

were obedient and biddable, any severity and tyranny were not acceptable, and the behavior of those 

kinds led to a serious punishment. 

Geoffrey Chaucer with his poetic style tried to demonstrate the dreams and hopes of women 

also their desire related with women‘s role and position in society. Almost in every narration in ―The 

Canterbury Tales‖ the figure of a woman has been presented. Men‘s attitude toward the women also 

was among the problems of the narrations. 

Key words: female pilgrims, women‟s right, gender problem 
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Geoffrey Chaucer, the father of English poetry, was a prominent and the most significant 

English poet who occupies a unique position in the Middle Ages. He was the  greatest figure in the 

English literature of the fourteenth century that he had thrown all his contemporaries completely into 

the shade. He was born a commoner, but through his intellect and astute judgments of human 

character, he moved freely among the aristocracy. Although very little is definitely known about the 

details of his life, Chaucer was probably born in the early 1340s into a rising mercantile family, a part 

of the growing bourgeois class that brought so much wealth to England even while it disrupted 

medieval theories of social order. 

Geoffrey Chaucer has had a prominent and important role in English literature of Medieval 

Period. He is known as the first poet who established English as a major language in literature when 

the dominant literary languages were French and Latin. He has had an active political career as well, 

and worked as a bureaucrat, courtier and diplomat. Geoffrey Chaucer lived during the reign of three 

different kings: Edward III, Richard II and Henry IV and served under a number of diplomatic 

missions. During his diplomatic visits to other countries, Chaucer encountered the works of foreign 

authors including Dante, Petrarch, and Boccaccio, which were later to have great influence upon his 

own writing. 

Geoffrey Chaucer is remembered as the author of many works such as ―The House of Fame‖, 

―The Legend of Good Women‖, ―Troilus and Criseyde‖, ―Book of the Duchess‖, and ―The Canterbury 

Tales‖ which is regarded as the masterpiece of Chaucer‘s literary creation. This is the collection of 

stories recited by pilgrims who are on their way to St. Thomas Becket‘s tomb in Canterbury. The tales 

reflect characters from every stage of feudal society and expose the contradictions of characters‘ social 

roles. G. Chaucer gives an ironic and critical portrait of English society in the Middle Ages with the 

help of tales narrated by pilgrims. 

The work consists of twenty four tales and starts with General Prologue with a description of 

spring which creates the frame for the tales and introduces the characters – pilgrims who are the 

representatives of Medieval English society. Among thirty pilgrims there are only a few female 

pilgrims with whom the reader can get a vivid description of Medieval English women and their 

responsibilities in society. The tales told by female narrators in ―Canterbury Tales‖ are the 

demonstration of individual dreams and hopes of women who are not satisfied with the tradition which 

defines their position in society and the strong desire of changing this position is also reflected in these 

tales. 

There are only three female pilgrims among Chaucer‘s characters who are named as the Wife of 

Bath, the Prioress and the Second Nun. The Wife of Bath, Alison, is an unusual woman in Medieval 

England. She is a kind of lady who enjoys her independence and freedom. The Wife of Bath has a lot 

of experience in life. She has travelled all over the world on pilgrimages and has been married five 

times. She is rich and tasteful. Her clothes, scarlet stockings, soft, fresh, brand new leather on her 

shoes, all indicate how wealthy she has become. In her image the reader can see the woman who is 

seeking freedom, trying to gain power and struggle for autonomy. In her prologue, she discusses two 

themes. The first is about her five marriages and her tactics for gaining power and financial 

independence through the use of her body. The second theme is her dissatisfaction with current 

religious thought. Alison is a Christian and is undergoing a pilgrimage, but she doesn‘t blindly trust 

and accept the religious authorities‘ interpretation of the Bible. She goes against it and defends her 

rights as a woman. She also protests against patriarchal society.  

Her main reason to criticize it is her experience in life; as a wife, as a professional cloth maker, 

her dealings with the bourgeoisie associated with trading, her traveling, and her experiences with 

different social classes.   
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Another female pilgrim is the Prioress. Madame Eglantine is a smart and polite lady. She wears 

a gold brooch in Latin ―Amor vincit omnia‖ was written on it. The meaning of this expression is ―love 

conquers all‖. She was very careful woman, especially when she ate, and she was pure lady. Chaucer 

explains us that woman is a lady who can be a Nun, but she never allows anyone to think that she is 

not a woman. On the other hand, she is an uncertain character. Her elegant, polite, and courteous look 

and her careful manners and behavior contradict with the theme of the tale that she narrated. As it is 

mentioned in the General Prologue, she is a kind, graceful, and classy lady. However, the brutal 

structure of the incident in her story is in contrast to her humanity and emotional character. It shows 

that she might be more severe and harsh than she seems to be. The theme of her story is about the 

murder of little child by Jewish community. The topic of the tale reminds the readers about typical 

religious stories. In the story the Jewish community is accused severely, and it is the illustration of the 

Catholic beliefs in medieval period.  

The last female narrator is the Second Nun. The Second Nun is not described in General 

Prologue. She seems an anonymous character with no voice of her own. She doesn‘t speak to other 

pilgrims, only tells her story when asked. In her tale, she only presents a saint‘s life, a standard story, 

not different from what is expected of her as a nun. She is considered to be the image of nun who 

fulfills the requirements of her religion, and the theme of her story shows similarities with her 

character and thoughts. She chooses her heroine out of admiration, the heroine who believes that only 

God has authority over her, suggesting that Nun also believes the same. She is less in need of Becket‘s 

blessing than the rest of the pilgrims. 
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Özet 
 

Bu çalıĢmada hibrit (rüzgar-güneĢ) enerji sistemlerinin çevresel ekonomik güç dağıtım problemi 

üzerine etkileri araĢtırılmıĢtır. Sistem tarafından talep edilen gücün bir kısmının yenilenebilir enerji 

sistemlerinden sağlanması durumunda üretim maliyetindeki değiĢim, hatlardaki kayıplar ve emisyon 

miktarları genetik algoritma (GA) kullanılarak hesaplanmıĢtır. GA sadece üretim birimlerine çeĢitlilik 

katarak aynı sistem üzerine uygulanmıĢtır. Bu sistemlerden birincisi sistemin sadece fosil kaynaklı 

üretim birimlerinden oluĢması halidir. Diğeri ise mevcut üretim birimlerine yenilenebilir hibrit 

sistemlerin ilave edilmesidir. Ġletim hattı kayıplarının hesaplanmasında Newton-Raphson metoduyla 

güç akıĢı yapılmıĢtır. Sonuç olarak çözümü yapılan iki sistem üretim maliyetleri, hat kayıpları ve 

emisyon miktarları yönünden karĢılaĢtırılmıĢ ve elde edilen bulgular tartıĢılmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik güç dağıtımı, Yenilenebilir enerji kaynakları, Hibrit sistemler, 

Çevresel etkiler, Genetik algoritmalar. 

 

The Analysis of the Effects of Hybrid (Wind-Solar) Energy Systems on Environmental 

Economic Power Dispatch 

Abstract 

 

In this study, the effects of the hybrid energy systems (wind-solar) on the environmental 

economic power dispatch have been researched. In the case of supplying some part of the power 

demanded by the system from the renewable energy systems, losses in the lines and the emission 

amounts have been calculated by using genetic algorithm (GA). GA has been applied to the same 

system only by adding variety to the generation units. The first of these systems is the formation of the 

system from fossil-based generation units. And the other is the addition of the renewable hybrid 

systems to the present generation units. The load flow with Newton Raphson method has been used 

for the calculation of the transmission line losses. As a result, the two solved systems have been 

compared in terms of generation costs, line losses and emission amounts and the obtained findings 

have been discussed. 

 

Keywords: Economic power dispatch, Renewable energy resources, Hybrid systems, 

Environmental effects, Genetic algorithms. 
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GĠRĠġ 

Dünyada sanayinin geliĢmesiyle enerjiye olan talebin sürekli büyümesi ve ayrıca enerji üretim 

maliyetlerinin sürekli artması günümüzde ekonomik güç dağıtım probleminin çözümünü oldukça 

önemli hale getirmiĢtir. Bu tür problemlerin çözümü enerji sisteminin kısıtları altında sistemin talep 

ettiği gücün en düĢük maliyetli olacak Ģekilde mevcut üretim birimleri arasında paylaĢılması temeline 

dayanır. Enerji üretiminde kullanılan birimlerin genellikle fosil kaynaklı birimlerden oluĢması, 

problemi hem ekonomik hem de çevreye verilen zararın değerlendirilmesi Ģekline dönüĢtürmektedir. 

Bu tür problemler çevresel ekonomik güç dağıtım problemleri olarak bilinmektedir [1]. Bu tanımdan 

ekonomik güç dağıtımının yanı sıra çevresel etkinin de değerlendirilmesi ortaya çıkmaktadır. Bu tür 

problemlerin çözümleri literatürde iki Ģekilde yapılmaktadır. Birincisi mevcut fosil kaynaklı yakıtları 

kullanan üretim birimlerinden çevreye en az miktarda zararlı gaz yayan üretim birimlerine öncelik 

tanımaktır. Ġkincisi ise mevcut sistem içerisine yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretim yapan 

birimlerin katılmasıdır. Mevcut sisteme ilave edilen yenilenebilir enerji kaynakları genellikle rüzgâr 

türbinleri ve güneĢ panellerinden oluĢan hibrit sistemlerdir. 

Temel enerji kaynağı olarak fosil yakıt kullanan üretim birimleri çevreye karbondioksit, sülfür 

dioksit, nitrojen oksit içeren gaz ve kül parçacıkları yaymaktadır. Emisyon miktarının aĢırı artması, 

öldürücü ekolojik etkilere sebep olabilmektedir. OluĢan çevresel kirlilik insanların yanı sıra diğer 

canlıları ve bitkileri de etkilemektedir. Aynı zamanda küresel ısınmaya da neden olduğu bilinmektedir. 

Bu sebeple çevresel ekonomik dağıtım problemlerinin hızlı ve etkili çözümü önemlidir. Bu anlamda 

sistem tarafından talep edilen gücün bir kısmının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması, fosil 

yakıt kullanan üretim birimlerinin daha az çalıĢması anlamına geleceğinden, yakıt maliyeti ve çevresel 

etkiler azaltılabilir [1-3]. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının son yıllarda dünyada ve ülkemizde ki elektrik enerjisi üretimi 

üzerindeki payı giderek artmaktadır [4]. Figür 1‘de görüldüğü gibi Türkiye‘de 2015 yılı itibariyle 

mevcut kurulu güç 71429.7 MW olmakla birlikte çoğunlukla hidrolik kaynaklar ile linyit, doğal gaz, 

kömür, fuel oil gibi termik kaynaklardan oluĢmaktadır. Bu kurulu güç üzerinde rüzgar ve güneĢ enerji 

üretim sistemleri %5.6‘lık bir paya sahiptir. Enerji üretimi açısından bakıldığında Figür 2‘de verilen 

2014 yılına ait 250 Milyar kWh‘lik toplam üretim verilerinde rüzgar enerjisi ancak %3,3‘lük kısmı 

oluĢturmaktadır[20]. Ülkemizin rüzgar ve güneĢ enerjisi potansiyeli göz önüne alınırsa, bu enerji 

kaynak tarafından üretilecek elektrik enerjisinin genel elektrik enerjisi üretimine katkısının gelecek 

yıllarda da artarak devam edeceği öngörülmektedir. Bu öngörünün ıĢığında rüzgâr ve güneĢ enerjisinin 

çevresel ekonomik güç dağıtım problemlerine entegrasyonu, üzerinde çalıĢılması gereken bir konu 

olarak ortaya çıkmıĢtır. Son yıllarda yapılan uluslararası çalıĢmalarda konunun ele alındığı, enerji 

üretiminde meydana gelen çevresel etkilerin ön plana çıkarıldığı görülmüĢtür. Dolayısıyla son 

dönemde enerji üretiminde maliyetin düĢürülmesinden öte daha fazla öneme sahip olan konu çevresel 

zararın en aza indirgenmesidir. 

  



IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

366 

 

Figür 1.2015 Yılı itibariyle Türkiye‘de Elektrik Enerjisi Kurulu Gücü 

 

Figür 2.2014 Yılı Türkiye‘de Elektrik Enerjisi Üretimi 

 

Yapılan literatür taramalarında son yıllarda yenilenebilir enerji sistemlerini içeren çevresel 

ekonomik güç dağıtım problemlerinin bir çok arama ve optimizasyon metoduyla çözümünün yapıldığı 

görülmüĢtür. ÇalıĢmalarda en az bir yenilenebilir enerji kaynağı entegre edilmiĢ sistemlerde ekonomik 

güç dağıtımı problemleri çok amaçlı ayrıĢma tabanlı evrimsel algoritmayla (MOEA/D) [5]‘de, nokta 

kestirim metoduyla (PEM) [6]‘da,diferansiyel geliĢim algoritmasıyla (DEA) [7]‘de, hibrit çiçek 

tozlaĢma algoritması (HFPA) ile [8]‘de, parçacık sürü optimizasyonu metoduyla(PSO) [9]‘da, 

yerçekimsel arama algoritması (GSA) ile birlikte parçacık sürü optimizasyonu metoduyla(PSO) 

[10]‘da, ateĢ böceği algoritmasıyla(FFA) [11]‘de, yapay arı koloni algoritmasıyla (ABC) [12]‘de, 

çoklu grup arama optimizasyonu metoduyla (MGSO) [13]‘de, Newton metoduyla (NM) [14]‘de, 

guguk kuĢu arama algoritması (CSA) ile birlikte modifiye edilmiĢ guguk kuĢu arama algoritmasıyla 

(MCSA) [15]‘de ve dinamik uyarlamalı bakteri yem arama algoritmasıyla (DABFA) [16]‘da 

çözülmüĢtür. 

Bu çalıĢmada rüzgâr ve güneĢten oluĢan enerji üretim sistemlerinin çevresel ekonomik güç 

dağıtım problemi üzerine etkilerini araĢtırmak için aynı test sisteminin genetik algoritma (GA) ile iki 

farklı çözümü yapılmıĢtır. Yapılan bu çözümlerden elde edilen sonuçlar maliyet minimizasyonu, 

emisyon minimizasyonu ve hatlarda meydana gelen güç kayıpları yönünden karĢılaĢtırılıp, 

yorumlanmıĢtır. 

GA, optimizasyon problemlerinde sıklıkla kullanılan, günümüzde geliĢtirilen bir çok arama ve 

optimizasyon algoritmasının temelini oluĢturan, çözüm için çok geniĢ aralıklarda, çok fazla sayıda 

değiĢkenle arama yaparak yerel optimumlara takılmadan genel optimuma kolaylıkla ulaĢabilen bir 

optimizasyon metodudur. 

 

YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ KAYNAKLI SĠSTEM ĠÇEREN ÇEVRESEL EKONOMĠK GÜÇ 

DAĞITIM PROBLEMĠNĠN FORMÜLASYONU 

Yenilenebilir enerji kaynaklı üretim birimi içeren çevresel ekonomik güç dağıtımı problemi, 

sistem kısıtları altında toplam maliyet fonksiyonunun (toplam termik maliyet ve toplam NOx emisyon 

miktarı) minimize edilmesidir. Sistemdeki üretim birimlerinin termik maliyeti ve NOx emisyon miktarı 
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her bir birim için aktif güç üretiminin 2. derece fonksiyonu olarak alınmıĢ sırasıyla denklem (1) ve 

denklem (2)‘de verilmiĢtir [1-3]. 

 

2

, , ,( ) ,      ($ / )n G n n n G n n G nF P a b P c P h     (1) 

2

, , ,( ) .      (ton/h)n G n n n G n n G nE P d e P f P     (2) 

Denklem (1)-(2)‘de yer alan ,G nP ‘in birimi MW olarak alınmaktadır. Sistemde mevcut üretim 

birimlerinin yanısıra yenilenebilir hibrit enerji üretim birimleri tarafından belli baralarda ki aktif yükün 

karĢılandığı ve sisteme ,mYHP  gücü ile destek verildiği kabul edilmiĢtir. Yenilenebilir hibrit enerji 

üretim birimi rüzgâr ve güneĢ enerji kaynaklı olduğundan yakıt maliyeti bulunmamaktadır. 

Yenilenebilir hibrit enerji üretim birimleri bulunduran bir dağıtım sistemindeki güç denge kısıtı 

denklem (3)‘deki gibi alınmıĢtır. 

, , 0
G YH

G n YH m yük kayıp

n N m N

P P P P
 

       (3) 

GN sistemdeki tüm termik üretim birimlerinin kümesini ve YHN  ise yenilenebilir hibrit enerji 

üretim birimlerinin kümesini göstermektedir. Sistemde yer alan termik üretim birimlerinin çalıĢma 

sınır değerleri denklem (4)‘de verilmiĢtir. 

min max

, , , ,      ( )G n G n G n GP P P n N     (4) 

Yenilenebilir enerji kaynaklı üretim birimi içeren çevresel ekonomik güç dağıtım problemine ait 

ağırlıklı toplamla birleĢtirilmiĢ n. termik üretim birimine ait minimize edilecek olan toplam maliyet 

fonksiyonu (TMF) aĢağıdaki gibidir. 

, ,

( ) ( )

( ) (1 ) ( )     ($ / )
G G

n G n n n G n

n N n N

TMF w F P w E P h
 

     (5) 

Yenilenebilir hibrit enerji üretim birimlerinin yakıt maliyeti bulunmadığından TMF‘de bu 

birimlere ait ilave maliyet yer almamaktadır. Denklemde ($/h) olarak termik maliyet fonksiyonu 

,( )n G nF P ‘le ve (ton/h) olarak NOxemisyon miktarı fonksiyonu ise ,( )n G nE P ‘le gösterilmektedir. n , n. 

termik birimin ($/ton) olarak NOxemisyon maliyetini, w ise (0 1)w   Ģeklinde değiĢen ağırlık 

faktörünü göstermektedir. Burada w=1,0 değeri sadece termik maliyetin, w=0,0 değeri ise sadece NOx 

emisyon miktarının minimize edilmesine karĢılık gelmektedir [1-3]. 

Sistemdeki toplam termik maliyet ,( )T G nF P  ve toplam NOxemisyon miktarı ,( )T G nE P  sırasıyla 

denklem (6) ve (7) kullanılarak hesaplanmaktadır [1]. 

, ,( ) ( )     ($ / )
G

T G n n G n

n N

F P F P h


    (6) 

, ,( ) ( )     ( / )
G

T G n n G n

n N

E P E P ton h


   (7) 

 

YÖNTEM: GENETĠK ALGORĠTMA 

Genetik algoritma metodu geleneksel yöntemlerle çözümü zor veya imkansız olan problemlerin 

çözümünde kullanılmaktadır. GA‘nın klasik yöntemlerden farklı tarafları vardır. Algoritmanın 
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temelinde, çözülmek istenen probleme iliĢkin rastgele oluĢturulmuĢ olası çözümler grubu 

(popülasyon) bulunur. Bu nedenle GA yöntemleri belirsiz (non-deterministik) yöntemler olarak bilinir. 

Dolayısıyla aynı problem için aynı GA modeli defalarca uygulandığında birbirinden farklı sonuçlar 

almak olasıdır [3,17]. 

Bir problemin GA ile çözümü; genel olarak kodlama, baĢlangıç popülasyonunun oluĢturulması, 

önerilen çözümlerin uygunluk değerlerinin hesaplanması, çaprazlama, mutasyon, elit birey seçimi ve 

yeni popülasyonun oluĢturulup çözümlerin değerlendirilmesi Ģeklinde oluĢur. Kodlamada bireyleri 

gösteren değiĢkenler diziler halinde verilir. Bu bireylerle baĢlangıç popülasyonu oluĢturulur. 

OluĢturulan bu popülasyondaki her birey için uygunluk değeri hesaplanır. Yeni popülasyonun 

oluĢturulması için elitizm, seçim, çaprazlama ve mutasyon iĢlemleri yapılır. Seçim, hesaplanan 

uygunluk değerlerine göre gerçekleĢtirilir. Uygunluğu iyi olan birey daha fazla seçilme Ģansına sahip 

olur. Seçilen bireyler çaprazlama ve mutasyon iĢlemlerinden geçirilerek yeni bireyler oluĢturulur. 

OluĢturulan yeni bireyler yeni popülasyona katılır. Değerlendirme aĢamasında yeni bireylerden oluĢan 

popülasyon içinde problem için en iyi çözüm aranır. Bu iĢlemler belirlenen durma kriteri sağlanana 

kadar devam eder ve kriter sağlandığında algoritma sonlandırılır [3,17]. 

Bu çalıĢmada m bit sayısını göstermek üzere üretim birimlerinin çıkıĢ güçleri olan ,G nP  

değerleri için ,0 2 1ilk m

G nP    aralığında rastgele GN  kümesinin elemanlarının bir eksiği (salınım 

barası) kadar sayılar atanır. Atanan bu sayılar sistemdeki üretim birimlerinin mevcut kısıtlarının 

dıĢında bir değer alabileceğinden, denklem (8)‘e göre haritalama yapılarak,  kısıtlara uygun hale 

getirilir [3,17]. 

max min

, ,min

, , ,.      ( )
2 1

G n G nyeni ilk

G n G n G n Gm

P P
P P P n N


  


  (8) 

Böylece oluĢan her birey mevcut problemin birer çözümü haline gelir. ÇalıĢmada uygulanan 

yöntemde oluĢturulan bireyler ilk olarak popülasyona katılmaz. Her bireyin üretiminden sonra yük 

akıĢı yapılarak ortaya çıkan çözüm, sistemin bütün kısıtlarını sağlıyorsa birey popülasyona katılır. 

Aksi halde birey cezalandırılır ve yeni bir birey oluĢturulur.  Böylece oluĢturulan popülasyondaki 

bütün bireyler problemin bütün kısıtlarına uyan (salınım barası dahil) birer çözümü haline gelirler. Bu 

iĢlem popülasyon için seçilen birey sayısı (bs) tamamlanıncaya kadar devam eder. 

Birey sayısı tamamlandıktan sonra bütün bireylerin toplam maliyetleri denklem (5)‘e göre 

hesaplanır. Hesaplanan bu maliyet değerleri küçükten büyüğe doğru sıralanır (1,2,3,….…..,bs). Sonra 

toplam maliyet sıralamasına göre bütün bireyler denklem (9) kullanılarak puanlanır [3]. 

2
1

( ) 5 yuvarla :1,...,95.      k

bs k
Puan TMF

bs
k bs

   
    

   
 (9) 

Denklemde k bireyin sıralamadaki yerini, bs ise popülasyondaki birey sayısını göstermektedir. 

Yapılan bu puanlama, bir sonraki iterasyonda oluĢturulacak popülasyon için belirlenecek olan 

bireylerin seçiminde kullanılır. Bu Ģekilde puanı yüksek olan birey daha fazla seçilme Ģansına sahip 

olacaktır. Denklemdeki puanlama sistemi seçim iĢleminin daha baĢarılı yapılabilmesi için 

kullanılmıĢtır. 

Yeni popülasyonun oluĢturulması için sırasıyla elitizm, seçim, çaprazlama ve mutasyon 

iĢlemleri gerçekleĢtirilir. Ġlk olarak mevcut popülasyondaki en yüksek puana sahip bir birey (yani elit) 

hiçbir iĢleme uğratılmadan sonraki popülasyona aktarılır. Kalan bireylerin oluĢturulması için iki adet 

birey seçilir. Seçilen bu iki birey çaprazlama oranına bakılarak çaprazlanır. Çaprazlamadan sonra 

oluĢan birey orana bağlı olarak mutasyona uğratılır. Elitizm, seçim, çaprazlama ve mutasyon iĢlemleri 
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sonunda oluĢan yeni bireyle yük akıĢı yapılarak bireyin önerdiği çözümün kısıtlara uygunluğu kontrol 

edilir. Eğer çözüm kısıtlara uygunsa birey yeni popülasyona katılır, aksi halde cezalandırılarak uygun 

olan yeni bir birey oluĢturmak için aynı iĢlemler tekrarlanır. Bu iĢlemler popülasyon için belirlenen 

birey sayısı tamamlanıncaya kadar devam eder.  

Uygun bireylerle popülasyonun oluĢturulmasından sonra bireylerin toplam maliyetleri 

hesaplanarak en iyi çözüm aranır. Bu iĢlemler tekrarlanarak farklı iterasyonlarda oluĢacak 

popülasyonlardaki çözümlerin daha iyi olması amaçlanır. Durma kriteri sağlandığında en iyi çözüm 

belirlenerek algoritma sonlandırılır. Problemin çözümü için izlenen yol Figür 3‘de gösterilmiĢtir 

[3,17]. 

Figür 3. Çözüm için akıĢ diyagramı 

GA Parametrelerini gir

Birey sayısı=0

Her üretim birimi için rastgele birer sayı 

ata

(Salınım barası hariç)

Seçkin Birey Seç, Elitizm

Çaprazlama ve Mutasyon

İşelemleriyle yeni birey oluştur

Birey sayısı=0

Yük akışı yap

Evet

Popülasyondaki

birey sayısı 

tamamlandı mı?

DUR

Atanan sayıları mevcut kısıtlara 

uygun hale getir

Birey oluştur ve

Yük akışı yap

Evet

İlk popülasyonu oluştur

Bireylerin uygunluk değerini hesapla

Popülasyon =0

Bireyi Popülasyona Kat

Birey sayısı (bs) = Birey sayısı (bs)+1

Popülasyondaki en iyi çözümü 
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Hayır
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Bireyi Popülasyona Kat

Birey sayısı (bs) = Birey sayısı (bs)+1
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birey sayısı 
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Yapılan çalıĢmada popülasyondaki bireylerin bit sayısı 16, birey sayısı (bs) 50, elitizm iĢlemi 

için elit birey sayısı 1, çaprazlama oranı 0,990, mutasyon oranı 0,03, iterasyon sayısı 150 olarak 

seçilmiĢtir. Seçim metodu olarak rulet tekerleği metodu, çaprazlama türü olarak tek noktalı 

çaprazlama, mutasyon türü her birey için tek bit değiĢtirme olarak yapılmıĢtır [1]. 

Problemlerin çözümü için Delphi dilinde görsel bir simülasyon programı geliĢtirilmiĢtir. Her iki 

sistemin çözümü içinde program AMD 64 X2 Dual Core iĢlemcili ve 2 GB RAM bellekli bilgisayarda 

çalıĢtırılmıĢtır. 

 

ÖRNEK PROBLEMĠN ÇÖZÜMÜ 

Yenilenebilir hibrit sistemlerin çevresel ekonomik güç dağıtımı üzerine etkilerinin incelenmesi 

için, tamamen termik birimlerden oluĢan daha önce Kaynak [1]‘de çözümü yapılan 10 baralı güç 

sistemi kullanılmıĢtır. Bu sistem iki durum için ayrı ayrı çözülmüĢ ve elde edilen sonuçlar 

tartıĢılmıĢtır. Durum-I‘de sistem, kaynak [1]‘de çözümü yapılan sistem olmasına karĢın, Durum-II‘de 

sistem, 3 ve 5 nolu baralardaki aktif güçlerin yenilenebilir enerji kaynaklı üretim birimleri tarafından 

karĢılandığı bir sistem olarak ele alınmıĢtır. Her iki durumda da sistemde 1 nolu bara salınım barası 

olup baz değerleri 100 bazS MVA  ve 230 bazU kV  olarak belirlenmiĢtir. Sistemdeki termik birimler 

için NOxemisyon maliyeti hesabında kullanılan 1000 $ /      1,7,8,9,10n ton n    olarak alınmıĢtır. 

Problem hem Durum-I hem de Durum-II‘de ağırlık faktörü 0,0w  ve 1,0w   değerleri için GA ile 

Figür 3‘teki akıĢ diyagramı kullanılarak çözülmüĢtür. 

 

Durum-I 

Bu durumda Figür 4‘te tek hat diyagramı verilen, tamamen termik üretim birimlerinden oluĢan 

10 baralı güç sistemi, toplam 225 MW‘lık aktif güç ve 108,96 MVAr reaktif güç talebi için 

çözülmüĢtür. Bu durumda 10 baralı güç sistemi yenilenebilir enerji kaynaklı üretim birimi 

içermemektedir. Sistemin çözümü için kullanılan bütün değerler Kaynak [2]‘den alınmıĢtır. Figür 4‘e 

ait iletim hatlarına ait nominal  eĢdeğer devrenin değerleri Tablo 1‘de, termik üretim birimlerine ait 

baĢlangıç güç üretim değerleri Tablo 2‘de, birim zaman dilimi için yük değerleri Tablo 3‘de, termik 

üretim birimlerine ait maliyet ve xNO emisyon eğrisine ait katsayılar, aktif üretim sınırları Tablo 4‘de 

verilmiĢtir. 

Problemin çözülmesiyle elde edilen güç değerleri, toplam termik maliyet, toplam xNO emisyon 

miktarı ve hatlarda meydana gelen kayıp miktarları Tablo 5‘de gösterilmiĢtir. 
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Figür 4. Durum-I için 10 baralı güç sistemine ait tek hat diyagramı 

Tablo 2. 10 baralı sistemdeki iletim hatlarının nominal eĢdeğer devrelerine ait pu parametre değerleri 

Baradan baraya R (pu) X (pu) Bcap (pu) 

1-2 0,0600 0,2400 0,0200 
1-3 0,0600 0,2400 0,0200 
1-6 0,0400 0,1600 0,0150 
1-9 0,0100 0,0400 0,0100 
2-3 0,0200 0,0800 0,0300 
2-9 0,0400 0,1600 0,0150 
3-4 0,0600 0,2400 0,0200 
4-7 0,0600 0,2400 0,0200 
5-7 0,0400 0,1600 0,0150 
5-8 0,0600 0,2400 0,0200 
6-10 0,0600 0,2400 0,0200 
8-9 0,0800 0,3200 0,0250 
8-10 0,0400 0,1600 0,0150 

Kaynak: [1,3] 

Tablo 3. Sistemdeki termik üretim birimlerine ait baĢlangıç pu aktif ve reaktif güç üretim değerleri 

Termik birimlerin bağlı 
olduğu bara no, (n) 

7 8 9 10 

,

baş

G nP  0,400 0,4 00 0,400 0,400 

,

baş

G nQ  0,200 0,200 0,200 0,200 

Kaynak: [1,3] 

Tablo 4. Sisteme ait pu olarak yük değiĢimi 

Bara no, n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Toplam 

,yük nP  0,30 0,20 0,3 0,20 0,3 0,20 0,15 0,20 0,20 0,20 2,25 

,yük nQ  0,145 0,097 0,145 0,097 0,145 0,097 
0,072
6 

0,097 0,097 0,097 1,0896 

Kaynak: [1,3] 

kVU
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Tablo 5. Termik birimlerin maliyet ve NOx emisyon eğrisine ait katsayılar ile aktif güç üretim sınırları 

 
Termik birimlerin bağlı olduğu bara no, (n) 
1 7 8 9 10 

M
al

iy
et

 

an 27,0 35,0 29,0 31,0 28,0 
bn 6,0 x 10

-02 
1,0 x 10

-01
 5,0 x 10

-02
 8,0 x 10

-02
 6,0 x 10

-02
 

cn 1,0 x 10
-04

 1,0 x 10
-04

 5,0 x 10
-05

 1,0 x 10
-04

 5,0 x 10
-05

 

Em
is

yo
n

 

dn 4,258 x 10
-02

 4,091 x 10
-02

 5,326 x 10
-02

 2,543 x 10
-02

 5,326 x 10
-02

 
en -5,094 x 10

-04 
-5,554 x 10

-04
 -3,550 x 10

-04
 -6,047 x 10

-04
 -3,550 x 10

-04
 

fn 4,586 x 10
-06

 6,490 x 10
-06

 3,380 x 10
-06

 5,5638 x 10
-06

 3,380 x 10
-06

 

Ü
re

ti
m

 

Sı
n

ır
la

rı
 

min

,G nP  (MW) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
max

,G nP  (MW) 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Kaynak: [1,3] 

 

Tablo 6. Durum-I için elde edilen w‘nindeğiĢimine göre elde edilen değerler 

(pu) w=1,0 w=0,0 

,1GP  0,394462 0,535217 

,1GQ  0,225007 0,072924 

,7GP  0,050000 0,426666 

,8GP  1,361228 0,411067 

,9GP  0,050000 0,478705 

,10GP  0,445428 0,411775 

,( )  ($ / )T G nF P h  163,9310 166,7000 

,( )  ( / )T G nE P kg h  238,4550 168,3190 

kayıpP  0,051118 0,013430 

Kaynak: [1] 

Tablo incelendiğinde 10 baralı örnek sistemin çözümünden elde edilen verilerde 1,0w   için 

sistemin toplam termik maliyeti 163,9310 $/h, toplam xNO emisyon miktarı 238,4450 kg/h, iletim 

hattı kayıpları 5,1118 MW ve 0,0w  için ise sistemin toplam termik maliyeti 166,7000 $/h, toplam 

xNO  emisyon miktarı 168,3190 kg/h, iletim hattı kayıpları 1,3430 MW olarak hesaplanmıĢtır. Burada 

maliyet minimizasyonu yapıldığında xNO emisyon miktarı artarken (238,4450 kg/h), xNO  emisyon 

minimizasyonu yapıldığında ise termik maliyetin (166,7000 $/h ) arttığı gözlenmektedir. 

Durum-II 

Bu durumda 10 baralı güç sistemi 3 ve 5 nolu baralarda yer alan 30 MW‘lık aktif yükler 

yenilenebilir hibrit sistemler tarafından ( , 30     3,5YH mP MW m  ), kalan 165 MW‘lık aktif güç 

talebinin ise termik birimler tarafından karĢılanacağı varsayılarak yeniden çözülmüĢtür. Bu durumda 

10 baralı sistemin tek hat diyagramı Figür 5‘de verilmiĢtir. Sistemdeki reaktif yükler Durum I‘dekiyle 

aynı olup (108,96 MVAr), reaktif yüklerin mevcut termik üretim birimleri tarafından karĢılanacağı 

varsayılmıĢtır. Çözüm yapılırken karĢılaĢtırmanın doğru yapılabilmesi için Tablo 4‘ün dıĢında Durum-

I‘de çözüm için kullanılan bütün değerler ve GA parametreleri aynı alınmıĢtır. 
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Figür 5. Durum-II için 10 baralı güç sistemine ait tek hat diyagramı 

 

Bu durum için elde edilen güç değerleri, toplam termik maliyet, toplam xNO emisyon miktarı 

ve hatlarda meydana gelen kayıp miktarları Tablo 6‘da gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 7. Durum-II için elde edilen w‘nindeğiĢimine göre elde edilen değerler 

(pu) w=1,0 w=0,0 

,1GP  0,229734 0,370195 

,1GQ  0,126987 0,041980 

,3YHP  0,300000 0,300000 

,5YHP  0,300000 0,300000 

,7GP  0,050000 0,321875 

,8GP  1,114843 0,275798 

,9GP  0,050000 0,412500 

,10GP  0,233008 0,275855 

,( )  ($ / )T G nF P h  159,9570 162,2609 

,( )  ( / )T G nE P kg h  196,6560 161,9229 

kayıpP  0,027585 0,006223 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

 

Tablo incelendiğinde 10 baralı örnek sistemin çözümünden elde edilen verilerde 1,0w   için 

toplam termik maliyeti 159,9570 $/h, toplam xNO emisyon miktarı 196,6560 kg/h, iletim hattı 

kayıpları 2,7585 MW ve 0,0w  için ise sistemin toplam termik maliyeti 162,2609 $/h, toplam xNO  

emisyon miktarı 161,9229 kg/h, iletim hattı kayıpları 0,6223 MW olarak hesaplanmıĢtır. 
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Durum-II için elde edilen sonuçlar incelendiğinde 1,0w   ağırlık faktörü ile sadece termik 

maliyet minimizasyonu yapılırken 30 MW‘lık iki yükün yenilenebilir hibrit sistemler tarafından 

karĢılanması durumunda, Durum I‘e göre toplam termik maliyette 3,974 $/h, toplam xNO emisyon 

miktarında 41,799 kg/h ve iletim hattı kayıplarında 2.3533 MW‘lık iyileĢtirme sağlanmıĢtır. Aynı 

Ģekilde 0,0w  ağırlık faktörü ile sadece xNO emisyon miktarı minimizasyonu yapılırken toplam 

termik maliyette 4,4391 $/h, toplam xNO  emisyon miktarında 6,3961 kg/h ve iletim hattı kayıplarında 

0.7201 MW‘lık iyileĢtirme sağlanmıĢtır. 

 

SONUÇ 

Yapılan çalıĢmada sadece termik üretim birimlerinden oluĢan ve yenilenebilir enerji kaynaklı 

sistem içeren çevresel ekonomik güç dağıtımı problemi ağırlıklı toplam metoduyla skalerleĢtirilmiĢ ve 

GA metodu uygulanarak çözülmüĢtür. Örnek sistem iki farklı Ģekilde ele alınmıĢtır. Birinci sistemde 

talep edilen güçlerin tamamı termik üretim birimleri tarafından karĢılanırken, ikinci sistemde talep 

edilen yükün bir kısmının rüzgâr ve güneĢ enerji üretim sistemlerinden oluĢan hibrit sistem tarafından 

karĢılandığı kabul edilmiĢtir. 

ÇalıĢmada örnek olarak ele alınan 10 baralı güç sisteminin Durum-II‘de w=1,0 için toplam 

xNO emisyon miktarında 41,799 kg/h, w=0,0 için ise 6,3961 kg/h azalma sağlanmıĢtır. Elde edilen bu 

değerler göz önüne alındığında güç sistemlerinde yenilenebilir hibrit sistemlerin kullanımı toplam 

termik maliyetin daha da önemlisi toplam xNO emisyon miktarının azaltılmasında önemli ölçüde 

fayda sağladığı görülmüĢtür. Bu durum çevresel etkilerin azaltılması bakımından gelecekte 

yenilenebilir enerji kaynaklı üretim birimlerinin Ģebekelerde daha fazla kullanımını özendirecektir. 
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Hollanda‟daki Türklerin Entegrasyona Dair Algıları 
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Özet 

Hollanda‘ya ilk kapsamlı Türk göçü 1964 yılında iĢçi anlaĢmaları sonrasında olmuĢtur ve 50 yılı 

aĢkın süredir Türkler Hollanda toplumuyla biraradır. Bugün Hollanda‘da yaĢayan Türkler yaklaĢık 

400.000 nüfusa sahip ülkenin en büyük etnik azınlık gurubudur. Ġlk baĢlarda ―misafir iĢçi‖ olarak 

görülmüĢlerdir fakat günümüzde kalıcı oldukları inkar edilemez noktaya gelmiĢtir. Her göç sürecinde 

olduğu gibi Avrupa‘ya göç de çeĢitli sorunları beraberinde getirmiĢ ve bir uyum problemi ortaya 

çıkmıĢtır. Bunun sonucunda Türk toplumunun yerli topluma uyum sağlaması için ―entegrasyon‖ ön 

plana çıkmıĢ, politikalar geliĢtirilmiĢ ve uygulamaya konmuĢtur. Fakat entegrasyon kavramı sosyal 

bilimler alanında muğlak ve üzerinde uzlaĢılamamıĢ bir kavramken bunun uygulama alanı da çeĢitli 

tartıĢmalara neden olmaktadır. Bu uygulamaların ve tartıĢmaların Türk toplumuna çeĢitli yansımaları 

olmuĢtur. Bu çalıĢma Hollanda‘da yaĢayan Türklerin entegrasyon kavramı ve uygulamaları 

hakkındaki algıları üzerine yapılmıĢ bir çalıĢmadır. 

Bu çalıĢmada entegrasyon kavramından hareketle Hollanda‘da yaĢayan Türklerin uyum 

sorunları ve entegrasyon algılamaları araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmanın verileri Hollanda da sohbet ve 

derinlemesine görüĢme yöntemiyle elde edilmiĢtir. GörüĢme sonuçlarında entegrasyon kavramına 

karĢı bir olumsuz yargının olduğu ortaya çıkmıĢtır. Bu yargının oluĢumunda entegrasyon kelimesinden 

kastedilen mananın tam ortaya konulmayıĢı ve entegrasyon savunulurken bunun bir eritmeye doğru 

evrildiği yönünde algılanması etkili olmuĢtur . Ayrıca Hollanda‘da doğmuĢ, orada sosyalleĢmiĢ olan 

ikinci, üçüncü, dördüncü kuĢak için entegrasyon kavramının geçerli olmadığı görülmüĢtür. 

Entegrasyondan ziyada Hollanda özelinde ve Avrupa genelinde Türkler için demokratik katılım ve eĢit 

yurttaĢlık üzerine çalıĢmalar yapılıp, tartıĢmaların bu yönde olmasının daha sağlıklı sonuçlar 

çıkaracağı görülmüĢtür.   

 

Anahtar Kelimeler:Göç, Hollanda‟daki Türkler, entegrasyon, Hollanda. 

 

 

PERCEPTĠON OF THE TURKS ĠN THE NETHERLANDS ON THE INTEGRATĠON 

 

Abstract 

The first extensive Turkish immigration to the Netherlands took place in 1064 as a result of the 

labor agreements, and the Turkish community has been hand in hand with the Dutch people for over 

50 years. Today, the Turkish are the largest ethnic minority group with a population of about 400,000 

in the country. They have been initially seen as ―guest workers‖; however, it has turned to be 

undeniable that they have been permanent. As in all immigration process, immigration to Europe has 

brought about various problems; the adaptation problem is one of them. Consequently, for the Turkish 

to adapt to the native community the ―integration‖ has come into prominence, policies have been 

developed and implemented. As the concept of integration, however, is an ambiguous one that has not 
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been compromised on in the field of social sciences, its scope of application has caused several 

disputes. These applications and disputes have had their impacts on the Turkish community. 

 This study is on the perceptions of the Turkish community living in the Netherlands on the 

concept of integration and its applications.In this study, by means of integration concept, the 

adaptation problems and integration perceptions of Turks who live in Netherlands were inverstigated. 

Data of the research was obtained through conversation and in-depth interview method in the 

Netherlands. As a result of the interviews, it is understood that there is a negative attitude towards the 

concept of integration. What one means with the word ―integration‖ could not be made clear and the 

fact that the Turkish community thinks that it has been evolved into a ―dissolution‖ process has 

formed this attitude. In addition, it has been also seen that the concept of integration is applicable for 

the second, third, and fourth generations who was born and became socialized in the Netherlands. It is 

understood from the study that it would gather more sound results if the studies and discussions were 

to emphasize the democratic participation and equal citizenship with regard to the Turkish community 

in the Netherlands and across Europe rather than the integration alone.   

 

Key Words: immigration, Turk in Netherlands, integration, Netherlands 

 

 

1. GĠRĠġ 

 

II. Dünya savaĢından sonrasında nüfus yapısı olumsuz yönde değiĢen Batı Avrupa, sanayi 

alanındaki iĢ gücü açığını karĢılamak için ilk olarak çevrelerindeki geliĢmekte ve az geliĢmiĢ 

ülkelerden iĢ gücü ithal etmiĢtir. Bu ülkeler iĢ gücü ihtiyacını karĢılamayınca Güney Avrupa ve 

Akdeniz ülkerinden iĢ gücü talebinde bulunmuĢlardır. Türkiye‘de de bu tarihlerde köyden kente 

yaĢanmakta olan göç nedeniyle iĢ gücü fazlalığı ortaya çıkmıĢ ve iĢsizlikle mücadeleye için 

sanayileĢmiĢ Batı Avrupa ülkeleriyle iĢgücü alıĢveriĢine yönelik anlaĢmalar imzalanmıĢtır. Ġlk olarak 

1961 yılında Federal Almanya hükümetiyle bu çerçevede iĢçi anlaĢmaları imzalanmıĢtır. Bunu daha 

sonra 1964 yılında  Avusturya, Belçika, Danimarka ve Hollanda ile imzalanan anlaĢmalar, 1965 

yılında Fransa, 1967 de ise Ġsveç ile yapılan anlaĢmalar izlemiĢtir.  

Bu mihvelde 1964‘de Hollanda ĠĢ Bulma ve YerleĢtirme Bürosu ile Hollanda‘ya gönderilen 

Türkler daha sonraki yıllarda hemĢehrilerinin, köylülerin ve akrabaların yardımıyla Hollanda‘ya 

gelmiĢlerdir. Türk iĢçiler para biriktirip memleketine dönme, Hollanda Devleti geçici süreliğine iĢ 

gücünü karĢılama, Türkiye ise gönderdiği ―niteliksiz‖ iĢçilerin Avrupa ülkelerinden gelip nitelikli iĢçi 

statüsünde çalıĢarak ülke ekonomisine ve sanayisine katkı sağlanması isteğindeydi.  

Hollanda‘ya yaĢanan göçü üç evrede açıklayabilir. Birinci dönem 1964-1973 arasında iĢçi 

anlaĢmaları çerçevesinde olan göç sürecidir. Bu yıllarda Hollanda‘ya gelenlerin büyük çoğunluğunu 

erkekler  oluĢturmaktaydı ve iki tarafta bu göçün geçici olduğunu kabul etmiĢti. ―Hollanda Merkezi 

Ġstatistik Bürosu‘na (CBS) göre 1960 yılında çalıĢma müsadesi olan Türklerin sayısı sadece 22‘dir. 

1961 yılında Hollanda‘da Türklerin sayısı 200‘e ulaĢmıĢ, 1964 yılında ise Hollanda‘da Türklerin 

sayısı 4.300‘e yükselmiĢtir. Bu yükseliĢte 1964 yılında Türkiye- Hollanda arasında imzalanan iĢ göcü 

anlaĢmasının öenmli rolü olmuĢ ve göç hareketi 1974 yılına kadar sürmüĢtür (Hıdır, 2012:30)‖. 1973 

Batı Avrupa ülkelerinde yaĢanan kriz  iĢçi alımlarının durmasına neden olmuĢtur. Hollanda hükümeti 

krizden önce de ekonomik durumunun bozulmaya baĢlamasıyla birlikte 1967-1974 yılları arasında 

göcü sınırlandırıcı bazı politikalar benimsemiĢtir. Bu dönemde Hollanda‘ya gelmiĢ bazı iĢçiler geri 

dönmesine karĢın büyük bir kısmı Hollanda‘daki imkanlardan faydalanarak kalıcı olmaya karar 
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vermiĢlerdir. Bu süreçten sonra 1973-1980 yılları arasında aile birleĢmeleri sonucunda oluĢan göç 

süreci baĢlamıĢtır, bu zaman diliminde göç edenlerin çoğunu kadın ve çocuklardan oluĢmaktaydı. 

 1980-1990 yılları arasında da Türkiye‘de gerçekleĢen askeri darbe sonucunda Hollanda‘ya 

siyasi göçler ve genellikle ikinci kuĢak Türklerin Türkiye‘den ―ithal gelin-damatlar‖la evlilik yoluyla 

göçler olmuĢtur. 1964 yılında sayıları sadece 4000 civarında olan Türklerin günümüzde sayıları 

400.000 civarındadır ve 1980‘den sonra Türklerin büyük çoğunluğu Hollanda vatandaĢlığını almıĢtır.  

Bugün Türkiye- Hollanda arasındaki iĢgücü anlaĢmasının üzerinden 50 yıl geçmiĢtir ve 

baĢlangıçtaki Türkiye‘ye dönme isteği sadece niyet ve özlem olarak kalmıĢtır. Artık Hollanda‘da ve 

diğer Avrupa ülkelerinde 4. nesil dünyaya gelmiĢtir ve Avrupa Türklüğü kavramı buralarda kalıcı 

olunduğunun kesinleĢmesiyle bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır. Türklerin kalıcı olma emareleri 

olarak 1. KuĢağın Türkiye‘ye yapılan yatırımlarımlarının aksine 2. 3. KuĢak artık yatırımlarının 

merkezine Hollanda‘yı almıĢlardır. Türklerin artık Hollanda‘da mezarlık talepleri vardır. 

Hollanda‘daki Türkler genel  itibariyle kalıcı olduklarını kabullenmiĢ ve bu doğrultu da çok sayıda 

sivil toplum örgütü, dernek, vakıf kurmuĢlardır. Ayrıca Türkler bulundukları ülkede eĢit vatandaĢlık 

taleplerinde bulunmaktadır ve bu doğrultu da Hollanda‘da Türkler siyasete, medyaya, eğitime daha 

fazla katılma göstermektedir.  

Bu çalıĢma‘da Hollanda‘nın seçilmesinin sebebi literatürde Avrupa Türkleriyle ilgili 

çalıĢmaların yoğunlukla Almanya odaklı yapılması ve Hollanda üzerine çalıĢma olmadığından 

literatüre katkı yapmaktır. Hollanda‘daki Türkler Hollanda toplumu içerisinde sayısal bakımdan en 

büyük etnil azınlık guruptur ve bu durum Hollanda‘daki Türkleri önemli  hala getirmektedir. Ayrıca 

Özcan‘ın da belirtiği gibi; ―Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında Euro-Türklerin en örgütlü olduğu ülke 

Hollanda, sosyal  kontrol son derecede yüksek. (Özcan, 2005:67).  

Hollanda‘da artık kalıcılığı tartıĢmasız olan Türk toplumun bugün hala sorun olarak algılanması 

ve son yıllarda Hollanda gündeminde ―paralel toplum yapısı‖ tartıĢmalarının sıklıkla ortaya atılması, 

Hollanda Devletinin Türkleri uyum konusunda sorunlu bir toplum olarak göstermesi ve bu doğrultu da 

söylemlerini geliĢtirmesi ve uygulamalar ortaya koyması Türk toplumu için ―entegrasyon‖un karmaĢık 

bir düzleme kaymasına neden olmuĢtur. Bu açıdan acaba Türk toplumu entegrasyon diyince bu 

kavramdan algıladığı uyum mu, asimilasyon mu, çokkültürlülük mü araĢtırmaya değer bir olgu olarak 

ortaya çıkmıĢtır. Hiç Ģüphesiz entegrasyon önemli bir unsurdur ve Hollanda devleti de buna önem 

vermektedir ama hiç Ģüphesiz önemli olan diğer Ģey de Hollanda Türklerinin ―entegrasyon‖dan ne 

anladığıdır.  

Bu çalıĢma bu amaçlardan hareketle Hollanda‘da yaklaĢık 4 aylık çalıĢmanın sonucunda ortaya 

çıkmıĢtır. AraĢtırma yürütülürken yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu, amaca yönelik örneklem 

yöntemiyle elde edilen görüĢmecilere uygulanmıĢtır. Ayrıca çeĢitli sivil toplum örgütleri, dernekler, 

Türk kamu kuruluĢlarıyla görüĢmeler yapılmıĢ ve toplumun algılamalarının temeli inilmeye gayret 

edilmiĢtir.  

AraĢtırma kullanılan görüĢme formunda;  

1. GörüĢmecilerin kendilerini nereye ait hissettikleri, 

2. Kendilerini hangi kimlik üzerinden tanımladıkları, 

3. Entegrasyon kavramından ne algıladıkları, 

4. GeçmiĢte ve günümüzde uygulanan entegrasyon politikalarını, 

değerlendirmeleri üzerine açık uçlu sorular sorulmuĢtur. Birçok kiĢiyle görüĢme gerçekleĢtirilmiĢtir 

fakat bu çalıĢmada 7 görüĢmecinin verdikleri cevaplar araĢtırmaya dahil edilmiĢtir. Bu görüĢmeler en 

az 20 en fazla ise 40 dakika sürmüĢtür. GörüĢülen her görüĢmecinin ses kayıtları deĢifre edilerek 

bilgisaya aktarılmıĢtır. Daha sonra görüĢme formundaki sorulara göre kategörilere ayrılmıĢ ve analiz 

edilmiĢtir.  
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2. ENTEGRASYON 

Göçün gerçekleĢtiği ülkeler, ortaya çıkan etnik farkılıkları denetim altında tutabilmek için 

asimilasyon, entegrasyon ve çokkültürlülük politikalarnı uygulamayı denemektedir. Zaten devletin 

uyguladıkları politkaların yanında asimilasyon, entegrasyon gibi süreçler kültürlerin karĢılaĢmasında 

ortaya çıkan süreçlerdir.  

“Entegrasyon ya da asimilasyon gibi süreçler bir topluma sonradan katılmıĢ olan gruplar ile 

toplumun tümünden dil, din ve daha birçok sosyo-kültürel nitelikleri bakımından farklılaĢması 

nedeniyle oluĢan durumları tanımlayan siyasalar ve süreçlerdir. Ev sahibi toplumun genellikle 

sonradan gelenler üzerinde etkisinin daha fazla olduğu düĢünülmekle beraber, yine de bu süreçler hem 

çok taraflı etkileĢim sonucu oluĢmakta hem de tüm tarafları etkilemektedir. Zira ne göçmenin kültürü, 

memleketinden geldiği günkü gibi kalacaktır ne de ev sahibi toplumun kültürü kendini göçmenlerin 

kültürlerinden uzak tutabilecektir. KarĢılıklı etkileĢimler süreç boyunca devam edecektir. Ancak, 

bütün bunlara rağmen her biri kültürünün kendine özgülüğünü ve rengini koruma arzusunu 

yitirmemektedir (Özmen, 2011:397)‖. 

Ġlk olarak asimilason kavramını ele alırsak; ―1960‘lara kadar iki tür asimilasyon stratejisi söz 

konusu edilmiĢtir. Bunlar ABD‘de gündeme gelmiĢ olan, Ġngilizliliğe uygunluk (Anglo-conformity) ve 

erime potası (melting pot) teorileridir. Erime potası siyaseti asimilasyonun ikinci aĢaması olarak 

planlanmaktaydı. Amerika‘ya gelenler önce Ġngiliz dili ve kültürüne adapte olacaklar, sonra da 

tamamen Amerikalı hale gelecekler ve tek bir Amerika kimliği geliĢtirilecekti (Yalçın, 2002: 57-58)‖. 

Temel olarak çalıĢılan bu iki teoriden baĢka da asimilasyon üzerine çalıĢmalar olmuĢtur.  

Bunların baĢlıcaları Gordon‘ın ―Asimilasyon Süreci Teorisi‖, Robert E. Park ve Ernest Burgess‘ın ―Irk 

iliĢkileri Döngüsü Teorisi‖ ve Ron Taft‘ın ―Asimilasyonun YüzleriTeorisi‖dir.  

―Asimilasyonun, bireyin veya grubun kendi kültürel kimliğinden, kültürel geçmisinden, yaĢam 

tarzından sıyrılarak, baĢka bir kültürü özümsemesi süreci olduğu ifade edilebilir (Özmen, 2010:47)‖. ― 

Asimilasyonu benimseyen devlet, göçmenlerden kendi dillerini, sosyo-kültürel niteliklerini 

bırakmalarını ve hâkim toplumla ayırt edilemeyecek duruma gelmelerini beklemektedir. Bunun için 

devlet, göçmen çocuklarına hâkim dili öğrenmeleri ve etnik açıdan karma okullarda okumaları için 

tesvik eder (Castles, 2008: 362)‖.  

 Güngör‘e göre ise asimilasyon ―kültürleĢen insanların yönelebilecekleri pek çok yoldan sadece 

birisidir ve ana akım kültüre yaklaĢırken öz kültüründen uzaklaĢanları kapsar (Güngör, 2014:18)‖.

 Asimilasyon teorileri eleĢtirilmiĢ ve devletin ve hakim toplumun beklentisi ile planlanan 

asimilasyon politikalarının uygulanamaz ve yararsız olduğu olduğu görülmüĢtür. Bunun sonucunda 

Abadan‘a göre; ―Asimilasyon politikalarının baĢarısızlıkla sonuçlanmasının ardından bu politikalar 

yumuĢatılarak bu haline entegrasyon (bütünleĢtirme) adı verildi. Aslında bu politika katı eritme 

yönteminin sadece yumuĢatılmıĢ bir biçimidir ve içeriğinde yine dıĢlama öğesi taĢımaktadır. BaĢka bir 

deyimle bu politikalar ―farklılaĢtırılmıĢ dıĢlama‖ sayılabilirler (Abadan, 2002:282)‖. Göç hakkında 

ciddi çalıĢmalar yapan Castles de Abadan‘la aynı doğrultuda entegrasyon politiklarının 

“asimilasyonun daha yavaş ve kibar biçimi” olarak nitelendirmektedir (Castles, 2008: 362). 

Entegrasyonu asimilasyonun devamında gelen düreç olarak görmek mümkün olmakla beraber 

iki kavram arasında belli farklılıkların olduğu da son derece açıktır. ―(...)Entegrasyonu asimilasyonun 

sondan önceki aĢaması olarak görmek de mümkün olmakla beraber, entegrasyonun asimilasyondan 

ayırıcı temel niteliği, azınlık mensubu birey veya grubun öz kimlik ve kültürünü kaybetmesi, terk 

etmesi hedefine sahip olmamasıdır. Kültürel azınlıklara, kültür miraslarına sahip çıkma ve geliĢtirme 

hakkının tanınması entegrasyon politikasının gereklerindendir.  



IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

380 

 

Azınlıklardan kendilerini kültürel değerlerinden arındırmaları beklentisi içinde olabilecek bir 

tutumun entegrasyon olarak nitelendirilmesi de mümkün görünmemektedir. Asimilasyon hâkim 

toplumun baskısını içermekte iken, entegrasyonun gerçekleĢmesi için de hâkim toplumun azınlık 

grupların kültürel değerlerine karĢı hoĢgörüsü etkili olmaktadır. Buna göre entegrasyon göçmenlerin 

ve ev sahibi toplumun birbirleriyle etkileĢimlerinin bir sonucu olarak gerçekleĢen çift yönlü bir 

süreçtir (Özmen, 2011:398)‖. 

Enetgrasyon politikalrı uygulanırken farklılıkların sıfırlanarak homojen bir toplumun oluĢması 

için bir araç olarak kullanılması mümkün değildir sadece belli müĢtereklerde beraber olmayı ve bir 

bütünlük sağlayarak uyum içinde olmayı esas almalıdır. Kaldı ki Özmen‘in de  ifade ettiği gibi; 

―(...)Toplumlarda farklılaĢma da en az bütünleĢme kadar denge sağlayıcı bir unsurdur. Tüm bireylerin 

hiçbir sorgulama yapmaksızın toplumun genel normlarının tamamını kabullenmesi de beklenemez. 

Böyle bir ihtimal homojen sayılabilecek bir toplumda bile neredeyse imkânsızdır (Özmen, 2011:399)‖ 

en homojen devler yapısı sayılabilecek ulus devletlerde de farklılıkların olması ve bütün konularda 

hem fikir olunması mümkün değildir.  

Asimilasyon ve entegrasyon teorilerinin geçerliğini yitirmesi üzerine çokkültürcülük kuramları 

gündeme gelmeye baĢlamıĢtır. Zira insanların kültür ve kimliklerinden tamamen kopmalarının 

sanıldığı kadar kolay olmadığı görülmüstür. Aslında çok kültürcü söylem asimilasyon ve entegrasyon 

söylemlerinin popüler olduğu zaman da vardı fakat göç alan ülkeler için baĢlangıçta uygulamak 

istemeyip itibar etmemiĢlerdir.  

“Çokkültürcülük söylemleri ilk olarak 1960‘lı yıllarda Amerika‘da ortaya çıkan Ġnsan Hakları 

Hareketi ile iliĢkilendirilmekteyse de, giderek Batı Avrupa ülkelerine de yayılmıĢ ve göçmen grupların 

kültürel farklılıklarını korumada uygulanan politikaları da kapsar hale gelmiĢtir. Bunun temel nedeni, 

yüzyıllar süren ve yabancıların yerli topluma tam asimilasyonu amacını güden politikaların 1960‘lı 

yıllarda iflas etmesi ve yabancılar sorununa yeni çözümler aranmasıdır. Çokkültürcü söylemlerde 

temel amaç, farklılıkların tanınıp hoĢ görülmesi yoluyla ahenkli ve verimli bir toplumun yaratılmasıdır 

( Yalçın, 2002:46)‖  

―Çokkültürcülüğün düĢünce temelinde, kültürler arasında hiyerarĢinin bulunmadığının kabulü 

yatmaktadır. Bu süreçte asimilasyonu yücelten modern etnosantrik, monist kültür anlayısının yerini 

postmodernizmin merkezsizliğine bıraktığı görülmektedir. Bu yargının geliĢmesinde, özellikle 

postmodern düĢünürlerin öne çıkardığı rölativist bakıs açısı etkili olmuĢtur (Özmen, 2010:60)‖. Tabi 

çokkültürlüğü sadece postmodern paradigmanın ortaya çıkardığını söylemek doğru olmaz. 

Çokkültürlülüğün en iyi örneğini Devleti-i Aliye‘deydi. Osmanlı, millet esasına dayanan bir yapı 

içerisinde kültürler arası hiyerarĢinin olmadığı bir toplum yapısıyla zamanında çokkültürlük örneği 

sergilemiĢtir.  

Kısaca çokkültürlülük, azınlıkların hakim toplumu içinde kuĢaklar boyu artarak kültür değiĢimi 

yaĢasalar da etnik ve kültürel özelliklerini tamamen yitirmeyecekleri düĢüncesine dayanmaktadır. 

Farklılıkların yaĢanacağını ve bunun doğal bir durum olduğunu kabul etmektedir.   

Günümüzde de Avrupa Türklerinde görüldüğü gibi ―Göçmenler bulundukları ülkede etnik, 

kültürel, dinî vb örgütlenmelere gitmekte, anavatanlarındaki kurumlarla bağlarını ihmal etmemekte ve 

bir yandan yaĢadıkları topluma adapte olurken diğer yandan kendi kültürel niteliklerini 

korumaktadırlar. Böylece bu ülkelerde çokkültürlülük kaçınılmaz olmaktadır (Faist, 2003: 345). 

 

 

 



IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

381 

 

3. ARAġTIRMA BULGULARI 

 

Bu bölümde araĢtırma sorularından hareketle görüĢmecilerin kimlik algılmaları, sosyalleĢtikleri 

unsurlar, entegrasyondan ne anladıkları ve Hollanda devletinin entegrasyon politikaları üzerine algıları 

analiz edilmiĢtir. GörüĢme gurubu 7 katılımcıdan oluĢmaktadır. GörüĢmeler Türk dernek, vakıf, sivil 

toplum örgütlerinde gerçekleĢtiği için örneklemimizdeki cinsiyet dağılımında erkekler daha fazladır. 

GörüĢmecilerin 2 si kadın ve 5 ü erkektir. AraĢtırmalardan biri mülteci olarak Hollanda‘ya gelmiĢtir. 

Ġki araĢtırmacı aile birleĢimi sonucunda Hollanda‘ya gelmiĢ olan ikinci kuĢaktır. Bir katılımcı ise 

―ithal damat‖ olarak gelmiĢtir. Üç katılımcı ise üçüncü kuĢaktandır.  

Bir ülkede yaĢayan yabancılar, yaĢadıkları ülkeye kendilerini ait hissediyorlarsa o ülkeye karĢı 

beslediği duygu, düĢünceleri ve o ülkede beklentileri vardır. Bunun gerçekleĢmesinde kuĢkusuz en 

önemli unsur o ülkenin uyguladığı politikalardır. Ġlk olarak katılımcılara demografik sorular 

sorulduktan sonra kendilerini nereye ait hissettiklerini soruldu.  

Evilik yoluyla Hollanda‘ya gelen ve sosyal yaĢamı sorulduğunda sadece cami, ev ve fabrika 

arasında hayatını geçirdiği ifade eden katılımcı‘ya ―kendinizi Hollanda‟ya ait hissediyor musunuz‖ 

diye sorulduğunda; 

“(Sert ve tepkili bir Ģekilde) Hayır. Şöyle bir durum var 20 25 yaşında buraya geldiğimde bende 

gurbette hissetmezdim fakat belli bir süre geçtikten sonra baya hissetmeye başaldım  25 senedir 

buradayım ama yine gözüm Türkiyede. Çocuklarım gelsin bugün durmam ben 10 senedir gitmeyi 

düşünüyorum. 

Burada katılımcının soruya cevap verirken takındığı öfke hali yabancı olarak atfettiği bir olguya 

iliĢkisinin olamayacağı üzerine ortaya çıkan bir durumdur. Katılımcı 23 yaĢında Hollanda‘ya gelmiĢtir 

ve 25 senedir Hollanda‘dır hayatını geçirdiği ülkeye süre olarak bakıldığında Türkiye‘den daha fazla 

Hollanda‘da vakit geçirmiĢtir fakat gün geçtikçe daha çok kendisini yabancı hissettiğini ifade 

etmektedir. Göçmenler özellikle dil problemleri nedeniyle uyum noktasında hala sıkıntı 

yaĢamaktadırlar, hemĢehrilik ve aile bağları ile de genellikle sosyoekonomik düzeyi düĢük bölgelerde 

yoğunlaĢmaya baĢlamıĢlardır ve hakim toplumla iliĢkiye girmemektedir. Böyle olunca bedenler farklı, 

kafalar farklı ülkelerde olmaktadır. Ayrıca toplumla irtibat kuramadıkları ve en küçük bir olayda 

yabancılıklarını tekrar ve tekrar hissettikleri topluma kendilerini ait hissetmemektedirler. 

Orada doğmuĢ, büyümüĢ, yüksek lisans yapmakta olan ve çalıĢan üçüncü kuĢak diğer 

katılımcıya aynı soruyu sorulduğunda; 

“Ben 6 ay Türkiye‟de İstanbul‟da yaşadım ve bu rahatlığı, sistemi orda göremedim. Bir ay 

içerisinde çok argolaştım ben kendimi tanıyamadım. Mesela sırada bekliyorum bakıyorum hiç sıra 

gelmiyor sona anlıyorum ki sırada bekleyince olmuyor sende öne geçeceksin sürekli rahatsız oldum 

sonra aışıyorsun rahatsız olmuyorsun. Buradaki sistem Türkiye‟de olsa hayat çok güzel olur ama 

insanlar buna müsait değil mantalite çok farklı, çok değişik bizim Türk milletimiz tabi güzel tarafları 

da var ama be farkettim ki bizim burada büyüdüğümüz sistemle orada yaşamak çok zor ben her iki 

tarafa da ait hissediyorum kendimi sırf orası veya burası yok. Ben bir ara Türkiye‟ye dönmeyi 

düşündüm ama artık değil”. Katılımcı kendisini Hollanda‘ya ait olarak hissetmeyip Türkiye‘ye dönme 

düĢüncesiyle kısa süreli Türkiye deneyimi yaĢamıĢtır fakat gerçek hayatta her yıl tatilde gördüğü 

Türkiye‘yle karĢılaĢmadığında kendisinin ―yabancı‖ olduğunu farketmiĢtir. Üçüncü kuĢak Türklerde 

ait kimlik ve bir kültüre ait olamam bunalımıyla karĢılaĢılmaktır. 

 Çünkü bireyin ilk sosyalleĢtiği yer ailedir bu aĢamada birey Türk kültürünü öğrenmektedir. 

Daha sonra okul, iĢ hayatı Hollanda sisteminin ve kültrünün hakim olduğu alandır, sosyal çevre hem 
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Türk hem diğer kültürlerin olduğu alandır. Böyle bir karmaĢa halinden sonra kendilerini 

tanımlayamama durumu oluĢmaktadır. Aynı soruda ―Ben Türkiye‟ye gitmeyi çok istiyorum orada belli 

süre sonra sıkılma olmakta ve Hollanda‟ya dönmek istiyorum ama buraya gelince vatanıma gelmiş 

hissi olmuyor‖ diye ifade edilme bu kimlik bulanımını ortaya koymaktadır.  

Mülteci olarak Hollanda‘ya gelmiĢ ve sonrasında Hollanda vatandaĢlığa sahip olan diğer bir 

görüĢmeci bu soruya; 

“Evet sonuçta buralarda yaşıyoruz. Çok değil az da olsa ait hissediyorum. Ben buranın 

vatandaşıyım ama %100 değil tabiki sonuçta herkes özüne döner” diye ifade etmiĢtir. Burada 

çokkültürlülük öne çıkmaktadır. Hollanda göç sonucunda farklı etnik gurupların yaĢadığı göç ülkesidir 

ve yabancılar, azınlıklar kendilerini Hollanda‘ya ait hissetmelerinin yanı sıra kültürel ve etnik 

temelerini bırakamayacağını açıktır.  

Ġkini soruda ―kendinizi kimlik olarak nasıl tanımlıyorsunuz”dur. Bu soruya üçüncü kulak 

katılımcı; 

“Benimki daha çok Hollandalı Türk. İlk kendimi 10 yıl önce daha çok Hollandalı hissediyordum 

ama artık daha çok Türk hissediyorum. Çünkü topluma hep uyum sağladım ama toplum bana uyum 

sağlamıyor yani kabullenmiyor bu 10 yıldan beri böyle 11 eylül ve ekonomik kriz bunu tetikledi diye 

düşünüyorum”. 

Avrupa Türkleri üzerine yapılan diğer araĢtırmalarda da görüldüğü gibi üçüncü kuĢak Türkler 

kendi kimliklerini tanımlamak için hem Türk kimliğini hemde bulunduğu ülkenin kimliğini içine alan 

melez kimliklerle kendilerini tanımladıkları görmekteyiz. Ayrıca burada uyumun tek taraflı 

olmayacağını ve eğer bir ―entegrasyon‖ dan bahsedilecekse bunun çift taraflı gerçekleĢmesi gerektiği 

görülmektedir. Bunun yanı sıra Hollanda devlet ve toplumunun son yıllarda ―uymusuzluk‖ söyleminin 

sıklıkla gündeme getirmesi, ötekileĢtirmelerin mevcut toplumda kendi kimliğiyle farklı olanın 

yaĢamasını olanaksız hale getirmiĢtir. Nitekim 11 eylül olaylarıyla müslüman kimlik ötekileĢtirme 

durumunda, ekonomik kriz ise de yabancıların bu devletten olmadığı ve ―asıl‖ olanların haklarının 

engellendiği söylemi ön plana çıkmaktadır.  

Katılımcılara entegrasyondan ne algıladıkları sorulduğunda; 

―Benim kanaatimce entegrasyon bu saatten sonra olmaz. Bu toplumla tamamen kaynaşmak 

imkansızdır. Çünkü kendileri istemiyor yani. Nasıl istemiyorlar onlar istiyorlar ki onlar gibi olalım 

hayır ben onlar gibi olamam benim bir tarihim vardır benim bir kültürüm vardır kimliğim vardır. 

Onunla dost olabiliriz. Ben genellikle konuşuyorum Avrupa için konuşuyorum. Avrupalı Türkler 

olarak ben kendimi kabul ediyorum ve buranın bir parçasıyım. Hollandalıyım da diyebilirim Hollanda 

pasaportum olduğu için ama bunu Hollandalı bile kabul edemez ne kadar tanışsanız hemen soruyor 

aslınız neresi diye.Misal vereyim konuşuyorsunuz nerelisin diyorum ki Hollandalıyım ama sonra 

diyorlar aslın nere diye buda bir ispattır ki kendileri sizi kabul etmiyor yani”. 

Diğer bir katılımcı“Bence entegrasyon çift taraflı olmalı. Ben buranın dernek başkanlığını 

yaptığımda belediye yardımı kesmişti enetegrasyon için faaliyet yapmıyormuşuz diye. Bende çileden 

çıkmıştım entegrasyon, entegrasyon illa da sizin noelinizi mi kutlamamız lazım entegre olabilmemiz 

için. Buranın istediği bunların kültürünü tamamen içimize sindirmek hayır ben buranın dilini 

öğreniyorum, ben buranın bayramlarını biliyorum, çoğu Türk yılbaşında Hollandalı komşusuna kart 

atar işte yeni yıl için, benim hiçbir bayramında bir Hollandalı bana kart attığını görmedim. Siz neden 

yapmıyorsunuz peki. Eğer tek taraflı olursa uyum, bu entegrasyon olmaz asimile olur. 
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 Hollandalıların Avustustralyada olduğu asimileyi bize uygulamaya çalışıyorlar ama başarılı 

olamazlar. Türkler hiçbir zaman bırak Hollandayı Rus zulumünde asimile olmadılar ki burada olalar. 

Entegrasyon bilmek, saygı göstermektir” diye ifade etmiĢtirler. 

“Genel kabul göçmenlerin, etno-kültürel kökenlerinden dolayı sonradan katıldıkları topluma 

uymada güçlükler yaĢayacaklarına yöneliktir. Bu nedenle ‗entegrasyon‘ kavramının yöneldiği grup ev 

sahibi toplum değil de göçmenler olduğu yanılgısına düĢülmektedir. Uyum sağlaması gereken, 

bütünleĢmesi beklenen taraf azınlık grup olmaktadır. Çok kültürlü toplumlarda, hem devletin hem de 

toplumun beklentisi genellikle bu yöndedir. Oysa entegrasyonun gerçeklesmesi bakımından iki tarafın 

da birbirlerinin kültürlerini tanıması ve saygı göstermesi, en önemlisi de sadece karĢı tarafın uyumu 

beklentisinden kurtulması zorunludur. (Özmen, 2010:55-56)‖. Evet Özmen‘in ifade ettiği gibi 

entegrasyonda sadece göçmenler değil ev sahibi toplum, devlet de bu süreçte sorumluluk 

üstlenmektedir. Aksi takdirde sadece azınlıkta olan toplumun asimilasyona uğratılıp tamamen hakim 

kültür içerisinde eritilme isteği ortaya çıkmaktadır. Katılımcının da vurguladığı gibi bu 

entegrasyondan daha ziyade asimilastona yol açmaktadır.Son olarak da ülkelerindeki entegrasyon 

politikalarını nasıl değerlendikleri sorulmuĢtur. 

―Entegrasyon diye bir sözcük yok bence hepimiz entegreyiz zaten. İslamı bizden din olarak 

bırakmamızı bekliyorlar. Önce dildi, şimdi din oldu sonra da ırk olacak bunlar verdiğimiz tavizle 

yetinmiyorlar”.  Ġfadesini kullanan üçüncü nesilden katılımcı ise sosyalleĢmenin ve entegrasyon için 

olması gereken tüm unsurları karĢıladıklarını ama hala sorun olarak algılandıklarını ifade etmiĢtir. 

Kendi kimliğinden,  kültüründen kopmadıkça entegre olduklarının kabul edilmeyeceğini çünkü bunun 

aslında bir asimilasyon politikası olduğunu ve amaçlanan da bütün farklılıklarının ortadan kalamsı 

olduğunu ifade etmiĢtir.Özmen‘in de belirttiği gibi;―(...)Azınlıklardan kendilerini kültürel 

değerlerinden arındırmaları beklentisi içinde olabilecek bir tutumun entegrasyon olarak 

nitelendirilmesi de mümkün değildir. Asimilasyon hâkim toplumun baskısını içermekte iken, 

entegrasyonun gerçekleĢmesi için de hâkim toplumun azınlık grupların kültürel değerlerine karĢı 

hoĢgörüsü etkili olmaktadır (Özmen, 2010:53)‖. 

“Bunun arkasında ben kesinlikle ırkçılık arıyorum ben Hollandada. İlk gelen nesile nazara çok 

uğraştım sonradan gelmeme rağmen dil öğrendim, benim çocuklarımda dil öğrendi güzel 

konuşuyorlar yani biz topluma uyum sağladık onların istediği açıkcası bizim burdaki aynı 

endonezyalılar gibi sürinamlılar gibi Hollanda kültürünü tamamen almamız hatta onların dinlerini de 

almamız. Bunları yaptığımız zaman biz entegre olmuşuz. Türkler ne zaman Müslümanlıktan çıktı Allah 

korusun Hristiyan oldu o zaman bunlar derler ki Türkler entegre oldu, olay bu bunun arkasında din 

çatışması var. Şuandaki nesil dört dörtlük ben bakıyorum hem Hollanda toplumu içerisinde yapacağı 

hareketleri biliyor uyum sağlıyor göze batmıyor hemde Türk toplumu içerisinde, yeteri kadar uyum 

sağladık biz biraz da onlar bize uyum sağladılar. Size bir örnek vereyim. Buradaki Endonazyalılar 

sözde Hollandalılara göre iyi entegre olmuşlar bunun sebebi de buradaki endonezyalıların %90 ının 

müslümalıktan hristiyanlığa geçmesidir. Endonezya benim bildiğin dünyada en fazla müslümanlığın 

yaşandığı ülke öyle değil mi ama Holladadaki Endonezyalılar hristiyanlığı seçtiler zamanınsa ondan 

dolayı da bunları içerlerine aldılar sonuçta benim tezim doğru çıkıyor arkasında bu var. Onlar da 

müslüman olarak yaşamaya devam etselerdi aynı Faslılar gibi, Türkler gibi onlarında başlarının etini 

yerlerdi”. 

Ġfadelerini kullanankatılımcı dünyadaki kendisini çokkültürlü tanımlayan Hollanda‘yı ırkçılıkla 

suçlamıĢtır. Zira ―Çokkültürlülük toplumsal hayatın her alanında eĢit haklar sağlamayı 

gerektirmektedir. Ancak göçmenlerin tüm farklılıklarını bırakarak ana toplumla özdeslesmesi 

beklentisini içermemektedir (Toksöz, 2006: 39). Katılımcı farklılıklarının kabul görmediğini 

düĢünmektedir ve böyle algılamasına neden olduğu için Hollanda‘yı suçlamaktadır. 
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“Benim anlayamadığım bunlar entegre derken neyi kastediyorlar bunu ben anlayamıyorum. 

Neyi istiyorlar kanunsa kanunlara uyuyoruz vergimizi veriyoruz, çalışması gereken çalışıyor. Mesela 

başörtüsü takana iş vermiyor burada. Önce o bayan gitsin işsiz olsun alınmıyor, ama normal 

Hollandalı gitsin işe alınıyor yani”. Burada katılımcı, kendi farklılığı dolayısıyla uğradıkları 

ayrımcılık temelli entegrasyon sorgulaması yapılmakta ve kendi algıladığı entegrasyonun kanunlara 

uyma, müĢterek noktalarda beraber hareket etme ve sorumluluklarını yerine getirme olduğunu ortaya 

koymaktadır.   

4. SONUÇ 

 

1964 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı ĠĢ ve ĠĢçi Bulma kurumu arasında 

imzalanan anlaĢmanın üzerinden 50 yıl geçmiĢtir. BaĢlangıçta geçici olarak Hollanda‘ya göçmen Türk 

iĢçiler daha sonra Türkiye‘deki siyasi istikrarsızlık, iĢsizlik gibi itici etmenler, Hollanda‘nın ise pozitif 

etmenlerininden dolayı iĢ gücüne dayalı baĢlayan göç hareketi Hollanda‘da yeni azınlık gurubun 

ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. BaĢlangıçtaki geçici olunduğu düĢünüldüğünden dolayı Hollanda 

devleti 70‘li yıllarda göçmen için hep geçiciğe dayalı politikalar geliĢtirmiĢtir. Sonrasında ise aĢağıda 

açıklayacağımız gibi her on yılda bir göçmenlerle ilgili politikalarında değiĢikliğe gitmiĢtir.  

―Hollanda‘nın 1980 sonrası dönemde göçmenlere yönelik politikaları üç ayrı dönemde 

incelenebilir.Bunlar; 1980‘lerin baĢından 1989‘a kadar çokkültürcük dönemi, 1990‘lardan 2000‘e 

kadar entegrasyon dönemi ve 2000‘lerle baĢlayan ve yeni entegrasyon yada entegrasyonun 

asimilasyoncu tarza geçiĢ dönemi olarak sınıflandırılabilir (Köse, 2012:39)‖. 

Bu politikalar doğrultusunda Hollanda devleti Türkler özelinde bütün göçmenlere belli haklar 

vermiĢ veya kısıtlamalara gitmiĢtir. Çokkültürcülük politikalarının uygulandığı yıllarda göçmenlere 

azınlık statüsü verilmiĢ, azınlıklara okullarda müfredatlara kendi dillerinde dersler konulmuĢ, 

azınlıklar desteklenmiĢ dernek ve vakıflarına yardımda bulunulmuĢtur. Ancak 1990‘lardan sonra bu 

çokkültürlü politikaların yerini entegrasyon politikaları dönemi almıĢtır. Bu dönemde çokkültürcü 

politikaların Holanda toplumunun bütünleĢmesi için engel olduğu görüĢü benimsenmiĢ ve Hollanda 

dilinin, kültürünün öğretilmesi gibi politikalar geliĢtirilerek azınlıkların kendi kültürleri göz ardı 

edilmeye baĢlanmıĢtır. 2000‘lı yıllardan sonra özellikle 11 eylül saldırısından sonra Batı toplumu 

kendisine düĢman olarak bir ―öteki‖ konumlandırmıĢtır ve bu doğrultuda ülkelerindeki özellikle 

Müslüman azınlığa da bu durum yansımıĢtır. Hollanda‘da özellikle bu 2004 yılında belli bahanelerle 

okullardaki Türkçe derslerinin kaldırılması, Hollanda‘da bulunan islam okullarının 2006 yılında 

kapatılmasını istemekle gün yüzüne çıkmıĢtır. Son olarak da 2014 yılında PVDA iĢçi partisinden iki 

Türk milletvekilinin ihraç edilmesiyle hala bu politikaların devam ettiğini görmekteyiz.  

Güngör‘ün de ifade ettiği gibi; “(...)Batı Avrupalının göçmenleri Avrupa kültürüne tehdit olarak 

algıladıklarını, bu tehdit algısınında çoğunluğun ve göçmenlerin kültürlerinin birbirleriyle 

uzlaĢmazlığı yönündeki yaygın kanıyla bağlantılı olduğunu ortaya koymuĢtur. Batı Avrupalıların, 

kendi kültürleriyle göçmenlerin kültürlerine kategorik olarak yaklaĢtıkları, yani, öz kültürlerine güçlü 

bir bağlılık gösteren göçmenlerin ana akım kültürü reddetme eğiliminde olduklarına inandıkları 

anlaĢılmıĢtır.  

Bu doğrultuda, ana akım toplumların göçmenlerin asimilasyonunu(özellikle kamusal alanda) 

entegrasyona yeğledikleri gözlenmiĢtir (Güngör. 2014:27)‖ entegrasyon politikasını bu bağlamda 

ortaya koymuĢtur.  

Bir toplum için her katman için entegrasyon çok elzemdir zira çokkültürlü toplumlarda 

entegrasyonun gerçekleĢmesi toplumunun sosyal hayatının sürekliliği için zorunludur. Entegrasyonun 
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sağlanmaması ve ayrımcılık, özellikle azınlık genç guruplarında marjinalleĢmeye ve toplumdan 

kopuĢlara neden olmaktadır bu durum ise özellikle hakim kültür için endiĢe vericidir.  

―Entegrasyonu hedefleyen hâkim toplumun ön yargı ve dıĢlama tutumlarından Ģiddetle 

sakınması gerekmektedir. Özelikle gençlerin, okul, iĢyeri gibi katıldıkları sosyal ortamlarda ‗öteki‘ 

olarak damgalanması bile onlardan asimilasyon talebinde bulunmayı ifade edebilmektedir(Özmen, 

2010:56)‖. 

Çok kültürlü politikadan adeta asimilasyon politikasına dönen Hollanda Devleti, göçmenlerle 

ilgili politikalar konusunda, göçmenlerin de düĢüncelerinin alınması ve geliĢtirilecek göçmen 

politikalarının göçmenler tarafından kabul edilmesi  oldukça önemlidir. Hatta birinci kuĢağın yavaĢ 

yavaĢ Avrupa‘dan (geri dönüĢler, vefatlar nedeniyle)  kalmadığını görülmektedir. Üçüncü kuĢak ve 

ondan sonraki kuĢaklar için de entegrasyon politikasının artık eskimiĢ bir kavram olduğunu, onun 

yerine farklılıklara saygı gösterilerek eĢit yurttaĢlık ve demokratik katılım hakkının toplumun her 

katmanında verilmesi gerektiği savunmaktayız. Eğer Hollanda Devleti Avrupa Türklüğünün bir 

parçası olarak Hollanda Türklerini kabul ederse tekrar çokkültürlü toplum yapısına geri dönecektir.  
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Özet 

Günümüz dünyasında artan enerji ihtiyacı, enerjinin verimli kullanılması önemini de 

beraberinde getirmiĢtir. Elektrik enerjisi iletim sistemlerinin de mümkün oldukça daha az maliyetle 

kurulumu ve en iyi verimlilikte iĢletilmesi istenmektedir. HVDC (High Voltage Direct Current ) enerji 

iletim sistemleri de belirli anma gücünde ve hat uzunluğunun üzerinde güvenilir ve verimli olduğu  

kurulan bir çok sistemde kanıtlanmıĢtır. ÇalıĢmamız kapsamında da Türkiye-KKTC (Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti) arasında HVDC iletim sisteminin uygulanabilirliğini, kurulum, sistem ve hat 

kayıplarının maliyetlerini de hesaplayarak HVAC (High Voltage Alternative Current) iletim sitemleri 

ile ekonomik analizinin karĢılaĢtırılmalı değerleri verilmiĢtir. 1000 ve 750 MW'lık sistemlerin HVDC 

ve HVAC'de ki kurulum maliyetleri ve hat kayıpları farklı gerilimdeki sistemler için ele alınmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler:HVAC, HVDC, Yüksek Gerilim Tekniği. 

 

 

Comparative Economic Analysis of HVDC and HVAC Power Network Interconnection: 

Turkey-Turkish Republic of Northern Cyprus Analysis 

 

Abstract 
 

Nowadays increasing of energy demand, it made essential efficient use of energy. Electric 

power transmission system is desired to minimum cost of design and installation. HVDC (High 

Voltage Direct Current ) power transmission systems are efficient and reliable for some nominal 

power and over the transmission line length. In this paper, the feasibility of HVDC transmission line 

between   Turkey and Turkish Republic of Northern Cyprus  is analyzed. The comparative analysis of 

HVDC and HVAC (High Voltage Alternative Current) transmission systems are presentedby 

considering line losses and setup cost. HVDC and HVAC setup cost and line losses for 1000 MW and 

750 MW systems are examined for different voltages in detail.  

 

Keywords: HVAC, HVDC, High Voltage Technique. 
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GĠRĠġ 

Yüksek gerilim tekniği, elektrik enerjisinin uzun mesafelere iletimi gereksiniminden doğmuĢ ve 

çabuk geliĢmiĢ bir bilim dalıdır. Bilindiği üzere, çok büyük güçte elektrik enerjisinin çok uzun 

mesafelere iletimi teknolojik ve ekonomik bakımdan ancak yüksek gerilimle mümkün olabilmektedir 

(Dokur,2012). 

Yüksek gerilimde, gerilimin yüksek olması, atmosferik koĢullar, ortam koĢulları vs. gibi 

nedenlerden dolayı çeĢitli sorunlar yaĢanmaktadır. En önemli sorun gerilimin ulaĢtığı yüksek 

değerlerden dolayı hatlarda meydana gelen yüksek elektrik alanına bağlı olarak oluĢan hat kayıpları ve 

enerji verimlilikleridir.   

HVDC iletim sistemleri 50 yılı aĢkın süredir enerji güç sistemlerinde kullanılmaktadır. HVDC 

iletim sistemleri,  HVAC iletim ile karĢılaĢtırıldığında bir dizi teknik avantajları da beraberinde 

getirdiği görülse de enerji sisteminin planlanması da bu süreçte önem kazanmaktadır. Ġletim mesafenin 

kurulum maliyetine oranı eğrilerinde de HVDC iletimi uzun mesafelerde daha avantajlı olmaktadır. 

HVDC enerji iletim hatları HVAC iletim hatları ile kıyaslandığında,  ilk kurulum maliyetlerinin 

HVDC sistemlerde  yüksek olmasına karĢın, aynı gücü iletmek için kullanılan iletken sayısındaki azlık 

nedeniyle  belli bir iĢletim süresi  sonrası  HVAC sistemlere göre daha ekonomik olacaktır. 

Literatürde yapılan çalıĢmalarda, Eghlimi ve Shakouri  Ġran-Türkiye arasında kurulması 

önerilen  HVDC enerji iletim hattının ekonomik analizini yapmıĢlardır (Eghlimi  ve Shakouri,2008 ). 

Gencoglu ve arkadaĢları Türkiye-Gürcistan arasında kurulacak HVDC enerji iletim hattının teknik 

fizibilitesini harmonik analizlerini de ele alarak göstermiĢlerdir (Gencoglu,Tor ve Tanidir,2011). 

Gurlekoglu yüksek lisans tez çalıĢmasında AC iletim hattının DC iletim hattı ile değiĢtirilmesinin 

verimlilik açısından ekonomik değerlendirmesini teorik olarak ele almıĢtır (Gurlekoglu,2011). Bu 

çalıĢmalar dıĢında HVDC ile enerji iletimi sisteminin temel özellikleri, avantajları, dezavantajları ve 

sistemde kullanılan cihazlar ile iliĢkin detaylı çalıĢmalar da literatür de yer almaktadır (Agelidis vd., 

2006; Bahrman , 2008; Hauth, 1997; Kundur, 1993; Laughton vd., 2013; Sood, 2004; Willis, 1987).  

Yapılan çalıĢmalarda da görüldüğü üzere tüm yatırım maliyet faktörleri göz önüne alındığında 

havai hatlarda 500-800 km, deniz altında 30-100 km mesafelerde HVDC iletim sisteminin daha 

avantajlı olduğu görülmektedir. Aynı güç miktarı için DC iletim hattındaki kayıplar, istasyondaki 

kayıplar (%6) eklense dahi AC iletim hatlarına göre daha avantajlıdır. Deniz altında enerji iletiminde, 

uzun mesafelerde yüksek kablo kapasitansından kaynaklanan reaktif güç akıĢı maksimum iletim 

mesafesini kısıtlamaktadır. DC iletim reaktif güç akıĢı söz konusu olmadığından böyle bir sınırlama 

yoktur. Mesafeye bağlı maliyet eğrisi genel hatları ile ġekil 1'de gösterilmiĢtir. 
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ġekil 1.HVDC ve HVAC genel iletim mesafesi-maliyet değiĢimi

 

 

Bu çalıĢma ile Türkiye-KKTC arasında kurulabilecek enerji iletim hattı modelinin HVDC veya 

HVAC olması durumları için karĢılaĢtırmalı ekonomik analizler yapılmıĢ, mesafe-maliyet eğrileri 

üzerinden değerlendirmelerde bulunulmuĢtur. Farklı gerilim seviyeleri için 750 MW 'lık ve 1000 

MW'lık sistemler için karĢılaĢtırmalı ekonomik analizler yapılarak uygun model belirtilmiĢtir.Ġkinci 

bölümde, KKTC'nin mevcut enerji profili ele alınmıĢ olup üçüncü bölümde ise HVAC ve HVDC 

enerji iletim sistemlerinin maliyet analizleri kullanılan metotlar ile birlikte gösterilmiĢtir. Dördüncü ve 

beĢinci bölümlerde ise maliyet analizinin sonuçlar verilerek Türkiye ile KKTC arasına HVDC iletim 

sisteminin uygulanabilirliği ele alınmıĢtır. 

KKTC'NĠN MEVCUT ENERJĠ DURUM ANALĠZĠ  

KKTC elektrik enerjisi 1974 BarıĢ harekâtından sonra Rum kesiminden sağlanmaya devam 

etmiĢtir. DıĢa olan bu bağımlılığı gidermek amacı ile enerji santralleri kurulmasına geçilmiĢ ve ilk 

olarak LefkoĢa‘nın kuzeyinde bulunan  Dikmen köyüne 30 MW gücünde Dikmen Gaz Türbin santrali 

kurulmuĢtur. 1977'de ise yapımı tamamlanan 30 MW gaz türbin santrali Teknecik bölgesinde devreye 

alınmıĢtır. 1994‘te Teknecik bölgesine 2x60 MW gücünde fuel-oil yakıtlı termik santral inĢa 

edilmiĢtir.  Rumların elektrik enerjisini kesmesi ve elektrik enerjisi ihtiyacının artması nedeniyle 2003 

yılında 5x17,5 MW santral Kalecik mevkiine yerleĢtirilmiĢ ve devreye alınmıĢtır. 2006 yılına 

gelindiğinde ise 4x17.5 MW dizel santral kurulmuĢtur (Kıbtek, 2009). Santrallerin yanı sıra Serhat köy 

yakınlarında kurulan güneĢ enerjisi sistemiyle 1,25 MW elektrik enerjisi üretimi gerçeklenmiĢtir. 

KKTC‘de enerji iletim hattına çok uzak konutlara elektrik enerjisi rüzgâr ve güneĢ enerjisi 

sistemlerinden karĢılanmaktadır. Küçük Kaymaklı LefkoĢa bölgesinde Ģebeke elektriği mevcut bir 

konutunun aydınlatma sistemine bağlı 400W‘lık rüzgâr türbini bağlanmıĢtır. ġu anki veriler göz önüne 

alındığında yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı KKTC için büyük önem arz ettiği görülmektedir.  

KKTC elektrik kurumunun yayınlamıĢ olduğu 2012 yılına ait elektrik üretim-tüketim değerleri  

yaklaĢık olarak ġekil2‘deki gibidir. 

 

 

 

ġekil 2. KKTC 2012 yılı üretim-tüketim değerleri grafiği (mavi: üretim, pembe: tüketim) 

(Kıbtek,2012) 
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Artan enerji ihtiyacına karĢılık ise yapılması planlanan enerji yatırımları ise Türkiye'den 

denizaltı kablosu ile taĢınması hedeflenen bir sistemdir. Böylesi bir sistemin ise HVAC yerine HVDC 

ile taĢınmasının uzun vadede daha ekonomik olacağı üçüncü ve dördüncü bölümlerde ele alınacaktır.   

MALĠYET ANALĠZLERĠ  

HVDC iletim hattının planının gerçekleĢtirilmesinde yapılacak maliyet analizi için göz önünde 

bulundurulması gereken etmenler: 

  AC trafo ekipmanları ve HVDC dönüĢtürücü ekipmanlarının maliyeti 

  DönüĢtürücü ve trafo merkezlerinin inĢaat maliyetleri 

  Ġletim hattının malzeme ve yapım maliyetleri 

  Yedek parça ve alt sistemlerin maliyetleri 

  Yeni proje ara yüzleri için takviye AC sistemlerin maliyeti 

  AC ve DC terminallerin inĢası yapılacak arazi maliyetleri. 

  Hattın geçeceği arazi maliyetleri 

  Ġzinler, çevresel değerlendirmeler ve lisanslar 

  Mühendislik, planlama ve geliĢtirme maliyetleri 

  ĠĢletme ve bakım masrafları 

  Projenin ömrü, ömrü boyunca oluĢabilecek güç kayıpları vb.   

Bu maliyet kriterleri yeni yapılacak projelerde ve var olan AC iletim hatlarının geliĢtirilmesinde 

geçerliliği vardır. 

HVDC iletim sisteminin maliyeti birkaç değiĢkene dayalıdır. Bunlar; sistemin anma gücü, iletim 

mesafesi, iletim sistemi gerilimi ve dönüĢtürücü merkezlerin bağlanacağı AC sistemlerdeki iletim tipi 

ve gerilim seviyesidir. Bağlantı noktasındaki AC gerilim seviyesi düĢük olduğunda maliyetler 

düĢecektir. 

HVDC ve HVAC açısından sistem maliyetinin ana unsur olarak istasyon ve hat kurulumu 

maliyetleri oluĢturmaktadır. 

Bu maliyetler genel olarak düĢünüldüğünde AC bir istasyonun kurulumu DC istasyonun 

kurulumuna göre daha ucuz gerçekleĢtirilebilmektedir. Ancak AC iletim hatlarında direk ve iletken 

sayısının fazlalığı buna bağlı olarak kullanılacak izolatörlerin sayısını arttıracaktır. DC iletim 
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sisteminde daha az direk ve iletken kullanılır. Buna bağlı olarak izolatörlerde az kullanılır. Bu 

durumlar göz önüne alındığında DC iletim sisteminin istasyon kurulumu AC sisteme göre daha pahalı 

iken DC iletim sisteminin kurulumu AC iletim sistemine göre daha ucuzdur. Avantaj ve dezavantajlar 

düĢünülerek optimum çalıĢma noktası elde edilir (Hauth, 1997). 

Maliyet Analizi Metodu  

Yapılacak hesaplamalarda öncelikli olarak AC hat ile DC hattın ısıl güç limitleri eĢit kabul 

edilecektir. Isıl limit hesaplandıktan sonra iletkenin akım taĢıma kapasitesi formülü yardımıyla iletken 

tipi belirlenir. 

Isıl limit kullanılarak iletken tipi seçiminden sonra kurulum maliyetleri hesaplanmalıdır. E.1 ve 

E.2'de hesaplamalarda kullanılan eĢitlikler AC ve DC kurulum maliyetlerindeki değiĢkenleri 

göstermektedir.  
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Kurulum maliyetinin hesabından sonra önemli diğer bir nokta ise AC ve DC sistemler için 

kayıplardan kaynaklanan maliyetlerin analizidir. Kayıplardan bazıları hat kayıpları, dönüĢtürücü 

kayıpları vb. kayıplardır. DC bir sistemdeki toplam hat kayıpları E.3-5'e göre hesaplanabilir. 
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Kayıp maliyetler hesaplanırken, hem mevcut AC hat için hem de DC alternatifleri için enerji 

tarifeleri kullanılacaktır. Çünkü iletim hattında kayıplar olmasaydı, hesaplanan kayıp maliyetleri kadar 

daha gelir elde edilebilecekti. Enerji bedeli hesaplanırken mesken, sanayi alçak gerilim ve sanayi orta 

gerilim enerji tarifeleri kullanılacaktır.  

Bu tarifelerin oranları değiĢtirilerek farklı toplam maliyetler elde edilebilir. Meskenlerin yüzdesi 

i olarak verilirse, (1+i)/2 sanayi alçak gerilim veya sanayi orta gerilim yüzdesi olarak alınabilir. 
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Meskenlerin yüzdesi  %0-100 arasında %10 artım ile değiĢmektedir. Yani sanayi tarifeleri kendi 

aralarında yarı yarıya paylaĢtırılabilir. Bu Ģekilde DC kayıp maliyeti elde edilebilir. 

Üç fazlı AC iletim sisteminin her bir fazından çekilen akımdan yola çıkarak hat kayıpları E.6-

8'e göre hesaplanabilir. 
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Tüm bu eĢitliklerden yararlanarak toplam HVDC ve HVAC sistemin maliyet analizleri E.9 ve 

E.10'a göre hesaplanır. 
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HVDC VE HVAC KARġILAġTIRMALI MALĠYET ANALĠZĠ 

E.1 ve E.2 eĢitlikleri kullanılarak tesis tipine bağlı değerlerle birlikte 1000 MW'lık bir enerji 

iletim sisteminin  kurulum maliyet hesabı,(Bahrman, 2007) yaptığı çalıĢmalardaki veriler de dikkate 

alınıp,  aĢağıdaki Tablo 1'de gösterilmiĢtir. Aynı Ģekilde Tablo 2'de de 750 MW'lık bir enerji iletim 
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sisteminin tüm verilerle birlikte kurulum maliyet hesabı verilmiĢtir. Bu sistemlerin mesafeye göre 

kurulum maliyetlerine ait grafikler sırasıyla ġekil 3 ve 4'te gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 1:HVDC ve HVAC kurulum maliyetleri (1000MW) 

Tesis Tipi HVDC HVAC 

 
± 500 kV Bipole 

± 600 kV 
Bipole 

± 800 kV 
Bipole 

500 kV  
Double 

765 kV  2 
Single 

Tesis Değerleri 
     

Güç(MW) 1000 1000 1000 1000 1000 

Reaktif kompanzasyon içeren 

istasyon maliyeti($/kW) 
93.333 100 104.167 30.5 33.6667 

Reaktif kompanzasyon içeren 

istasyon maliyeti(M$) 
186.666 200 208.334 61 67.3334 

Ġletim hattı maliyeti(M$/km) 1.7 1.856 2.082 3.22 4.5 

Mesafe(km) 83 83 83 83 83 

Ġletim hattı maliyeti(M$) 141.1 154.048 172.806 267.26 373.5 

Toplam maliyet+%10 değiĢme 

olasılığı (M$) 
360.5426 389.453 419.254 361.086 484.917 

 

  

ġekil 3. HVDC ve HVAC kurulum maliyetleri analiz grafiği (1000MW) 

 

Tablo 2:HVDC ve HVAC kurulum maliyetleri (750MW) 

Tesis Tipi HVDC  HVAC  

  
± 500 kV 

Bipole 

± 600 kV 

Bipole 

± 800 kV 

Bipole 

500 kV  

Double 

765 kV      2 

Single  

Tesis  Değerleri           

Güç(MW) 750 750 750 750 750 

Reaktif kompanzasyon içeren istasyon 

maliyeti($/kW) 
93.333 100 104.167 30.5 33.6667 

Reaktif kompanzasyon içeren istasyon 

maliyeti(M$) 
139.9995 150 156.251 45.75 50.5001 

Ġletim hattı maliyeti(M$/km) 1.7 1.856 2.082 3.22 4.5 

Mesafe(km) 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 

Ġletim hattı maliyeti(M$) 106.25 116 130.125 201.25 281.25 

Toplam maliyet+%10 değiĢme olasılığı 

(M$) 
270.8745 292.6 315.013 271.7 364.925 

  

 

Şekil 4.HVDC ve HVAC kurulum maliyetleri analiz grafiği (750MW) 
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TÜRKĠYE'DEN KKTC'YE HVDC ĠLETĠMĠN UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ 

 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kara sınırlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti 

sınırları arası uzaklıklar Google Earth programı yardımıyla kuĢ bakıĢı ölçüldüğünde en yakın mesafe 

69.21 km olarak gözlemlenmiĢtir. Bu uzaklık mesafeleri ülkelerin kara sınırlarının hemen bitim 

noktalarından ölçülmüĢtür. Yani tesislerin inĢa edileceği yerler daha içeride olacağı düĢünüldüğünde 

en yakın mesafe ortalama 90 km‘yi bulabileceği tahmin edilmektedir. En yakın mesafe 69.21 km ġekil 

5‘de gösterilmektedir. 

 

ġekil 5: Ġletim mesafesi  

 

 Türkiye‘de Mersin‘de tesis edilecek  Akkuyu Nükleer Enerji  Atom Santrali ile KKTC‘de 

bulunan Teknecik Elektrik Santrali arası kuĢ bakıĢı mesafe 91.73 km olarak gözlemlenmiĢtir. Bununla 

ilgili  ġekil 6‘da gösterilmiĢtir.  

 

 

 

 

ġekil 6: Santraller arası mesafe  
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  Yapılan çalıĢma ve araĢtırmalarda deniz aĢırı bölgelerde 30-100 km‘den sonra HVDC 

iletim sisteminin daha avantajlı olduğu vurgulanmıĢtır. Bazı çalıĢmalarda bu mesafenin daha da fazla 

olabileceği üzerine veriler bulunmaktadır. (Bresesti, 2007) yaptığı çalıĢmada elde ettikleri ekonomik 

sonuçlardan bazıları Tablo 3'de gösterilmiĢtir.  

Tablo 3:Ġletim Mesafesi Ekonomik Sonuçları 

Güç(MW)-Mesafe(km) Tip 
Yatırım 

Maliyeti(M€) 

Toplam Kayıp ve 

Gider(M€) 

Sıfır Yıl Toplam 

Maliyet(M€) 

100MW-20km 
AC     DC 

31.98                           

46.82 

11.59                                            

27.42 

43.57                            

74.24 

100MW-40km 
AC     DC 

45.12                           

53.61 

14.05                                             

28.54 

59.17                            

82.15 

100MW-60km 
AC     DC 

58.21                           

60.39 

16.81                                                  

29.66 

75.02                              

90.05 

100MW-80km 
AC     DC 

71.29                            

67.18 

20.17                                              

30.77 

91.46                            

97.95 

100MW-100km 
AC     DC 

84.35                           

73.97 

24.47                                            

31.89 

108.82                            

105.86 

100MW-120km 
AC     DC 

97.41                           

80.75 

30.08                                      

33.01 

127.49                        

113.76 

 Yukarıdaki tablo incelendiğinde 100km ve daha uzun mesafelerde DC enerji iletimi toplam 

maliyette daha avantajlı olmaktadır. Bu yapılan çalıĢmaya göre Türkiye- KKTC arası 100km'den fazla 

olduğundan HVDC enerji iletimi daha avantajlı olacağı söylenebilir.  

SONUÇLAR 

 Bu çalıĢmada HVDC enerji iletim sisteminin HVAC enerji iletim sistemine göre uzak 

mesafelerde daha uygun maliyette olduğu ve kayıp maliyetlerin daha az olduğu gösterilmiĢtir. GeliĢen 

teknolojiyle birlikte HVDC enerji iletim sisteminin istasyon kurulum maliyetinin gelecekte daha 

uygun maliyette olacağı göz önüne alındığında hesaplanan 60-80 km mesafelerin daha da kısa 

mesafelerde HVDC enerji iletim sisteminin enerji iletiminde HVAC enerji iletim sistemine göre daha 

uygun maliyette olacağı söylenebilir. Bu durumda Türkiye'de hem denizaltı hem de  havai hatlarda 

enerji iletiminde HVDC enerji iletim sisteminin kullanımı söz konusu olabilir. Böylece HVDC enerji 

iletim sistemini kullanmak daha az enerji iletim hattı direği kullanımını sağladığından enerji iletim 

hatlarının geçtiği orman arazilerinden daha az ağacın kesilmesi ve daha az alanın istimlak edilmesi 

anlamına gelecektir. Ayrıca daha az iletken kullanımı kısa direklerin sayısını da azaltacak ve bu 

Ģekilde yıldırım düĢmesi vb.  risk ihtimallerini azaltacak ve sistem güvenirliliğini artıracaktır. Bunların 

yanı sıra kayıpların büyük ölçüde azalması ile birlikte  uygun maliyette enerji iletimi yapılacağından 

tüketiciye  uygun fiyatta enerji satıĢını da sağlamayı beraberinde getirecektir. Tüm bu faydalar göz 
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önüne alındığında HVDC enerji iletim sisteminin istasyon kurulum maliyetlerini azaltacak çalıĢmalara 

daha da önem verilmeli ve Türkiye'de uygulanabilirliğinin arttırılması sağlanmalıdır. 
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Özet 
 

YaĢamak insan oğlunun en temel hakkıdır. BaĢta hekimler olmak üzere sağlık çalıĢanları 

insanı yaĢatmak üzere eğitim alan ve çalıĢan insanlardır. Son yıllarda isteğe bağlı yaĢamın 

sonlandırılmasına dair tartıĢmalar baĢlamıĢtır. Hastalar, kiĢisel hak olarak, tedavisi mümkün olmayan 

hastalıklarının son dönemlerinde, rahat ve ağrısız ölebilmek için sağlıkçılardan yardım istemektedirler. 

ĠĢte bu da çağımızdaki ötenazi tartıĢmalarını baĢlatmıĢtır.Ötenazi; iyi ölüm, rahat ölüm, tatlı ölüm 

anlamına gelmektedir ve aktif pasif olarak temelde ikiye ayrılabilir. Aktif ötenazide hasta bilinçlidir. 

Hastanın ölüm teĢhisi gerçekleĢmiĢtir. Çok az yaĢam süresi kalmıĢ ağrı-acısı mevcuttur. Hastanın 

isteği üzerine tıbbi yolla, direk bir eylemle ölümünün gerçekleĢtirilmesidir. Bu ilaçlar aktif olarak 

sağlık merkezinde hastaya sağlıkçı tarafından uygulanabilir. Aktif ötenazi kendi içinde 3‘e ayrılır. 

Gönüllü aktif ötenazi (Voluntary active euthanasia), Gönüllü olmayan (istem dıĢı) aktif ötenazi (Non-

voluntary active euthanasia), Gönülsüz-aktif (Ġstemsiz) ötanazi (Involuntary active euthanasia). 

Pasif ötenazide ise, yine hastanın bilinci yerindedir. Hastanın talebiyle hastaya sağlıkçı 

tarafından herhangi bir iyileĢtirici uygulama yapılmaz. Ancak semptomatik Ģikâyetlerini hafifletici bir 

tedavi protokolü uygulanarak hastalık doğal seyrine bırakılır.Hekim yardımlı ölüm 

(Physicianassistedsuicide): Hekimin, hastaya kolayca hayatını sonlandırabilmesi amacıyla bilgi veya 

araç sağlamasıdır. 

Birçok ülkede ötenazi yasal olmayıp, Belçika, Ġsviçre, Hollanda gibi az sayıdaki ülkede 

yasaldır.Bu araĢtırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu‘nda öğrenim gören öğrencilerin ötenazi hakkındaki düĢüncelerini araĢtırmak amacı ile 

yapılmıĢtır. AraĢtırmaya 224 öğrenci katılmıĢ, veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıĢtır. 

Elde edilen veriler SPSS 22.0for Windows programında Frekans analizi ile değerlendirilmiĢtir. Ankete 

katılan öğrenciler Anestezi, Ġlk ve Acil Yardım, Tıbbi Laboratuar, Çocuk GeliĢimi, YaĢlı Bakımı 

Programları 1. ve 2. Sınıf öğrencileri olup, öğrencilerin bir kısmı Deontoloji veya Meslek Etiği dersi 

almıĢken, diğer kısmı bu dersi almamıĢtır. Ankete katılan öğrencilerin % 79,5 ‗i kız öğrenci olup, % 

20,5‘i erkek öğrencidir. YaĢ ortalamaları ise 20‘dir. Ankete katılan katılımcıların % 87,5‘i ötenazi 

nedir biliyor musunuz sorusuna evet yanıtını vermiĢken, % 12,5‘ i hayır yanıtını vermiĢtir. Bilinci açık 

bir hastaya kendi isteğiyle pasif ötenazi uygulanmalı mı sorusuna % 19,2‘si evet, %55,8‘i hayır, % 

25‘i ise kararsızım yanıtını vermiĢtir. Bilinci kapalı hastaya ailesinin isteği doğrultusunda pasif ötenazi 

uygulanmalı mı sorusuna ise % 33,1‘i evet, % 45,5‘i hayır, % 21,4‘ü kararsızım cevabını vermiĢtir. 

Aktif ötenazi ile ilgili sorulara ise %20,5‘i hastanın kendi isteği ile gerçekleĢen aktif ötenaziyi 

onaylarken, % 62,1‘i onaylamamaktadır. % 17,1‘i ise kararsız kalmıĢtır. Bilinç kapalı hastada aktif 

ötenazi uygulanmalı mı sorusuna ise % 25,9 katılımcı evet, % 51,4 katılımcı hayır ve % 22,7 katılımcı 

kararsızım cevabını vermiĢtir.Ötenazi kavramı sağlıkla alakalı bir terim gibi görünse de sosyal bir 

kavram halini almıĢ, sadece tıp camiası değil, din adamları, hukukçular, felsefeciler ve tüm toplumu 

ilgilendiren önemli konulardan biri haline gelmiĢtir. 

Anahtarkelimeler:Ötenazi, aktif-pasifötenazi, Deontoloji 
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The Aspect of Health Care Students to Euthanasia 

 
Abstract 

 The most fundamental right of human being is ―live‖. And especially health care workers, including 

physicians, are trained and working for this aim. In recent years debate has begun about the termination of life. 

Some patients who suffer from illness or have incurable diseases want to help from physicians to die 

easily, painless and good. And these demands have led to the start of a new discussion ―Euthanasia‖. 

Euthanasia means easy, good death. And euthanasia also be defined differently active or passive 

depending on whether the patient's conscious and unconscious. Patients are conscious in active 

euthanasia and diagnostic is death for patients. Patients have a little lifetime. And death is occurred 

with medical way according to patient request. These drugs can be administered by health care person. 

There are three types of active euthanasia, ―Voluntary active euthanasia‖, ―Non-voluntary active 

euthanasia‖ and ―Involuntary active euthanasia‖. Patients are conscious in passive euthanasia as active 

euthanasia. Patients don‘t want any treatment but some drugs administered for reducing pain. 

Euthanasia is not legal in many countries, but a few countries such as Belgium, Switzerland, 

Netherlands is legal. 

 The purpose of this study was to determine vocational high school students thoughts on 

euthanasia 224 students participated to research. Euthanasia questionnaire was used as data collection 

material.  Frequency analyze in SPSS 15.0 for Windows Package program was applied in analyze of 

data obtained. Different programme such as Anesthesia, Emergency and First Aid, Medical 

Laboratory, Child Development, Elderly Care Programs of students attend this survey. And some of 

these students have taken the course deontology and others haven‘t. 

79, 5 % of students are girl and 20, 5 % of students are boy and average of age is 20. We asked 

students ‗Do you know Euthanasia?‘ 87, 5 % of students say ‗yes‘, 12, 5% say ‗no‘. About passive 

euthanasia % 19, 2 of students say ıf conscious patients want euthanasia, it should, 55, 8 % of students 

say shouldn‘t. And 25% of students say don‘t know. Other question about patients who are 

unconscious and their family wants euthanasia. % 33, 1 said yes, 45, 5 say no, 21, 4 say don‘t know. 

20, 5 % of students agree active euthanasia if patients want, 62, 1 % disagree, 17, 4 % don‘t know. 

Other question if patient unconscious, 25, 9 % say yes, 51, 4 % say no, 22, 7 % say don‘t know.  

 Euthanasia is a health- related term but know not only the medical community but also it 

has become one of the most important issues for religious leaders, lawyers, philosophers and the 

whole society. 

 
Keywords: Euthanasia, active- passive euthanasia, Deontology 
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1. GĠRĠġ 

 Bilimsel geliĢmelerin ıĢığında her gün ilerleyen tıp ve teknoloji ile insanların dünyaya bakıĢ 

açısı, yaĢam felsefesi ve beklentileri değiĢmiĢ ve beklenen yaĢam süresi pek çok ülkede çok ileri 

yaĢlara ulaĢmıĢtır (Özkan, 1997). Bununla birlikte, acı ve diğer sıkıntılar da artmıĢ ve insan 

yaĢamındaki tüm bu hızlı değiĢimler ötenaziyi tüm dünyada tıbbi, etik, sosyal ve dini yönleriyle 

tartıĢılır hale getirmiĢtir (Kıyak, 1987). 

 Çoğunlukla terminal dönemde söz konusu olabilen dayanılmaz ağrı ve acıya katlanma ve buna 

bağlı olarak yaĢam kalitesinin düĢmesi, bazı kiĢilerin bu kadar kötü bir hayatı yaĢamaktansa ölmeyi 

tercih etmesine neden olabilmekte ve kendi yaĢamlarını çabuk ve kolayca sona erdirmek için sağlık 

personelinden yardım isteyebilmektedirler. Bu durum tıp dilinde ―ötenazi'' olarak bilinmektedir 

(Karahisar 1997). 

2.TANIMLAR 

 Ġlk defa Francis Bacon tarafından kullanıldığı aktarılan ötenazi, ―eu: güzel‖ ve ―tanasium: 

ölüm‖ kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluĢmuĢtur. Böylece güzel ölüm, iyi ölüm, rahat ölüm, kolay 

ölüm, ıstırapsız ölüm, tatlı ve acısız ölüm gibi anlamlara gelecek Ģekilde kullanılmaktadır (Artuk ve 

Caner, 2011) Yenidünya Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise ötenazi, ―ölme hakkı‖ olarak 

gösterilmektedir (http:1).  

 Ötenazi hastanın bilinç durumu bakımından iradeye bağlı (volonter), irade dıĢı (non 

volonter) ötenazi olmak üzere ikiye ayrılırken iradeye bağlı bilinci yerinde olan hastaların 

kendi rızasıyla meydana gelmesidir. Ġrade dıĢı ötenazi ise bilinci olmayan hastalarda 

yakınlarının rızasıyla ötenazi kararı verilmesidir. 

 Ayrıca ötenazi yapılıĢ Ģekline göre aktif ve pasif ötenazi olmak üzere iki Ģekilde 

karĢımıza çıkmaktadır. Aktif ötenazi yaĢamı sonlandırmak amacı ile kimyasal maddeler 

verilerek yapılmakla birlikte, pasif ötenazi ağrıyı dindirecek kimyasallar haricinde yaĢam 

destek ünitelerinin ve ilaçların kesilmesiyle ölüm olayının gerçekleĢtirilmesidir. 

 Ġlk defa Antik Yunan ve Antik Roma‘da ötenazi tartıĢmaları baĢlamıĢ olsa da Ötenazi 

tanımı, tıp tarihinde ilk kez 17.yy Ġngiliz filozofu Francis Bacon tarafından ortaya atılmıĢtır. 

Bacon, hekimin görevini Ģöyle tanımlamıĢtır: ―Hekimin vazifesi sıhhati iade etmek ve 

ıstırapları azaltmaktır. Istırapları azaltmak vazifesi yalnız hastayı iyileĢtirmekle değil, hastaya 

kolay ve daha rahat bir ölüm sunmakla da olur.‖demiĢtir. 

3. ÖTENAZĠ VE SEMAVĠ DĠNLER 

3.1. İslamiyet’in in ötenaziye bakış açısı 

Ġslam‘a göre, insan Allah tarafından yaratılmıĢtır ve hayatı da Allah tarafından 

bahĢedilmiĢtir. Bu sebeple insanın kendi canı üzerine karar verebilme hakkı yoktur, bu hak 

ancak Allah‘ındır. Buradan hareketle Ġslam dininde hem intihar hem de ötenazi benzeri 

uygulamalar yasaktır, katil olarak görülür. 

 

3.2. Museviliğin ötenaziye bakış açısı 

Ġnsana ve insan hayatına bakıĢ açısı temellidir. Musevilikte insanın Tanrı tarafından yaratıldığı 

ve hayatın Tanrı tarafından insana bahĢedildiğine inanılır ve bu kutsal metinlerde de açıkça 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Musevilik
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0slam
https://tr.wikipedia.org/wiki/Musevilik
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belirtilmiĢtir (YaratılıĢ, 2:227). Buradan hareketle kiĢinin, sanki hayatı kendisi yaratmıĢ ve ya hayata 

sahipmiĢ gibi davranması beklenilemez; Tanrı tarafından bahĢedilen hayat yine Tanrı tarafından, 

Tanrı‘nın dilediği anda kiĢiden alınacaktır, bu sebeple kiĢinin kendi hayatını ve ya bir baĢkasının 

hayatını alması meĢru değildir (YaratılıĢ, 9:5-6). 

3.3. Hıristiyanlığın ötenaziye bakış açısı 

Hıristiyanlık  dini Musevilik kutsal metinlerini, kutsal metinleri içinde Kabul ettiğinden insana 

ve insana hayatına dair akait temel de büyük oranda benzerdir. Hıristiyanlığın doğuĢundan itibaren, 

kiĢinin kendi canına kıyması veya baĢkalarının canına kıyması kesinlikle yasak kılınmıĢtır. Ġnsanın 

tanrı suretinde yaratılmıĢ olması inancı Hıristiyanlıkta da mevcuttur ve insan, insana hayatı özel bir 

‗kutsallığı‘ içinde barındırır. Hıristiyanlıkta da belirli bir toplumsal grubun, örneğin toplumsal 

yararlılığını kaybetmiĢ toplulukların, canına kıyılması meĢru değildir. 

3.4. Budizm’in ötenaziye bakış açısı 

 

Budizm‘de bir rahip ölümün avantajlarından veya hayatın sefaletlerine kıyasla ölüm sonrası 

yaĢamın iyiliğinden intiharı özendirecek Ģekilde bahsederse aforoz edilebilir. Ayrıca tedavi 

edilemeyecek derecede hasta kiĢilere bakarken, bu kiĢilerin ölümünü hızlandıracak Ģekilde davranmak 

da yasaklanmıĢtır. 

 

2. YÖNTEM 

 

 Bu araĢtırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu‘nda öğrenim gören öğrencilerin ötenazi hakkındaki düĢüncelerini araĢtırmak amacı ile 

yapılmıĢtır. AraĢtırmaya 224 öğrenci katılmıĢ, veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıĢtır. 

Anket iki kısımdan oluĢmuĢ olup, ilk kısımda öğrencilere demografik bilgileri sorulmuĢken, ikinci 

kısımda ötenazi ile ilgili düĢüncelerini sorgulayacak sorular sorulmuĢtur.  Elde edilen veriler SPSS 

22.0 for Windows programında Frekans analizi ile değerlendirilmiĢtir. Ankete katılan öğrenciler 

Anestezi, Ġlk ve Acil Yardım, Tıbbi Laboratuar, Çocuk GeliĢimi, YaĢlı Bakımı Programları 1. ve 2. 

Sınıf öğrencileri olup, öğrencilerin bir kısmı Deontoloji veya Meslek Etiği dersi almıĢken, diğer kısmı 

bu dersi almamıĢtır.  

 

3. BULGULAR 

 

 Ötenazi konusunda öğrencilerin bakıĢ açısının değerlendirildiği bu çalıĢmada ankete katılan 

224 öğrencinin 178‘ ini kız, 46‘sını ise erkek öğrenci oluĢturmaktadır. Katılımcıların yaĢ aralığı 18-35 

iken ortalaması 20 dir. Ankete katılan ve farklı programda okuyan öğrencilerin 159‘u Deontoloji ya 

da Meslek etiği dersini eğitim öğretim hayatlarında almıĢken 65 tanesi bu derslerden birini almadığını 

ifade etmiĢtir Tablo 1). 
 

Tablo 1:Daha önce Deontoloji ya da Meslek Etiği Dersi aldınız mı? 

 n % 

Evet 159 71,0 

Hayır 65 29,0 

Toplam 224 100 

https://tr.wikipedia.org/wiki/H%C4%B1ristiyanl%C4%B1k
https://tr.wikipedia.org/wiki/Musevilik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Theravada_Budizmi
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 Ötenazi ile ilgili sorulardan ilki ‗Ötenazi ne demek biliyor musunuz?‘ olup, ankete katılan 

öğrencilerin %87,5 i evet cevabını verirken, %12,5 i hayır cevabını vermiĢtir (Tablo 2). 

 

Tablo 2: Ötenazi ne demek biliyor musunuz? 

 n % 

Evet 196 87,5 

Hayır 28 12,5 

Toplam 224 100 

 

 Tablo 3‘te ankete katılan öğrencilere sorulan pasif ötenazi bilinci olan hastaya yapılmalı mı 

sorusuna verilen yanıtların % ve frekansı yer almaktadır. Buna göre sorulan bu soruya öğrencilerin 

%19,6‘sı (44 kiĢi) evet cevabını vermiĢken, %55,4 ü (124 kiĢi) hayır cevabını vermiĢtir. %25‘i (56 

kiĢi) ise kararsız olduğunu belirtmiĢtir. Bilinci olmayan hastaya ötenazi uygulanmalı mı diye sorulan 

soruya da öğrencilerin %33‘ü evet, %45,5‘i hayır ve % 21,5‘i ise kararsızım cevabını vermiĢtir. 

 

Tablo 3:Pasif ötenazi  

Pasif ötenazi bilinci olan  

kiĢiye yapılmalı mı? 
n % 

Evet 44    19,6 

Hayır 

Kararsızım 

124 

56 

55,4 

25 

Toplam 224 100 

Pasif ötenazi bilinci olmayan  

kiĢiye yapılmalı mı? 

n % 

Evet                                                                    74                                                  3 3                    

Hayır                                                                 102                                               45,5 

Kararsızım                                                          48                                                21,5  

Toplam 224 100 

 

Ankette yer alan aktif ötenazi ile ilgili sorulardan ilki olan Aktif ötenazi bilinci olan kiĢiye 

yapılmalı mı? Sorusuna öğrencilerin % 20,5 i evet, % 62,1 i hayır ve % 17,4 ü kararsızım cevabını 

verirken, Aktif ötenazi bilinci olmayan kiĢiye yapılmalı mı sorusuna ise benzer oranlarda % 26,8 evet, 

% 50,4 hayır ve %22,8 kararsızım cevabı verilmiĢtir. 

 

Tablo 4: Aktif ötenazi 
Aktif ötenazi bilinci olan 

 kiĢiye yapılmalı mı? 

n % 

Evet 46 20,5 

Hayır 

Kararsızım 

139 

    39 

62,1 

  17,4 

Toplam 224 100 

Aktif ötenazi bilinci olmayan  

kiĢiye yapılmalı mı? 

n % 

Evet                                                                   60                                                26,8                     

Hayır                                                                113                                                50,4 

Kararsızım                                                        51                                                  22,8  

Toplam 224 100 

 

 Evrensel etik ilkelerden hangisine öncelik verilmeli sizce ötenazi de, sorusuna öğrencilerin 

%59,8 i hastanın yaĢam hakkı, %19,2 si hasta özerkliğine saygı, % 21 i faydalı olma cevabını 

vermiĢtir. 
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Tablo 5: Ötenazide evrensel etik ilkelerden hangisine öncelik verilmelidir? 

    n % 

hastanın yaĢam hakkı 134 59,8 

hasta özerkliğine saygı  

faydalı olma 

  43 

 47 

19,2 

 21,0 

Toplam 224 100 

 

 Ankete katılan öğrencilere sorulan bir diğer soru ise ötenazinin yasak olduğu ülkemizde 

ötenazi yasağının kalkması ile ilgili olup, öğrencilerin % 69,6‘ u aynen devam etmeli yani yasak 

olmalı, %15,6‘sı pasif ötenaziye izin verilmeli ve % 14,7‘si ise aktif ötenaziye kanunen izin verilmeli 

Ģeklinde görüĢ bildirmiĢtir (Tablo 6). 

 

Tablo 6:Sizce ülkemizde ötenazi yasağı kalkmalı mıdır? 

 n % 

Ötenazi ile ilgili kanun aynen devam 156 69,6 

Kanunen pasif ötenaziye izin verilsin 

Kanunen aktif ötenaziye izin verilsin  

35 

    33 

15,6 

14,7 

Toplam 224 100 

 

 Ankete katılan öğrencilere kendiniz için ötenazi kararı verebilir misiniz diye sorduğumuzda, 

%21,2 si evet, %56 sı hayır ve %22,8 i kararsızım cevabını verirken, peki bir yakınınız için ötenazi 

kararı verebilir misiniz sorusuna, % 13,8 i evet, %65,6 sı hayır ve %21,6 sı kararsızım yanıtını 

vermiĢtir (Tablo 7). 

 

Tablo 7: Kendi ve yakınınız için ötenazi kararı 

kendiniz için ötenazi  

kararı verebilir misiniz 
n % 

Evet 47 21,2 

Hayır 

Kararsızım 

126 

    51 

    56 

  22,8 

Toplam 224 100 

yakınınız için ötenazi  

kararı verebilir misiniz 
n % 

Evet                                                                   31                                               13,8                                               

Hayır                                                                147                                              65,6                                               

Kararsızım                                                        46                                                21,6                                               

Toplam 224 100 

 

4. TARTIġMA VE SONUÇ  

Yapılan bu çalıĢma sonunda ötenazi ile ilgili düĢüncelerini öğrenmek istediğimiz katılımcı 

öğrencilerin büyük bir kısmının ( %87) yaĢamın sonu ile ilgili düĢüncelerinin olduğu tespit edilmiĢtir. 

Öğrencilere yönlendirdiğimiz hastayı tedavi destek ünitesinden kesmek olan pasif ötenazi hastaya 

uygulansın mı? Sorusuna; bilinci açık hastada (%19,6) oranında evet cevabı verilmiĢken, bilinci kapalı 

hastada (%33) oranında evet cevabı verilmiĢtir. Aktif ötenazide ile ilgili ise bilinci açık hastada 

(%20,5) oranında evet uygulanabilir; bilinci olmayan hastada (%26,8) evet uygulanabilir cevabı 

verilmiĢtir. Bu bulgular ıĢığında bilinci kapalı hastada pasif ötenazi uygulanmasını öğrencilerin aktif 

ötenaziye göre uygulanabilir olarak düĢündüğü görülmüĢtür. 

Öğrencilerin bilinci kapalı hastalarda ötenaziyi uygulanabilir Ģeklindeki düĢüncelerinin 

açıklayıcı nedenleri baĢka anket çalıĢmaları ile özellikle de yüz yüze görüĢme Ģeklinde yapılarak 
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araĢtırılabilir.Öğrenciler evrensel etik ilkelerden hangisine öncelik verilmelidir sorusuna insanın 

yaĢam hakkına saygı gösterilmelidir cevabını  %59,8 oranında vermiĢtir. 

 Ötenaziyi yasaklayan kanunun aynen kalmasını % 69,6 öğrenci istemekte olup bu iki sonuç 

birbiri ile çeliĢmektedir. Burada da ötenazinin henüz çok yeni toplumun tüm kesimlerinde dini, hukuki 

felsefi açıdan tartılan ve gerçekten karar verilmesi zor bir konu olmasına bağlayabiliriz. Ankete katılan 

öğrencilerin % 15,6‘lık dilimi pasif ötenazi, %14,7‘lik dilimi ise aktif ötenaziye izin verilmelidir 

Ģeklinde görüĢ bildirmiĢtir. Bu yanıtlar sonucunda da öğrencilerin yaklaĢık % 31‘inin aktif veya pasif 

ötenaziyi kabullendiği görülmektedir.  

Kendinizde ötenazi kararı verir misiniz? Sorusunda % 21 oranın da hayır cevabı çıkmıĢtır. 

Yakınınıza izin verir misiniz? Sorusuna ise %13,8 gibi az bir oranda isterim cevabı verilmiĢtir.  

Tüm anket sorularında kararsızların oranı yaklaĢık % 22‘ dir. Öğrenciler bilinci kapalı hastada 

ötenaziyi daha uygulanabilir bulmuĢlardır. Kararsız kalanlarda hesaplanırsa sağlık eğitimi alanlarda 

ötenazi konusunda kararsız oldukları görülmektedir. Öğrencilerin etik ilkelerden hasta özerkliğine 

saygı ile hastaya faydalı olma ilkeleri arasında çeliĢkiler yaĢadıkları bu sonuçlarla açıkça 

görülmektedir.  
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Özet 

ĠnĢaat mühendisliği yapılarının güvenilir ve ekonomik tasarımı için zeminlerin konsolidasyon 

parametrelerinin doğru bir Ģekilde belirlenmesi gerekmektedir. Suya doygun ince daneli zeminlerin 

konsolidasyon oturmalarını hesaplamak için, sıkıĢma indisi (Cc), Terzaghi‘nin bir boyutlu 

konsolidasyon teorisine dayalı olarak laboratuvardaödometre deneyi aracılığıyla belirlenmektedir. 

Bununla birlikte, geleneksel ödometre deneyinin, maliyet, zahmetlilik ve zaman kaybı gibi büyük 

dezavantajları da mevcuttur. Bundan dolayı, birçok araĢtırmacı ödometre deneylerine alternatif olacak 

pratik ve hızlı çözümler geliĢtirmeyi denemiĢtir. Bu doğrultuda, zeminlerin konsolidasyon 

parametreleri ile fiziksel özellikleri arasındaki iliĢkilerin varlığı, geçmiĢten günümüze araĢtırılmıĢ ve 

araĢtırılmaya da devam etmektedir.Son yıllarda yapay sinir ağları (YSA) birçok geoteknik 

mühendisliği probleminde uygulanmıĢ ve baĢarılı sonuçlar elde edilmiĢtir.  

Bu çalıĢmada, 230 adet konsolidasyon deneyine aitveri seti ile sıkıĢma indisini tahmin etmek 

için bir YSA modeli önerilmiĢtir. ÇalıĢmada kullanılan veriler, Türkiye‘nin farklı bölgelerinde 

yapılmıĢ olan değiĢik zemin araĢtırmalarından elde edilen ince daneli zeminlerin fizikselözellikleri ve 

konsolidasyon deney sonuçlarını içermektedir. Önerilen YSA modelinde girdi parametreleri olarak 

doğal su muhtevası (wn), likit limit (LL), plastisite indisi (PI) ve baĢlangıç boĢluk oranı (e0)seçilmiĢtir. 

Bu modelden hesaplanan determinasyonkatsayıları, eğitim seti ve test seti için sırasıyla R
2
 = 0.94 ve 

R
2
 = 0.90 olarak elde edilmiĢtir. Sonuç olarak,  sıkıĢma indisinin tahmininde önerilen YSA modelinin 

performansı baĢarılı olmuĢtur. 

 

Anahtar Kelimeler:Sıkışma indisi, ödometre deneyi, konsolidasyon, yapay sinir ağı 

 

Determination of Compression Index of Fine-Grained Soils Using Artificial Neural 

Networks 

Abstract 
 

It is necessary to determine the consolidation parameters of soils for safe and economic design 

of civil engineering structures. In order to calculate the consolidation settlement of saturated fine-

grained soils, the compression index (Cc) are determined by means of laboratory oedometer test based 

on Terzaghi‘s one dimensional consolidation theory. However, conventional consolidation test 

comprises major disadvantages such as costliness, unwieldiness and time-consuming.   
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Because of these factors, many researchers have been tried to develop practical and fast 

solutions that will be an alternative to consolidation tests. For this purpose, the presence of 

relationships between the consolidation parameters and the physical properties of soils have been 

investigated from past to present. Recently, artificial neural networks (ANNs) have been applied to 

many geotechnical engineering problems and useful results have been obtained. In this study, an 

artificial neural network (ANN) model is proposed to predict the compression index with 230 

consolidation test sets. The data set used for this study consist of the index properties and 

consolidation test results of fine-grained soils obtained from the various soil investigations in different 

locations in Turkey. The input parameters were selected as the water content (e0), liquid limit (LL), 

plastic index (PI) and initial void ratio (e0) in the proposed ANN model. The determination 

coefficients calculated by the model are obtained as R
2
 = 0.94 and R

2
 = 0.90 for training set and testing 

set, respectively. It was concluded that the performance of the proposed ANN model is successful for 

the prediction of the compression index. 

Keywords: Compression index, oedometer test, consolidation, artificial neural network 

 

GĠRĠġ 

Yapı yükünden kaynaklanan düĢey gerilme artıĢından dolayı ince daneli zemin tabakalarının 

sıkıĢması sonucunda yapılarda meydana gelen oturmalar, geoteknik mühendisliğinin en önemli 

problemlerinden biridir. Yapılarda meydana gelen toplam oturma üç bölüme ayrılabilir: 1) ani oturma, 

2) birincil konsolidasyon oturması, 3) ikincil konsolidasyon oturması. Suya doygun ince daneli 

zeminlerdeki birincil ve ikincil konsolidasyon oturması, ani oturmaya göre birkaç kat daha fazla 

olabilmektedir. Bu nedenle, güvenilir ve ekonomik yapı tasarımı için ince daneli zeminlerin 

konsolidasyon parametrelerinin doğru bir Ģekilde belirlenmesi oldukça önemlidir. Konsolidasyon 

oturmalarının hesaplanabilmesi için konsolidasyon parametreleri, Terzaghi‘nin bir boyutlu 

konsolidasyon teorisine dayalı olarak laboratuvar ortamında yapılan ödometre deneyi ile 

belirlenmektedir. En önemli konsolidasyon parametrelerinden biri olan sıkıĢma indisi (Cc), ġekil 1‘de 

gösterilen boĢluk oranı – efektif gerilme (e  log )  grafiği üzerinde, sıkıĢma eğrisinin aĢağı yönlü 

olan düz çizgisinin eğiminden hesaplanmaktadır. SıkıĢma indisinin belirlenmesi kiĢisel tecrübe 

gerektirdiği için uygulamada hatalı sonuçlara sebebiyet verebilmektedir.  

ġekil 1. SıkıĢma eğrisi üzerinde sıkıĢma indisinin belirlenmesi 
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DüĢey gerilme artıĢından (Δσv) dolayı, normal konsolide killerin konsolidasyon oturması (sc), 

sıkıĢma indisi (Cc) kullanılarak Denklem 1‘den hesaplanmaktadır. 

 

 

(1) 

 

Burada H0, e0 ve σ′v0, sırasıyla, baĢlangıç durumundaki zemin tabakasının kalınlığı, boĢluk oranı 

ve efektif gerilme değeridir. 

Laboratuvar ortamında konsolidasyon parametrelerinin ödometre deneyi ile belirlenmesi uzun ve 

zahmetli bir çalıĢma süreci gerektirdiğinden birçok araĢtırmacı, konsolidasyon parametrelerinin hızlı 

ve pratik yoldan belirlenebilmesi amacı ile bilimsel çalıĢmalar gerçekleĢtirmiĢtir. Bu amaç 

doğrultusunda ince daneli zeminlerin konsolidasyon parametreleri ile fiziksel özellikleri arasındaki 

iliĢki varlığı geçmiĢten günümüze yapılan çalıĢmalarla araĢtırılmıĢtır. Farklı çalıĢma alanlarındaki 

yerel zemin koĢullarında, sıkıĢma indisinin belirlenmesi için önerilmiĢ olan çok sayıda korelasyon 

bağıntıları mevcuttur (Skempton 1944; Terzaghi ve Peck 1967; Azzouz ve diğ. 1976; Nagaraj ve 

Murthy 1985; Lav ve Ansal 2001; Yoon ve diğ. 2004; Solanki ve diğ. 2008; Dipova veCangir 2010; 

Bae ve Heo 2011; Akayuli ve Ofosu 2013; Lee ve diğ. 2015).Önerilen korelasyonlar, genellikle en 

küçük kareler metodunu kullanan çoklu doğrusal regresyon analizlerine dayanmaktadır. 

Korelasyonlardaki iliĢkiler ise daha çok sıkıĢma indisi (Cc) ile doğal su muhtevası (wn), likit limit 

(LL), plastisite indisi (PI) ve baĢlangıç boĢluk oranı (e0) gibi fiziksel özellikler arasında 

yoğunlaĢmaktadır. AraĢtırmalar, ince daneli zeminlerin fiziksel (indeks) özelliklerinin, konsolidasyon 

oturması ve konsolidasyon parametreleri üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermiĢtir. 

Son yıllarda yapay sinir ağları (YSA) diğer birçok mühendislik alanında olduğu gibi geoteknik 

mühendisliği ile ilgili karmaĢık problemlerin çözümünde de kullanılmıĢ ve baĢarılı sonuçlar alınmıĢtır. 

(Lee ve Lee 1996; Sakellariou ve Ferentinou 2005; Kim ve Kim 2006; Kuo ve diğ. 2009; Kalinli ve 

diğ. 2011; Sulewska 2011; Chik ve diğ. 2014). YSA, özellikle doğrusal olmayan sistemlerin 

tahminlerinin yapılması açısından istatistiksel hesaplamalara göre daha kolay ve doğru sonuçlar 

vermesi nedeniyle yaygın olarak kullanılan bir yöntem haline gelmiĢtir. Bu çalıĢmada, ince daneli 

zeminlerin sıkıĢma indisinin fiziksel özellikler kullanılarak tahmin edilebilmesi için bir YSA modeli 

önerilmiĢtir.  

MALZEME VE YÖNTEM 

Veritabanı 

Bu çalıĢmada, YSA kullanılarak sıkıĢma indisinin fiziksel özelliklerden tahmini için, 230 adet 

örselenmemiĢ numuneye ait konsolidasyon (ödometre) deneyi ve fiziksel özellik deneylerine ait 

sonuçlardan oluĢan bir veritabanı oluĢturulmuĢtur. Söz konusu veriler, Türkiye‘nin farklı 

bölgelerindeki ince daneli zeminlere ait olup, bunların temini için kamu kurumlarıve özel geoteknik 

firmalarının arĢivlerinden yararlanılmıĢtır.OluĢturulan veritabanında, ince daneli zeminlerin sıkıĢma 

indisi (Cc) ile doğal su muhtevası (wn), likit limit (LL), plastisite indisi (PI) ve baĢlangıç boĢluk oranı 

(e0) gibi fiziksel özellik bilgileri kullanılmıĢtır. Verilerin büyük çoğunluğu normal konsolide olan CL 

ve CH sınıfında killere aittir. ġekil 2‘de veritabanında yer alan zemin numunelerine ait sıkıĢma indisi 
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ile fiziksel özellikler arasındaki iliĢkiler görülmektedir. Özellikle, doğal su muhtevası (wn) ve 

baĢlangıç boĢluk oranı (e0) ile sıkıĢma indisi arasında doğrusal bir iliĢkinin varlığı göze çarpmaktadır.  

Yapay Sinir Ağları (YSA) 

Biyolojik sinir ağlarından hareketle oluĢturulan YSA‘lar etki olarak birbirleriyle iliĢkili çok 

sayıda basit iĢlemciden meydana gelen hesaplama veya iĢletim sistemleridir. YSA‘ların iĢlem 

elemanları hücre adı verilen n. dereceden lineer olmayan devrelerdir ve bu devreler düğüm olarak da 

adlandırılmaktadır. Her düğüm çok sayıda giriĢ bağlantısına sahip olabilir ancak çıkıĢında sadece bir 

bağlantı olmalıdır. Seçilecek olan matematiksel modele bağlı olarak çıkıĢ kısmı hesaplanmaktadır 

(Öztemel2003). 

Diğer yandan YSA‘lar katman adı verilen ve içinde nöronların bulunduğu alt kümelere 

ayrılmaktadır. GiriĢ katmanı YSA‘ya dıĢ dünyadan girdilerin geldiği katmandır. Bu katmandaki iĢlem 

elemanları dıĢ dünyadan bilgileri alarak gizli katmanlara transfer etmektedirler. Ara veya gizli katman 

ise giriĢ katmanından çıkan bilgilerin geldiği katmandır. Gizli katmanda giriĢ katmanından gelen 

bilgiler iĢlenerek çıkıĢ katmanına iletilmektedir. Gizli katman sayısı ağdan ağa değiĢebilmektedir. 

Gizli katmanların ve bu katmanlardaki nöronların sayısının artması hesaplama karmaĢıklığını ve 

süresini arttırmasına rağmen YSA‘nın daha karmaĢık problemlerin çözümünde de kullanılabilmesini 

sağlamaktadır. ÇıkıĢ katmanı ise ara katmanlardan gelen bilgileri iĢleyerek ağın girdi katmanından 

gelen verilere karĢılık olan çıktıları üreten katmandır. Bu katmanda üretilen çıktılar dıĢ dünyaya 

gönderilmektedir. ġekil 3‘de örnek bir YSA modeli görülmektedir. 

Ağ ise bu katmanların birbirine bağlanması ile meydana gelmektedir. YSA‘da üç çeĢit ağ tipi 

vardır: Ġleri beslemeli ağlarda iĢlemci elemanlar katmanlara ayrıĢmaktadır ve bu ağlarda bilgi akıĢı ara 

sinirlerden geçerek giriĢ katından çıkıĢ katına doğru yalnız bir yönde ilerlemektedir (Sağıroglu ve diğ. 

2003). Kaskat bağlı YSA‘larda hücreler sadece önceki katmanlardaki hücrelerce beslenmektedir 

(Matlab 2009).  

Diğer yandan çıkıĢ ve gizli katmanlardaki çıkıĢların giriĢ birimlerine ya da önceki ara 

katmanlara geri beslendiği ağ yapıları geri beslemeli YSA‘lar olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca hem 

ileri besleme hem de geri yayılım olarak tanımlanabilecek ağ yapıları da mevcuttur. Geri yayılımlı 

YSA hem kullanıĢlı hem de güvenilir olmasından dolayı yaygın olarak kullanılan bir ağ türüdür. En 

önemli özelliği, kestirim ve sınıflandırma iĢlemleri için oldukça uygun olması ve doğrusal olmayan 

yapı içeren modellerde oldukça kullanıĢlı olmasıdır (Demuth ve diğ. 2007). 
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ġekil 2.SıkıĢma indisi ile fiziksel özellikler arasındaki iliĢkiler a) Cc – wn, b) Cc – LL, c) Cc – PI, d) Cc – e0 

 

ġekil 3.Örnek bir YSA Yapısı 

 

Giriş Katmanı Gizli Katmanlar Çıkış Katmanı

X1

X2

X3

X4

Y1

Y2

 

YSA ile SIKIġMA ĠNDĠSĠNĠN (Cc) TAHMĠNĠ 

Bir YSA modeli oluĢturulurken veri seti genelde iki alt gruba ayrılır. Bunlar, YSA modeli 

oluĢturmak için kullanılan eğitim veri seti ve modelin tahmin performansını görmek için kullanılan 

test veri setidir. Bu çalıĢmada ise YSA modelinin ezberleme davranıĢını engellemek amacı ile ince 

daneli zeminlerin sıkıĢma indisinin fiziksel özellikler kullanılarak tahmin edilmesinde, veri setinde 

bulunan veriler rastgele olacak Ģekilde üç gruba ayrılmıĢtır; 1) toplam verinin % 70‘i eğitim (training) 

seti, 2) toplam verinin % 15‘i doğrulama (validasyon) seti, 3) toplam verinin % 15‘i test seti. Bu 

doğrultuda, 230 adet olan toplam verinin 160 tanesi eğitim, 35 tanesi doğrulama ve kalan 35 tanesi de 

test için kullanılmıĢtır 

Literatürde en yaygın olarak kullanılan yapay sinir ağı modelleri, geri yayılım algoritmalı 

olanlardır (Rumelhart ve diğ. 1986). Bu nedenle, bu çalıĢmada da verilerin eğitilmesinde ileri 

a) b)

c) d)
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beslemeli geri yayılım algoritmalı model kullanılmıĢtır. ġekil 4‘te bu çalıĢmada sıkıĢma indisinin 

tahmini için kullanılan yapay sinir ağı modeli görülmektedir. Tasarlanan YSA modelinin giriĢ 

katmanında 4 parametre, çıkıĢ katmanında ise tek parametre bulunmaktadır. GiriĢ katmanındaki 

parametreler, doğal su muhtevası (wn), likit limit (LL), plastisite indisi (PI) ve boĢluk oranı (e0) 

olurken; çıkıĢ katmanındaki tek parametre ise sıkıĢma indisidir (Cc). Önerilen YSA modelinde eğitim 

algoritması olarak Standart Levenberg-Marquardt eğitim fonksiyonu kullanılmıĢtır. Ayrıca, önerilen 

modelin gizli katmanı için sigmoid transfer fonksiyonu, çıkıĢ katmanı için ise doğrusal transfer 

fonksiyonu tercih edilmiĢtir. 
 

ġekil 4. Önerilen ağ yapısı modeli 

Input Layer Hidden Layer Output Layer

Wn

e0

PI

LL

Cc...

 
 

Önerilen YSA modelinde, en iyi performansı elde ederek, en küçük ortalama karesel hataya 

(MSE) ve en yüksek determinasyon katsayısına (R
2
) ulaĢabilmek için modelin gizli katmanındaki 

nöron sayıları 10 ile 40 arasında değiĢtirilerek denemeler yapılmıĢtır. Bu bağlamda en iyi ağ 

performansa 30 nöron kullanılarak ulaĢılmıĢtır. Doğrulama (validasyon) aĢamasında ise en iyi ağ 

performansa 0.0029‘luk en küçük ortalama karesel hata değerinde ulaĢılmıĢtır. Bu durumda eğitim 

aĢamasında R
2
 = 0.94 ve test aĢamasında ise R

2
 = 0.90 olan determinasyon katsayısı değerleri elde 

edilmiĢtir. ġekil 5‘deki ölçülen ve tahmin edilen sıkıĢma indisi (Cc) verileri arasındaki karĢılaĢtırmaya 

bakıldığında, önerilen YSA modelinin tahmin performansının gayet baĢarılı olduğu görülmektedir. 
 

ġekil 5. Ölçülen ve tahmin edilen sıkıĢma indisi verilerinin karĢılaĢtırılması 

 

ġekil 6 incelendiğinde, hem eğitim hem de test verileri için ölçülen ve tahmin edilen sıkıĢma 

indisi (Cc) değerleri arasındaki farkların önemli bir hata içermediği anlaĢılmaktadır. Ölçülen ve tahmin 
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edilen sıkıĢma indisi (Cc) değerleri arasındaki hatalar ise eğitim ve test verileri için sırasıyla ġekil 7‘de 

gösterilmiĢtir. Buna göre hataların büyük çoğunluğunun -0.05 ile 0.05 arasında olduğu görülmektedir. 

Diğer yandan, bu sınırlar dıĢında az da olsa hata değerleri bulunmaktadır. Örneğin, test verileri 

içerisindeki 25. örnekte ise hesaplanan hata büyük olmuĢtur. 

 

ġekil 6. Ölçülen ve tahmin edilen verilerin karĢılaĢtırılması; a) Eğitim verileri için, b) Test verileri için 

a) b)
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ġekil 7. Hataların gösterimi; a) Eğitim veri seti için, b) Test veri seti için 

 

SONUÇLAR 

Bu çalıĢmada, Türkiye‘nin farklı bölgelerine ait ince daneli zemin numunelerinin fiziksel 

özellikleri kullanılarak sıkıĢma indisinin (Cc) tahmin edilebilmesi için bir yapay sinir ağı modeli 

önerilmiĢtir. Önerilen YSA modelinde sıkıĢma indisinin tahmini için giriĢ katmanında kullanılan 

fiziksel özellikler, doğal su muhtevası (wn), likit limit (LL), plastisite indisi (PI) ve baĢlangıç boĢluk 

oranıdır (e0). YSA uygulaması sonucunda, tahmin edilen sıkıĢma indisi değerleri, deneysel verilerle 

karĢılaĢtırıldığında, oldukça yakın sonuçlar ve yüksek korelasyon katsayılarına ulaĢıldığı görülmüĢtür. 

Önerilen YSA modelinin sıkıĢma indisinin tahmininde gösterdiği baĢarı, karmaĢık problemlerin 

çözümünde YSA kullanımının geleneksel yöntemlere göre çok daha faydalı olduğunu göstermiĢtir.  
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ĠnĢaat Sektöründe ĠĢ Güvenliği Sorunlarının Mali Açıdan Değerlendirilmesi ve Çözüm 
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Özet 
 

Ülkemizde iĢ kazaları uzun yıllardır birçok iĢçinin yaralanmasına, sakat kalmasına ve hatta 

hayatlarını kaybetmesine yol açmaktadır. Özellikle de inĢaat sektöründe bu tip olayla daha fazla 

yaĢanmaktadır. Bunun en önemli sebeplerinden bazıları inĢaat sektörünün kendine özgü değiĢken ve 

farklılık gösteren çalıĢma ortamları ve koĢulları olmasıdır. ĠnĢaat sektörünün diğer sektörlerden farklı 

olmasının baĢlıca nedeni ise her projenin birbirinden farklı yerde, farklı tasarımda ve farklı Ģartlarda 

olmasıdır. Her projede değiĢik çalıĢma koĢulları ve farklı risklerle karĢı karĢıya kalınması sektörü iĢ 

güvenliği konusunda zora sokmaktadır. ĠĢçiler, endüstriyel sektördeki gibi tek bir yerde çalıĢma 

imkânı bulamamaktadırlar. Ayrıca inĢaat sektörü iĢ güvenliği konusunda en tehlikeli yüksek risk sınıfı 

içerisinde yer almaktadır.   

ĠnĢaat sektöründe iĢ sağlığı ve güvenliği konusundaki en büyük eksiklik, iĢ güvenliği 

tedbirlerinin ekonomik, teknik ve uygulamalı olarak iĢ kazalarını önlemek amacıyla 

yararlanılmamasından kaynaklanmaktadır. ĠĢ kazalarını önleyici tedbirler almak için yapılacak 

harcamaların gereksiz olduğunu düĢünülmektedir. ĠĢçilerin gerektiği iĢ güvenliği araç gereçlerini 

yeteri kadar özenli kullanmadığı hatta hiç kullanmadığı belirtilmektedir. Bununla beraber kazaların 

iĢçilerin dikkatsizliğinden kaynaklandığını düĢünülmektedir. Hâlbuki iĢ kazalarının meydana 

gelmesinde ve kötü sonuçların oluĢmasında asıl neden, iĢ sağlığı ve güvenliği araç ve gereçlerinin 

kullanılmaması ve gerekli tedbirlerin alınmamasıdır. Güvenlik konusunda yapılacak kısıtlamalar ile 

harcamalar azaltılarak maliyet düĢürülüp daha fazla kâr elde edileceği düĢüncesi sektörün en büyük 

sıkıntısıdır. Fakat unutulmaması gereken en önemli gerçek, iĢ kazalarını önlemek için yapılacak her 

türlü güvenlik harcaması ve yatırımın, iĢ kazası meydana geldikten sonra ortaya çıkan dolaylı ve 

dolaysız maliyetlerden daha az olmasıdır. 

Bu çalıĢmamızda sektörde örnek teĢkil etmesi ve kıyaslama yapılabilmesi için istatistiksel 

olarak birkaç örnek sunulmuĢtur. Böylece alınan riskler ve harcamalar karĢılaĢtırılarak iĢ güvenliği 

hususunun maddi harcamalar nedeni ile göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulanmıĢtır. Bununla 

beraber iĢ kazalarında oluĢan maddi kayıplar hesaplanabilir bir boyutu varken, iĢ kazası sonucunda 

iĢçi, iĢçinin ailesi ve iĢçinin arkadaĢları üzerinde oluĢan psikolojik durumdan kaynaklanan manevi 

kayıplar hesaplanamaz bir boyutu söz konusudur. Bu nedenle iĢ kazalarının önlenmesi için gerekli 

tedbirler alınmasının maddi ve manevi boyutunun önemine vurgu yapılmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: İş güvenliği, İnşaat, İş Kazası, İş güvenliği maliyeti, manevi kayıplar 
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Abstrac 

Accidents at work in our country for many years, injuring many workers, leads to becoming 

disabled or even lose their lives. Especially this type of incident is more experienced in the 

construction industry. Some of the most important reasons is that the working environment and 

conditions showing peculiar variables and differences in the construction sector. The main reason is 

different from other sectors of the construction industry in different places from each other, each 

project is different design and in different conditions. Each project Faced with the different risks and 

different working conditions in the sector is jeopardizes job security. Workers cannot find opportunity 

to work in one place as in the industrial sector. Also located in the most dangerous high risk class in 

the construction industry job security. 

The biggest deficiency on occupational health and safety in the construction sector, the 

economics of safety measures, technical and practical in order to prevent work-related accidents 

caused by the exploitation. The expense to get the job accidents that preventive measures are 

considered unnecessary. The use of safety equipment as required by the workers are attentive enough 

even stated that they never use. However, it is thought that due to the carelessness of the workers of 

the accident. Whereas the formation of the occurrence of occupational accidents and poor results a 

major cause of occupational health and safety, used tools and equipment and to take the necessary 

measures. Reducing spending on security costs and restrictions will be overthrown more profit is the 

biggest problem the industry thought would be obtained. But the most important fact to remember, all 

security spending and the investments to be made in order to prevent occupational accidents, accidents 

at work is not less than the direct and indirect costs incurred after occur.  

In this study, to set an example in the industry, and presents a few examples of statistical 

comparisons were to be made. Thus, taken risks and expenses of financial expenses compared why it 

was emphasized that safety issues should not be ignored with. However, while there is a calculable 

financial loss incurred size of industrial accidents, labor as a result of accidents at work, moral losses 

resulting from psychological condition that occurs on the family and the worker's friends workers 

calculated the size in question. It has therefore tried to emphasize the importance of the material and 

spiritual dimensions of the necessary measures are taken to prevent accidents. 

 

Keywords: Job security, construction, Work Accident, Occupational safety costs, intangible losses 
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GĠRĠġ 

Günümüz rekabet koĢullarında ülkemizde inĢaat firmalarının ayakta kalabilmesi ve 

devamlılığını sağlayabilmesi için her sektörde olduğu gibi inĢaat sektöründe maliyetlerin minimum 

seviyede tutulması gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır. Son dönemlerde iĢ sağlığı ve güvenliği 

konusu önem kazanmıĢ ve beraberinde bazı zorunluluklar getirilmiĢtir. Bu konuda alınan önlemlerin 

maliyeti de toplam maliyet içerisinde belli bir mali seviyeye gelmeye baĢlamıĢtır. Güvenlik ve sağlık 

amaçlı yapılan bu iĢler ve alınan bu malzemeler her ne kadar ilk bakıĢta maliyetleri artıran bir unsur 

gibi görünse de, bu önlemlerin alınmadığı durumlarda meydana gelebilecek beklenmedik olaylar ve iĢ 

kazaları sebebiyle inĢaat çalıĢmalarınıdurduracak veya yavaĢlatacak önemli sonuçlar ortaya çıkmaya 

baĢlamıĢtır.  Hesapsız karĢımıza çıkacak bir resmi Ģantiye durdurma sebebi ile iĢler planlanan sürede 

tamamlanamayacaktır. Süresi geciken iĢlerde ceza Ģartları ortaya çıkacak, bununla beraber yeni iĢ 

kayıpları oluĢacaktır. Sektörde kayıp sürede elde edilecek kazanç, cezai Ģartlar ve tazminatlar 

maliyetleri ciddi oranda arttıracaktır. Bu tip olayların sık meydana geldiği inĢaatlarda ise zamana 

kayıpları oluĢacak buna bağlı iĢ kayıpları meydana gelecek, iĢçi maliyetleri yükselecek, uzman 

personel bulma sıkıntıları yaĢanacaktır. Bununla beraber iĢçilerin motivasyonu azalacak yanı sıra iĢçi-

iĢveren iliĢkileri de zedelenecektir.  

Bunların sonucu oluĢacak kazanç kaybı ve kara zarar tablosu incelendiğinde iĢ güvenliği 

maliyetlerinden kaçılarak elde edilecek karlılık kaybetme ihtimali olan kazanç miktarı 

düĢünüldüğünde riske alınacak değerler olmadığı ortaya çıkmaktadır. ĠĢ güvenliği tedbirlerinin 

yetersiz olması nedeniyle meydana gelen kazaların sebep olduğu ilave maliyetler iki ana baĢlık altında 

incelenmektedir. Bunlardan ilki doğrudan maliyetler ikincisi isedolaylı maliyetlerdir. Doğrudan 

maliyetler ilk bakıĢta hesaplanan ve maddi olarak direk ek külfet olarak bakılan malzeme ve önlem 

için gerekli masraflardır. Ġlk bakıĢta ihmal edildiği halde çok daha etkin olan ikincil dolaylı maliyetler 

ise sektörü ve firmaları asıl yoran ve zarara uğratan etkenlerdir. Zira yapılan araĢtırmalar, dolaylı 

maliyetlerin doğrudan maliyetlere göre yaklaĢık 4 ile 10 kat daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

(Alp; 2006) 

Ġġ KAZALARININ DOĞURACAĞI ETKĠLER 

ĠĢ kazalarının sebep olacağı sonuçlar doğrudan kazaya maruz kalan ĠĢçiyi yakından etkiyen ve 

maliyetini iĢçinin doğrudan ödediği sonuçlar baĢta gelmektedir. Bunlar yaralanma veya hastalığın 

neden olduğu acı çekme, gelir kaybı, büyük bir olasılıkla iĢini kaybetme, sigortalı olmadığında, tedavi 

giderlerini karĢılama, aksi takdirde yetersiz tedavi sonucu sakatlar ve uzun süreli iĢ görmezlikler 

olarak sıralanabilir. 

ĠĢverene olan doğrudan maliyetleri Ģu Ģekilde sıralayabiliriz. ĠĢ gücü kaybı, tedavi ve diğer giderler 

nedeni ile yapılan ödemeler ve tazminat, hasarlı yapı malzeme ve bölümleri, , iĢ aletleri kaybı, yapı 

onarımı veya yenilenmesi gibi özellikler doğrudan mali açıdan değerlendirilebilir. Bununla beraber 

Ģantiyedeki doğrudan mali değeri olmasa bile dolaylı mali kayba sebep olan etkenler iĢin duraklama 

veya yavaĢlaması, iĢ verimindeki olası azalma ve kalite düzeyinin düĢmesi, diğer çalıĢanların 

üzerindeki olumsuz etkiler olarak düĢünülebilir. Bu tür giderlerin maliyeti arttırması, yasal 

yükümlülük ve sorumluluklarla karĢı karĢıya kalma, mahkeme masrafları gibi dolaylı zararları da söz 

konusudur. ĠĢ kazasının ölümle sonuçlandığı durumda iĢ günü kaybı 7.500 gün olarak alınmalıdır.[4] 
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ĠnĢaat Sektöründe Maliyete Doğrudan Etkiyen ĠĢ Güvenliği Tedbirleri 

Ortalama 1000 m2 inĢaat alanına sahip bir Ģantiye için gerekli sektörel iĢ güvenliği ürünlerinin 

maliyeti minimum ve maksimum fiyatlar dikkate alınarak incelenmiĢtir. ĠnĢaat sektöründeki baĢlıca 

tehlike ve risklerden korunmak için kullanılması gereken malzemeler incelenmiĢtir. Bu inceleme 

sonucu aĢağıdaki liste oluĢturulmuĢtur.  

 

Tablo 1:ĠnĢaat Sektöründe Gerekli ĠĢ Güvenliği Malzemeleri ve Fiyatları  

Gerekli Malzemeler 

10 KiĢilik  

Bir ġantiye  

Örneği 

Minimum 

ve 

Maksimum 

Adet Fiyatı 

(TL) 

1000 m2  

 ĠnĢaat  

Maliyeti  

(TL) 

ĠĢ Ayakkabıları (10 Takım) 40-120 400-1200 

Baretler (10 Takım) 6-40 60-400 

Göz ve Yüz Koruyucular (10 Takım) 5-30 50-300 

Kulak Koruyucular (10 Takım) 1-4  10-40 

Toz ve Gaz Maskeleri  (10 Takım) 3-100 30-1000 

ĠĢ Eldivenleri  (10 Takım) 4-25 40-250 

Yüksekte ÇalıĢma Ekipmanları  (10 Takım) 40-200 400-2000 

Reflektörlü Ġkaz Yelekleri  (10 Takım) 5-20 50-200 

Ġlk Yardım Malzemeleri (1 takım) 30-450 30-450 

ĠĢ güvenliği Uyarı Levhaları  (1 Takım) 50-500 50-500 

Yangın Söndürme Cihazları  (1 Takım) 50-1000 50-1000 

ĠĢ Güvenliği ġeritleri ((10 Takım) 15-30 150-300 

ĠĢ Güvenliği Defteri  (1 Takım) 30-100 30-100 

TOPLAM 000-000 1340-7740 

―Yazarın kendi hesaplamaları‖ 

 

Yukarıdaki liste ve maliyet hesaplamaları sonucu Orta Düzey bir Ģantiyede gerekli iĢ güvenliği 

malzemeleri minimum maliyetleri 1340 TL olarak hesaplanmıĢtır. Bununla beraber maksimum 7740 

TL ile ortalama 4540 TL bir maliyet ortaya çıkmaktadır. Bu hesaplar ıĢığında maksimum maliyet 

dikkate alacak bile olsak çok büyük bir maliyet söz konusu değildir.  

 

ĠnĢaat Sektöründe Maliyete Doğrudan Etkiyen ĠĢ Güvenliği Tedbirleri 

Ortalama 1000 m2 inĢaat alanına sahip bir Ģantiye için gerekli sektörel iĢ gücü günlük ortalama 

10 saatlik çalıĢma süresi baz alınarak 10 kiĢilik bir ekip yeterlidir. ĠĢ kazası sonucu dolaylı olarak 

etkileyen bazı etkenleri minimum ve maksimum tahmini maliyetler dikkate alınarak bir hesaplama 

yapılmıĢtır. ĠnĢaat sektöründeki meydana gelen iĢ kazaları düĢüldüğünde baĢlıca tehlike ve riskler 

sonucu oluĢacak dolaylı zararlar için aĢağıdaki liste oluĢturulmuĢtur.  
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Tablo 2:ĠnĢaat Sektöründe OluĢabilecek ĠĢ Kazası Riskleri ve Tahmini Zararları  

OluĢabilecek ĠĢ Kazası 

10 KiĢilik  

Bir ġantiye  

Örneği 

Minimum ve 

Maksimum 

Risk Değeri 

(TL) 

Toplam  

Risk  

Değeri 

(TL) 

ĠĢ Gücü Kaybı 
1 aylık ĠĢ 

görmezlik 
2250-3750 

Tedavi ve Diğer Giderler 

1 aylık 

hastane ve 

ilaç 

Giderleri 

3000-9000 

Tazminatlar ve cezalar 

1 aylık 

Ġstirahat ve 

Manevi 

Tazminatlar  

2250-6750 

ĠĢin yavaĢlaması ve Ģantiyenin kapatılması  3 aylık 25000-50000 

Makine ve teçhizatlarda hasar ve yenileme Süresiz  1000-2000 

Yeniden onarım ve tadilat Süresiz 1000-2000 

TOPLAM 000-000 34500-73500 

―Yazarın kendi hesaplamaları‖ 

 

ĠĢçiyi yakından etkiyen ve maliyetini iĢçinin doğrudan ödediği sonuçlar taĢeron veya yüklenici 

firmayı etkilememektedir. Yaralanma veya hastalığın neden olduğu acı çekme, gelir kaybı, bir 

olasılıkla iĢini kaybetme, sigortalı olmadığında, tedavi giderlerini karĢılama, aksi takdirde yetersiz 

tedavi gibi konuları burada manevi kayıpların içine hiç almamıĢ bulunmaktayız. Fakat iĢvereni dolaylı 

dahi olsa mali olarak etkileyen iĢ gücü kaybı, tedavi ve diğer giderler nedeni ile yapılan ödemeler ve 

tazminatlar, hasar gören makine veya teçhizatlar, onarımı veya yenilenmesi gerekli yapı bölümleri 

ortaya çıkmaktadır.  ġantiyedeki duraklama veya yavaĢlama, verimindeki olası azalma ve kalite 

düzeyinin düĢmesi, diğer çalıĢanların üzerindeki olumsuz etkiler, bu tür giderlerin maliyeti artırması 

arttırması, yasal yükümlülük ve sorumluluklarla karĢı karĢıya kalma, mahkeme masrafları gibi 

etkenlerin hesabını da tutmak gerekmektedir. Yukarıdaki liste ve maliyet hesaplamaları sonucu Orta 

Düzey bir Ģantiyede gerekli iĢ güvenliği malzemeleri maksimum 7740 TL ile dolaylı zararların 

minimum maliyeti 34500 TL olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu hesaplar ıĢığında maksimum maliyeti 

dikkate alacak bile olsak çok büyük bir ek maliyet söz konusu değildir. Bu ek maliyete karĢı alınacak 

risk değerine bakıldığında çok ereksiz bir risk yükü olduğu açıkça görülmektedir. [1] 

 

Çevre ve ġehircilik YaklaĢık ĠnĢaat Maliyetleri 

 

Mimarlık ve mühendislik hesabında Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 2015 yılı YaklaĢık inĢaat 

yapı maliyetleri dikkate alındığında 1000 m2 bir inĢaatın 700.000 TL ye mal olduğu görülmektedir. 

Bu maliyet içerisinde sektörün gerektirdiği iĢ güvenliği önlemlerinin toplam maksimum maliyeti %1 

gibi çok küçük bir orana tekâmül etmektedir. Fakat bu küçük orandaki maliyete karĢılık %5-10 

arasında ek masraf ve maliyet riskine karĢı hiç de önemsenecek bir masraf değildir. [1] 

 

 

 

 

 



IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

417 

 

SONUÇ  

ĠĢ sağlığı ve güvenliğine iliĢkin alınan önlemlerin maliyeti klasik yüklenici bakıĢ açısıyla 

firmaya sadece ek bir gider olarak görülmektedir. Genel Maliyet analizinden yola çıkıldığında 

yukarıda detaylarıyla açıklanan iĢ kazasından kaynaklanan doğrudan ve dolaylı maliyetler, bu kazayı 

önlemek için alınacak önlemin maliyeti yanında oldukça düĢük kalmaktadır. Kaldı ki, ortaya çıkacak 

manevi kaybın parasal karĢılığı olamaz. Yapılan araĢtırmalar iĢ güvenliği için yapılan harcamalar ile 

maliyetler arasında parabolik bir iliĢki olduğunu göstermiĢtir. ĠĢveren, iĢ kazalarını en düĢük maliyette 

önlemek için alınması gereken tüm tedbirleri belirlemelidir. Bu arada iĢ güvenliği masrafları ile 

maliyet arasındaki iliĢkinin ampirik olduğu unutulmamalıdır. Yani bir iĢletmede zorunlu olarak bir iĢ 

güvenliği önlemi alınması gerekiyorsa, bu önlemin maliyetleri artıracak endiĢesi ile alınmaması ya da 

ertelenmesi düĢünülemez.ġantiyelerde yapılacak olan fayda maliyet analizleri için o Ģantiyedeki, iĢ 

kazası sayısı, iĢçi sayısı, fiziksel iĢpotansiyeli, çalıĢma süreleri ve parasal olarak imalatın değeri 

bilinmelidir. Kaza maliyet oranı genellikle kaza önleme maliyet oranının 5 ile 10 katı arasındadır. Bu 

oranın 10'un üzerinde olması halinde o Ģantiyede acilen iĢ güvenliği önlemlerinin arttırılması ya da 

mevcut önlemlerin yeniden gözden geçirilip daha etkin önlemler alınması gerekir.  
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Güvenliği Mevzuatı Yönünden Ġrdelenmesi 
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Özet 

 

Tüm Dünya‘da olduğu gibi Türkiye‘de de iĢ kazalarının en çok yaĢandığı sektörlerden birisi 

inĢaat sektörüdür. ĠnĢaat iĢleri ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğine iliĢkin ĠĢyeri Tehlike Sınıfları Tebliği‘ne göre 

çok tehlikeli iĢler kapsamındadır. ĠnĢaat iĢlerinde farklı nedenlerle çok sık iĢ kazası yaĢansa da 

istatistikler bu kazalarda büyük oranın yüksekten düĢmeye ait olduğunu göstermektedir. Yüksekten 

düĢmeler genellikle, ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine uyulmamasından dolayısıyla çalıĢmanın 

uygunsuz fiziksel koĢullarda gerçekleĢtirilmesinden meydana gelmektedir.  2003 yılında yürürlüğe 

giren 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu, Türkiye‘de ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği anlayıĢının değiĢmeye baĢladığı 

önemli bir adım olmuĢtur. Ancak bu kanunun iĢ kazalarına reaktif yaklaĢımı nedeniyle zamanla 

yaĢanan aksaklıklar, proaktif yaklaĢımın gerekliliğini ortaya koymuĢtur. 2013 yılında yürürlüğe giren 

6331 Sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ardından bu kanuna dayalı olarak çıkarılan 

yönetmelikler, iĢyerlerinde iĢlerin yürütülmesi sırasında meydana gelen iĢ kazalarının hiç 

yaĢanmamasına yönelik çalıĢmaları içermektedir. Bu kanun ve yönetmelik maddeleri hem iĢçi hem de 

iĢverene ayrı ayrı sorumluluklar yüklemektedir.   

Bu çalıĢmada, inĢaat iĢlerinde yüksekte çalıĢmalarda yaĢanan iĢ kazaları, kanunlarda yer alan 

iĢçi ve iĢveren yükümlülükleri açısından incelenmiĢ, Türkiye‘de iĢ sağlığı ve güvenliği anlayıĢı örnek 

bir olay üzerinden irdelenmiĢtir. Örnek olay, inĢaatlarda meydana gelen yüksekten düĢme kazalarının 

oluĢumunda, kanun ve yönetmelerle belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin rolünü açıkça 

göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler:İnşaat, Yüksekten düşme, işçi, işveren, yükümlülük 

 

Study on Construction in Height Safety Evaluation in Terms of Labor and the 

Employers' Liability Legislation 

Abstract 

 

All of the sector in Turkey as well as in the world where the construction sector is one of the 

most experienced of occupational accidents. Construction works, according to the Workplace Hazard 

Classes Communication on the scope of the Occupational Health and Safety is very dangerous work. 

In construction, very often suffer work accidents if for different reasons, statistics show that a large 

proportion of these accidents fall from a height.Falls from heights usually about failure to comply with 

laws and regulations due to the work consists in carrying out inappropriate physical conditions.Which 

came into force in 2003, 4857 is an important step that begins to change the understanding of 
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Occupational Health and Safety in Turkey.However, due to the reactive approach to accidents at work 

in time for the shortcomings of this Act, have revealed the necessity of a proactive approach. 

No. 6331 enacted in 2013 Occupational Health and Safety Act and regulations issued based on 

this law, then, includes works never happened for avoiding occupational accidents occurred during the 

execution of the works in the workplace. 

These substances laws and regulations of both workers and employers imposes individual 

responsibility.In this study, accidents at work occurred in working at height in the construction 

business, involved in law are examined in terms of workers and employers liability, occupational 

health and safety in Turkey samples were analyzed through an understanding of the event. Case, the 

formation of falls from height accidents in the construction, clearly shows the role of non-fulfillment 

of obligations set by law and management. 

 

Keywords: Construction, falls from heights, workers, employers, obligations 

 

 

 

 

1.GĠRĠġ 

 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği (ĠSG), iĢverenleri ve bütün çalıĢanları yakından ilgilendiren, çalıĢma 

yaĢamının ve çalıĢma hukukunun en temel konularından birisidir. YaĢanan iĢ kazaları ve meslek 

hastalıkları türü ve sayısı dünya genelinde ülkenin geliĢmiĢlik düzeyini gösterir bir unsurdur. Bir 

ülkenin ĠSG‘ne yönelik izlediği politikalar, o ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel geliĢmiĢlik düzeyi 

ile doğru orantılıdır. Sosyal devlet kavramının yerleĢik olduğu ekonomik düzeyi geliĢmiĢ ülkelere gore 

geride olan ülkelerde ĠSG çalıĢmaları daha yavaĢ ilerlemektedir (MMO Oda Raporu,2014:3).  

 ĠSG‘nin ülkemizdeki kronolojik geliĢim süreci incelendiğinde; 3008 sayılı kanun cumhuriyet 

döneminde yürürlüğe giren ilk iĢ kanunudur. Kapsamının sınırlı olması ve Anayasa hükümleri ile olan 

uyumsuzlukları nedeniyle yetersiz kalan bu kanundan sonra 1967 yılında 931 Sayılı ĠĢ Kanunu 

uygulanmaya baĢlamıĢtır. 3 yıldan fazla uygulanan bu kanun, kabulü sırasında yapılmıĢ olan Ģekil 

hataları nedeniyle tamamen iptal edilmiĢ, ardından 931 Sayılı kanunun benzeri olan 1475 sayılı ĠĢ 

Kanunu 1971 yılında uygulanmaya baĢlamıĢ, bu kanuna bağlı olarak birçok yönetmelik ve tüzük 

çıkartılmıĢtır. Daha sonra 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu ile birlikte ülkemiz ĠSG 

konusunda önemli bir değiĢim sürecine girmiĢtir. Ancak iĢverenler ile bir iĢ sözleĢmesine dayanarak 

çalıĢtırılan iĢçilerin çalıĢma Ģartları ve çalıĢma ortamına iliĢkin hak ve sorumluluklarını düzenleyen bu 

kanun (4857 SK) iĢ kazalarını önlemede yetersiz kalmıĢtır. 2012 yılında kabul edilen 6331 Sayılı ĠĢ 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‘nun 2013 yılında yürürlüğe girmesiyle ĠĢ kazası ve meslek hastalıklarını 

önlemek ve iSG alanında yaĢanan sorunlara kalıcı çözümler üretmek amaçlı yapılan proaktif 

çalıĢmalar gündeme gelmiĢtir (Kürklü, Görhan, 2014: 2). Bu Kanunun amacı iĢyerlerinde iĢ sağlığı 

ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik Ģartlarının iyileĢtirilmesi için 

iĢveren ve çalıĢanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir 

(6331SK). AB ve ILO normlarına uygun olarak hazırlanan 6331 Sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu‘nun yürürlüğe girmesiyle iĢverenlerin, çalıĢanların ve ĠSG profesyonellerinin yükümlülükleri 

daha detaylı  tanımlanmıĢ, ĠSG konusunda ilk kez bakanlık yardımı sözkonusu olmuĢ, çalıĢanların ĠSG 

konusuyla ilgili görüĢlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması gündeme gelmiĢtir (KılkıĢ, 2013:3) 
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Yapı sektörü çok geniĢ ve birbirinden farklı iĢ kalemine sahip farklı çalıĢma alanlarını 

barındıran bir sektördür. Bu sektörde çalıĢan insanların eğitim seviyesinin düĢük olması, 

yapılan uyarı ve talimatları küçümseyerek tecrübesine güvenen çalıĢanlara iĢverenlerin hiçbir 

Ģekilde uygulatamadığı ĠSG kuralları, iĢverenlerin maliyetinden kaçtığı için almadığı 

önlemlerle birleĢince Türkiye‘nin yapı sektöründe meydana gelen kazalar açısından dünya 

sıralamasında üst sıralarda yer alması, kaçınılmaz olmaktadır. Ülkemiz iĢ kazalarında Avrupa ve 

dünyada ilk sıralarda; ölümlü iĢ kazalarında ise Avrupa‘da birinci, dünyada üçüncü sırada yer 

almaktadır (MMO Oda Raporu,2014:137,139).  

2. Ġġ KAZASI 

Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO) Ansiklopedisine göre Belirli bir zarara yada yaralanmaya 

neden olan beklenmeyen ve önceden planlanmamış bir olayolan iĢ kazası, Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) tarafından Önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel yaralanmalara, makinaların, araç ve 

gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olay olarak tanımlanmakta; 

ülkemizde uygulanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nda  ise 

karĢımıza; Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, - İşveren tarafından yürütülmekte olan iş 

nedeniyle, - Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yü- zünden asıl işini 

yapmaksızın geçen zamanlarda, - Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan 

zamanlarda, - Sigortalının, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp 

getirilmeleri sırasında hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen ve sonradan 

bedence ve ruhça arızaya uğratan olay olarak çıkmaktadır (MMO Oda Raporu,2014:59).  

 2.1. Yüksekte ÇalıĢma 

 ÇalıĢma hayatında ülkeden ülkeye farklılık gösteren yükseklik kavramı Avrupa'da 1.8m, 

Amerika'da 1,2 m.olarak belirlenmiĢtir (ĠDÇ Sanayi Yüksekte ÇalıĢma I:2). Türkiye‘deYapı ĠĢlerinde 

ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü 3 m.yi aĢan çalıĢmalar hakkında önlemlerden bahsederken, ĠĢçi 

Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü yüksekte çalıĢma kriteri olarak 4m.yi baz almıĢtır. 2 farklı tüzükte 2 

farklı karĢılık bulan yüksekte çalıĢma, Yapı ĠĢlerinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği‘nde seviye 

farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma 

olarak tanımlanmıĢtır (Kürklü, Görhan, 2014: 3) 

2013 yılından itibaren iĢ kazası bildirimlerinin elektronik ortamda yapılması zorunluluğu ile iĢ 

kazası geçiren bütün sigortalılara ait bilgilerin istatistiklere yansıması sağlanmıĢtır. ÇalıĢma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı‘na bağlı ĠĢ TeftiĢ Kurulu‘nun 2014 yılı sonu itibari ile ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 

yönünden yaptığı toplam 14174 teftiĢte; 363 iĢ kazası olayının gerçekleĢtiği, bu kazalarda 65 uzuv 

kaybı, 483 yaralanma, 461 ölüm olayının yaĢandığı görülmektedir. Ġncelenen 363 iĢ kazasının oluĢ 

nedenleri sıralandığında da birinci sırada yüksekten düĢme (81 adet)  (Figür 1) yer almaktadır 

(www.csgb.gov.tr). 

 

  

http://www.csgb.gov.tr/
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Figür 1:2014 yılı sonu itibari ile incelenen iĢ kazalarının sonuçları ve kaza türleri 

 
Kaynak: ĠĢ TeftiĢ Kurulu 2014 Yılı Faaliyetleri, www.itkb.gov.tr 

 

2.1.1. Yüksekte ÇalıĢma Konusunda ĠĢverenin Yükümlülükleri 

6331 Sayılı ĠSGK madde 4‘e gore; iĢveren genel anlamda çalıĢanların iĢle ilgili sağlık ve 

güvenliğini sağlamakla yükümlüdür (Narter,2015:56) 

a) Eğitim ve bilgilendirme yükümlülüğü 

 ĠĢveren mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin 

alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve 

güvenlik tedbirlerinin değiĢen Ģartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun 

iyileĢtirilmesi için çalıĢmalar yapar (6331 sayılı ĠSGK m.4) 

 ĠĢveren, çalıĢanların iĢ sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim 

özellikle, iĢe baĢlamadan once, çalıĢma yeri veya iĢ değiĢikliğinde, iĢ ekipmanlarının 

değiĢmesi halinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde verilir. Eğitimler, değiĢen 

ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli 

aralıklarla tekrarlanır (6331 sayılı ĠSGK m.17) 

 Yüksekte çalıĢanlara yüksekte çalıĢmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda 

bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir (Yapı ĠĢlerinde ĠĢ Sağlığı Ve 

Güvenliği Yönetmeliği EK 4-2/g) 

b) ĠĢ sağlığı ve güvenliği tedbirlerinialma yükümlülüğü 

 ĠĢveren iĢyerinde iĢi yürütümü ile ilgili risklerden kaçınmak, kaçınılması mümkün 

olmayan riskleri analiz etmek, risklerle kaynağında mücadele etmek, iĢin kiĢilere 

uygun hale getirilmesi için iĢyerlerinin tasarımı ile iĢ ekipmanı, çalıĢma Ģekli ve 

üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, teknik geliĢmelere uyum sağlamak, 

tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiĢtirmek, toplu korunma 

tedbirlerine (Figür 2/a,b,c,), kiĢisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek, 

çalıĢanlara uygun talimatlar vermekle yükümlüdür (6331 sayılı ĠSGK m.5) 
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Figür 2(a,b,c,): Güvenlik Ağları (Yüksekten düĢmeye karĢı toplu korumu yöntemi) 

 

(a)                                            (b) 

 

(c) 

Kaynak: ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ĠĢ TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı 

 ĠĢveren, iĢ sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya 

yaptırmakla, yapılan risk değerlendirmesi sonucu alınacak iĢ sağlığı ve güvenliği 

tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirlemekle 

(6331 sayılı ĠSGK m.10), ayrıca görevlendirdikleri kiĢi veya hizmet aldığı kurum ve 

kuruluĢlar tarafından iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve 

yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmekle yükümlüdür (6331 sayılı ĠSGK 

m.6/1-ç) 

 ĠĢveren iĢyerinde gerçekleĢtirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre; iĢyerindeki 

risklerin ortadan kaldırılamadığı veya toplu korumaya yönelik teknikler veya iĢin 

organizasyonunda kullanılan önlem, yöntem veya süreçlerle yeterince azaltılamadığı 

durumlarda, sağlık ve güvenlik iĢaretlerini (Figür 3/a,b,c) bulundurmak ve uygun 

yerlerde kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür (Sağlık ve Güvenlik ĠĢaretleri 

Yönetmeliği m.5) 

Figür 3: ĠnĢaat iĢlerinde kullanılan sağlık ve güvenlik iĢaretlerine örnek

 

Kaynak: www.acillevha.com 
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 ĠĢveren, iĢyerlerinde alınması gereken iĢ sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi 

ve uygulanmasının izlenmesi, iĢ kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, iĢçilerin 

ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi 

amacıyla; ĠSGB oluĢturmakla, bu birimde bir veya birden fazla iĢyeri hekimi ile 

gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle ve sanayiden sayılan iĢlerin 

yapıldığı iĢyerlerinde tehlike sınıfına uygun bir veya birden fazla iĢ güvenliği uzmanı 

görevlendirmekle yükümlüdür (ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği m.5). ĠĢyeri 

dıĢındaki uzman kiĢi ve kuruluĢlardan hizmet alınması, iĢverenin sorumluklarını 

ortadan kaldırmaz (6331 sayılı ĠSGK m.4/2) 

 ĠĢveren çalıĢma yerlerinde çalıĢanların güvenliğini öncelikle, güvenli korkuluklar, 

düĢmeyi önleyici platformlar, bariyerler, kapaklar, çalıĢma iskeleleri, güvenlik ağları 

veya hava yastıkları gibi toplu koruma tedbirleri ile sağlamakla 

(Yapı ĠĢlerinde ĠĢ Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği EK 4-2/ç). Toplu koruma 

tedbirlerinin düĢme riskini tamamen ortadan kaldıramadığı,  uygulanmasının mümkün 

olmadığı, daha büyük tehlike doğurabileceği, geçici olarak kaldırılmasının gerektiği 

hallerde, yapılan iĢlerin özelliğine uygun bağlantı noktaları veya yaĢam hatları 

oluĢturularak tam vücut kemer sistemleri veya benzeri güvenlik sistemlerinin 

kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.  ÇalıĢanlara bu sistemlerle beraber yapılan iĢe 

ve standartlara uygun bağlantı halatları, kancalar, karabinalar, makaralar, halkalar, 

sapanlar ve benzeri bağlantı tertibatları; gerekli hallerde iniĢ ve çıkıĢ ekipmanları, 

enerji sönümleyici aparatlar, yatay ve dikey yaĢam hatlarına bağlantıyı sağlayan halat 

tutucular ve benzeri donanımlar verilerek kullanımı sağlanır (Yapı ĠĢlerinde ĠĢ Sağlığı 

Ve Güvenliği Yönetmeliği EK 4-2/d). 

 Yüksekte yapılan çalıĢmalar iĢveren tarafından görevlendirilen ehil bir kiĢinin gözetim 

ve kontrolü altında gerçekleĢtirilir(Yapı ĠĢlerinde ĠĢ Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği 

EK 4-2/ğ). 

 Betonarme platformların döĢeme kenarlarında (Figür 3), asansör, merdiven (Figür 4), 

baca, Ģaft, aydınlatma boĢlukları gibi döĢemelerde süreksizlik meydana getiren 

boĢluklarda, duvar ve perde duvar gibi yapı elemanları arasında süreksizlik meydana 

getiren pencere ve benzeri boĢluklarda çalıĢanların veya malzemelerin düĢmesini 

engelleyecek toplu koruma tedbirleri alınır. 

Figür 3: Betonarme platformların kenarında  

Toplu koruma önlemi alınmamıĢ (a) ve alınmıĢ (b) 

 

(a) (b) 

Kaynak:ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ĠĢ TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı 
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Figür 4: Süreksizlik meydana getiren boĢluklarda 

Toplu koruma önlemi alınmamıĢ (a) ve alınmıĢ (b) 

 

(a) (b) 

Kaynak:ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ĠĢ TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı 

 Herhangi bir sebeple betonarme platform kenarında güvenli korkuluğun bir kısmının 

geçici olarak kaldırılmasının gerektiği durumlarda, bu alanlarda gerekli güvenlik 

tedbirleri alınır ve çalıĢanlara uygun kiĢisel koruyucu donanımlarverilir. 

Korkuluklarda, platformdan en az bir metre yükseklikte ve herhangi bir yönden 

gelebilecek en az 125 kilogramlık yüke dayanıklı ana korkuluk, platforma bitiĢik, en 

az 15 santimetre yüksekliğinde topuk levhası,  Topuk levhası ile ana korkuluk 

arasında açıklıklar 47 santimetreden fazla olmayacak Ģekilde konulan ara korkuluk 

bulunması sağlanır (Yapı ĠĢlerinde ĠĢ Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği EK 4-A/4). 

 KiĢisel koruyucu donanım, risklerin, toplu korunmayı sağlayacak teknik önlemlerle 

veya iĢ organizasyonu ve çalıĢma yöntemleriyle önlenemediği, tam olarak 

sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılır. KiĢisel koruyucu donanım, iĢ kazası ya da 

meslek hastalığının önlenmesi, çalıĢanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunması, 

sağlık ve güvenlik koĢullarının iyileĢtirilmesi amacıyla kullanılır (Figür 5). ĠĢveren, 

toplukorunma tedbirlerine, kiĢisel korunma tedbirlerine göre öncelik verir (KiĢisel 

Koruyucu Donanımların ĠĢyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik m.5) 

 

Figür 5: Yüksekte çalıĢırken kullanılacak kiĢisel koruyucu donanımlar: baret (a), ip halatlı düĢüĢ 

durdurucu (b,c), düĢüĢ durdurma ve konumlandırma kemeri (d) 

 

(a)           (b)         (c)   (d) 

Kaynak:ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ĠĢ TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı 
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c) ĠĢ sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini karĢılama yükümlülüğü 

ĠĢveren, iĢ sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalıĢanlara yansıtamaz (6331 sayılı  

ĠSGK m.4/4). ĠĢverenin bu yükümlülüğü aynı kanunun m.15/4 te de açıklık getirilerek 

pekiĢtirilmiĢtir; iĢveren, sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı 

her türlü ek maliyeti karĢılamak ve çalıĢana yansıtmamakla yükümlüdür (6331 sayılı  

ĠSGK m.4/4). 

d) IĢ kazasını bildirme yükümlülüğü 

 ĠĢveren iĢ kazalarını kazadan sonraki 3 iĢgünü içinde kuruma bildirmekle yükümlüdür 

(6331 sayılı ĠSGK m.14) 

 IĢveren iĢ kazalarını, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç 

kazadan sonraki üç iĢgünü içinde bildirmekle yükümlüdür (5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m.13) 

 

2.1.2. Yüksekte ÇalıĢma Konusunda ÇalıĢanın Yükümlülükleri 

 ÇalıĢanların iĢveren tarafından verilecek eğitimlere katılma ve bu eğitimler doğrultusunda 

kendilerinin ve diğer çalıĢanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düĢürmemek yönünde 

yükümlülükleri bulunmaktadır. ÇalıĢanlar iĢyerlerindeki makine, cihaz, araç, gereç, 

tehlikeli madde, taĢıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun Ģekilde 

kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak 

(Figür 6) ve değiĢtirmemekle yükümlüdür (6331 sayılı ĠSGK m.19) 

 

              Figür 6: ÇalıĢma sırasında iĢçilerin baret ve emniyet kemeri kullanmamalarına örnek  

 

Kaynak: www.zaman.com.tr 

 ÇalıĢanlar ciddi ve yakın tehlike ile karĢı karĢıya kaldıklarında kurula, kurulun 

bulunmadığı iĢyerlerinde ise iĢverene baĢvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli 

tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, iĢveren ise 

derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalıĢana ve çalıĢan 

temsilcisine yazılı olarak bildirilir.  Kurul veya iĢverenin çalıĢanın talebi yönünde karar 

vermesi hâlinde çalıĢan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalıĢmaktan kaçınabilir. 

ÇalıĢanların çalıĢmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iĢ 

sözleĢmesinden doğan diğer hakları saklıdır. ÇalıĢanlar ciddi ve yakın tehlikenin 

önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın iĢyerini 

veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. ÇalıĢanların bu 

hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz. (6331 sayılı ĠSGK m.13). 

3. YÜKSEKTE ÇALIġMA ĠLE ĠLGĠLĠ ÖRNEK KAZA ĠNCELEMESĠ 
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Antalya ili Serik ilçesi A inĢaatında iĢveren (X), inĢaatın kalıp, demir, beton ve duvar iĢlerini 

(Y) firmasına anahtar teslimi vermiĢtir.08.06.2015 tarihinde Y firmasına ait müteveffa iĢçi (Z) inĢaatın 

4.katında kalıp sökme iĢi yaptığı esnada, alt katta kalıpların dikmelerini almıĢ olduğunu unutup, altı 

boĢ kalıp tahtasına basmıĢ ve 4.kattan zemine düĢmüĢtür. Olayın ardından yapılan olay yeri 

incelemede mevzuatta açıkça belirtilen, uyarı levhaları, korkuluklar, kiĢisel koruyucu donanım, toplu 

koruyucu donanım, emniyet Ģeritleri vs. önlemlerinin hiç birinin alınmamıĢ olduğu fotoğraflarla 

delillendirilmiĢ (Figür 7/a ve Figür 8/a), 1 gün sonra Serik Adliyesi Cumhuriyet BaĢsavcılığı‘nın 

yapmıĢ olduğu keĢifte bütün önlemlerin alınmıĢ olduğu (Figür 7/b ve Figür 8/b) görülmüĢtür. 

Figür 7: 08.06.2015 tarihinde yaĢanmıĢ olayda, olay yeri inceleme (a) ve keĢif incelemesi (b): 

Kazadan 1 gün sonra alınmıĢ korkuluk önlemi 

 

(a)        (b) 

Kaynak:Antalya Ġli Serik Cumhuriyet BaĢsavcılığı SoruĢturma Dosyası 

Figür 8: 08.06.2015 tarihinde yaĢanmıĢ olayda, olay yeri inceleme (a) ve keĢif incelemesi (b): 

Kazadan 1 gün sonra uygulanmıĢ emniyet Ģeritleri, uyarı levhaları 

 

   (a)       (b)  

Kaynak: Antalya Ġli Serik Cumhuriyet BaĢsavcılığı SoruĢturma Dosyası 

YaĢanmıĢ bu kazada, iĢverenin, iĢi ehli bir kiĢi tarafından (Ģantiye Ģefi) iĢin yürütümünü 

sağlamak, iĢ sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin ĠSG uzmanı tarafından yürütülmesini sağlamak, risk 

değerlendirme yapmak yada yaptırmak yükümlülüğünü yerine getirdiği dosya kapsamında 

görülmüĢtür. Ancak risk analizi sonucunda risk seviyesi yüksek olarak değerlendirilmiĢ olan yüksekte 

çalıĢılan yerlerde, iĢverene de tebliğ edilip imzalandığı, iĢveren bilgilendirildiği halde, alınması gerekli 

tedbirlerin alınmamıĢ olduğu ve tehlikeli ilk davranıĢın ölümlü kazaya dönüĢtüğü görülmüĢtür. Olay 
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yeri inceleme ekibinin tutanağında iĢçinin kiĢisel koruyucu donanımlarının olmadığı belirtilmiĢtir. 

ĠnĢaat alanındaki konteynerda yeni alınmıĢ ve hiç kullanılmamıĢ olduğu belli olan kiĢisel koruyucu 

donanımların savcılık keĢfi sırasında varlığı da diğer önlemler gibi kaza sonrasında alındığı Ģüphesini 

doğurmuĢtur. 

Figür 9: 08.06.2015 tarihinde yaĢanmıĢ olayda, inĢaat alanındaki kanteynerda bulunan 

kullanılmamıĢ kiĢisel koruyucu donanımlar 

 

Kaynak: Antalya Ġli Serik Cumhuriyet BaĢsavcılığı SoruĢturma Dosyası 

Ülkemizin ĠSG konusunda bulunduğu noktayı çok güzel anlatan yaĢanmıĢ bu olayda üzerinde 

durulmasıgerekenen önemli husus ta, iĢverenin aslında tehlikeleri, riskleri, alınabilecek tedbirleri 

biliyor olduğu halde yapmamıĢ, kazanın oluĢumunda kusurlu bulunmamak için savcılığın keĢfinden 

hemen önce yapmaya çalıĢmıĢ olmasıdır. Bu da iĢverenlerin ĠSG hizmetlerini sağlamanın getirdiği 

maliyeti insan sağlığından daha çok önemsediğini düĢündürmektedir. 

4.SONUÇ 

Türkiye‘de ĠnĢaat sektörü iĢ kazalarının sıklıkla yaĢandığı sektörlerin baĢında gelmektedir. 

Uluslararası ÇalıĢma Örgütü(ILO) verilerine göre geliĢmiĢ ülkelerde inĢaat iĢçileri, diğer sektörlerde 

çalıĢan iĢçilere oranla 3-4 kat daha fazla kazaya uğrama riski taĢımaktadırlar. GeliĢmekte olan 

ülkelerde bu risk 6kata kadar çıkmaktadır.(ILO, 2004). Dünyada hiçbir değer bir insan hayatından 

daha önemli değildir. Maalesef tüm teknolojik geliĢme ve uygulamalara karĢın, insan hayatı için 

geliĢtirilmiĢ güvenlik önlemlerini almadan çalıĢan birçok insan hayatını kaybetmekte, sakat kalmakta, 

ciddi Ģekilde yaralanmaktadır.  

ĠnĢaat iĢlerinde vasıfsız iĢçi hareketinin yüksek oluĢu, mesleki teknik formasyon eksikliği, 

genel eğitim eksikliği bu sektördeki kaza olasılığını artırmaktadır. Her ne kadar 2012 yılında kabul 

edilen 6331 sayılı ĠSG Kanunu ve ardından çıkarılan birçok yönetmelikle, Avrupa ve AB ülkelerindeki 

geliĢmeler yakalanmaya çalıĢılmıĢsa da uygulamada aynı geliĢme sağlanamamıĢtır. ĠĢverenin, alt 

iĢverenin, taĢeronun, çalıĢanın, özel-resmi tüm kurumların yükümlülükleri bu kanun ve 
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yönetmeliklerle hüküm altına alınmıĢ olmasına rağmen, yaĢanan kazalar halen iĢverenin gerekli 

eğitimi vermediğini, önleyici tedbirleri almadığını, toplu ve kiĢisel koruyucu donanımların 

kullanımının sağlanmadığını göstermektedir. 

Yapı iĢlerinde yüksekte yapılan çalıĢmalarda, iskelelerin ehliyetli olan ustalar tarafından ve 

gerekli güvenlik önlemleri alınarak kurulması, seyyar merdivenlerin sağlam ve standartlara uygun 

olması ve iĢe uygun Ģekilde kullanılması, inĢaat süresince ortaya çıkan asansör, döĢeme vb. 

boĢlukların korkulukla çevrilmesi, üzerlerinin kapatılması, dıĢ cephelerin korkulukla çevrilmesi, 

düĢme tehlikesi olan yerlerdeki çalıĢmalarda emniyet kemeri kullanılmasının sağlanması ile kazaların 

önlenebileceği en azından azaltılabileceği açıktır. Teorik olarak doğruluğu bilinen tüm bu 

uygulamaların hayata tam anlamıyla geçirilemeyiĢi, iĢ kazalarını halen yaĢamamıza can ve mal 

kayıplarımızın devamına neden olmaktadır. 

Uygulamada görülen baĢka bir eksiklik te çoğu küçük inĢaat iĢlerinde ĠSG profesyonellerinin 

ve Ģantiye Ģeflerinin tamamen kanun ve yönetmelik hükümlerini sağlamak amaçlı 

görevlendirilmeleridir. Evrak bazında yerine getirilen yükümlülüklerin karĢılığını bulamadığı, 

kazaların halen alınmamıĢ önlemlerden kaynaklamasından anlaĢılmaktadır. Zira evraklarda halledilmiĢ 

tüm bu yasal zorunluluklar gerçekte uygulanmıĢ olsa o kazaların yaĢanmaması veya en azından daha 

az kayıpla sonuçlanması gerekirken, kaza türlerinde ve sayılarında önemli bir değiĢiklik yaĢanmıyorsa, 

anlayıĢ olarak hala iĢin maddi boyutunun insan sağlığından üstün tutulduğu düĢünülmektedir. Kanun 

ve yönetmelik hükümlerinin amacına ulaĢması öncelikle iĢverenlerin insan odaklı düĢünmeleri, 

çalıĢanların da kendi hak ve sorumluluklarının bilincine varmaları ile mümkün olacaktır. Bunun 

hemen iĢten önce veya belirli aralıklarla ve sürelerle düzenlenen eğitimle değil de, zorunlu temel 

eğitimin bir parçası olarak erken yaĢlarda öğrenilmesi gerektiği düĢünülmektedir. Okul çağındaki 

alınacak bu eğitim, öğrencinin, ilerde hangi vasıfta bir insan olacağının önemi olmaksızın insan 

yaĢamının değerini, hak ve sorumluluklarını bilen bir birey olarak yetiĢmesini sağlayacaktır. 

YaĢanan iĢ kazalarının hemen ardından tutulan olay yeri inceleme tutanağı ve fotoğraf, video 

Ģeklinde belgelendirmelerin önemi de açıktır. Zira üzerinde durulmuĢ örnek olaydaki gibi, kazanın 

akabinde olay yerinde yapılan koĢul değiĢiklikleri olayın istatistiklere farklı aktarılmasına, kusur 

tespitinin yanlıĢ yapılmasına, adaletin yerini bulamamasına kadar neden olmaktadır.  

Tüm dünyada ĠSG alanında yaĢanan geliĢmeler, doğru politikalar izleyerek, önlemleri önceden 

alarak, iĢveren ve çalıĢanlarda ĠSG bilincini oluĢturarak kazaların azaltılabileceğini göstermektedir. 

Ülke olarak, AB‘ne teoride paralel olduğumuz tüm kanun ve yönetmeliklerdeki hak ve 

yükümlülüklerimizi yerine getirme bilincinin sağlanması ile, uygulamada da aynı geliĢmiĢliği 

sağladığımız zaman iĢ kazalarında azalma yaĢanacağı gerçektir. 
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Investigation Of Nonlinear Forced Van Der Pol Oscillator By The Method Of 

Decomposition With A Small Parameter 
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Abstract 

In this abstract, Van der Pol oscillator, receiving normally distributed stationary signal to its 

input, is analyzed spectro-correlationally. By the method of decomposition with a small parameter we 

get analytical expression for spectral density of the solution describing the forced oscillations. 

Keywords: Van der Pol oscillator, correlational analysis, spectral density. 

 

 In this paper, we carry out correlational analysis of forced Van der Pol oscillator: 

 ̈      
           ̇              

 (1) 

with initial conditions, where     – is small parameter,    - eigenfrequency of oscillations,      

"hard perturbation (    is uniform as ε  )". Let's consider that      is  stasionary normal random 

variable with expected value zero and spectral density 𝑆    . Asymptotic decomposition of Poincare 

type  

       ∑    
                 

 (2) 

brings out the following problems: 

 ̈    
                ̇             

 (3) 

 ̈    
         

   ̇         ̇      .       

 (4) 

Equation (3) is linear, and  function      on right hand side is a normal random function. 

Consequently,       is also normal and can be defined by its spectral density  

𝑆  
    𝑆           

            (5) 

The right hand side of equation (4) helds the function  
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   ̇   (   

 

 
  

 
)
 

 

,        

 (6) 

which is not normal, but its moments of any order can be found as  ̇     is normal, which its 

spectral density   𝑆  
    defines all distribution laws of ordinates of this function. 

For spectral density       from (4) we get: 

𝑆  
    𝑆  

          
  

 
.         

 (7) 

The solutions of equations (3) and (4) are 

      
 

  
∫                    

 

 
and      

 

  
∫                      

 

 
 

respectively. From this relations, on the basis of normality of       , we get: 

     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   . 

If we satisfy with correlational theory then we can define spectral densities 

𝑆  
    𝑆  

   and𝑆    
   at first approximation, so that keeping first two items in (2) 

for spectral density      we get: 

𝑆     𝑆  
     (𝑆    

    𝑆    
   )    𝑆  

   .     

 (8) 

To define mutual spectral density 𝑆    
   let's multiply both sides of equation (4) to        

and according to stationarity of functions      and      , after few transformations we get: 

𝑆    
    𝑆    

       
     .         

 (9) 

Firstly, let's define mutual spectral density      
   : 

     
     {[       

       
      

    ][         
         

        
      ]}          

(10) 

Let's designate  

                         
          

       

then we have: 

 {       
             

      }   {        }. 

System  {        } is normal and its characteristic function is in the following form: 

                   { 
 

 
[∑   

 

   

  
   ∑        

 

   
       

]}  
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where        {          }  𝐾  
   ,      {              }  𝐾  

   , 

     {  
      

    }   𝐾  

      
   

  𝐾  

     (correlational function of the derivative is 

equal to the second mixed partial derivative of correlational functions of differentiable 

random functions), 

     {  
        

      }   𝐾  

           {            }  𝐾  
     

      {       
    }  𝐾  

     
   

 𝐾  

      (mutual correlational function of 

random function and its derivative is equal to the derivative of correlational functions of 

differential random functions; that is, for real stationary process 𝐾 
     is even function of its 

argument, thus 𝐾 
      ), 

     {       
      }  𝐾  

          {         
      }  𝐾  

        

     {  
      

      }   𝐾  

       

According to the general  properties of characteristic function, we have 

 {        }  
 

  
  

            
                              

After differentiating the above equation we get: 

 {        }                        𝐾  
   𝐾  

      [𝐾  

    ]
 
.             

(11) 

Applying this method we can calculate: 

     
     [ 𝐾  

      𝐾  
     ] ,𝐾  

   𝐾  

      [𝐾  

    ]
 
-.               

(12) 

and from here 

𝑆    
     

 

  
[ 𝐾  

      𝐾  
     ] ,∫       

  
𝐾  

   𝐾  

        ∫       

  
[𝐾  

    ]
 
  -. 

           (13) 

Using the formula for delta-function      
 

  
∫      

  
  we get: 

𝑆    
    [ 𝐾  

      𝐾  
     ] ∫        𝑆  
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Ġslam Dünyasındaki Yeni Dini Hareketler: Neo-Selefi Grupların Zihniyet Analizi 

Faruk Sancar1 

faruksancar@hotmail.com 

Özet 

Ġslam dünyasının son iki asırdır yaĢadığı siyasî ve toplumsal travmaların en belirgin 

yansımalarını yeni birer dini hareket olarak tanımlanabilecek neo-selefî cereyanlar içerisinde görmek 

mümkündür. Burada söz konusu edilen selefîlik ile Ġslam‘ın erken döneminin kurucu ve örnek 

Ģahsiyetlerine referansta bulunmayı ifade eden selef kavramı arasında isim benzerliği dıĢında ciddi bir 

benzerlik kurmak doğru değildir. XIX. yüzyılın baĢlarında filizlenen ve özellikle XX. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren kendini belirgin bir özne haline getiren yeni selefi hareketler ise aynı hürmeti elde 

etmek Ģöyle dursun, sürekli bir sorgulamanın muhatabı olmuĢlardır.Bu yeni selefî dünce tarzının son 

otuz yıl içerisinde bünyesinden çıkardığı el-Kaide, Taliban, eş-Şebâb, İşid/Deaş, Boko Haram ve 

benzeri cihatçı Ġslamî grupların söylem, tutum ve eylemleri göz önünde bulundurulduğunda söz 

konusu hareketler hakkındaki Ģüphelerin hiç de yersiz olmadığı görülmektedir. Bu hareketler her ne 

kadar kendilerini erken dönem selefîliğine nispet etseler de kökenlerine yönelik analizlerin ucunun 

çoğu kez iki asırlık Vehhâbîlik öğretisiyle kesiĢtiğini söylemek daha doğru olacaktır. 

Bu tebliğde yeni selefi/cihatçı grupların siyasi ideolojilerini oluĢturan zihniyetin analizi 

yapılmaya çalıĢılacaktır. ÇeĢitli psiko-sosyal nedenleri de olan bu yoğun Ģiddete dayalı dinî söylemin, 

bu zümrelerin sahip oldukları iman kabulleriyle iliĢkili olduğu açıktır. Bu gurupların son otuz yılda 

uyguladıkları tedhiĢ eylemlerinin muhataplarının ve sebep oldukları ölümlerin %80‘nin Müslüman 

bireyler olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu zümreleri böylesi soğukkanlı Ģekilde Müslüman 

kanı dökmeye iten inanç dinamiklerinin tespit edilmesi önem arz etmektedir. Bu dinamiklerin tespit 

edilmesi bir yandan bu hareketlerin daha yakından tanınmasına yardımcı olurken diğer yandan da bu 

zümrelerin yayılma stratejilerinin engellenmesine fayda sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Modern selefîlik, seçilmişlik, şiddet, zâhirilik. 

 

New ReligiousMovements in theIslamic World: Analysis of Neo-SalafistGroupMentality 

Abstract 

The most obvious reflections of political and social trauma in the Islamic world for the last 

two centuries may be seen in neo-Salafi movements which could be described as a new religion.There 

is no similarity except the name between Salafism mentioned here and concept of ―Salafi‖ which 

means reference to the founders and example figures of early Islam. Beginning from XIX century and 

gaining power especially after mid-XX century, these Salafist movements on the contrary of their 

shared name had been addressed to a continuous questioning. When the speech, attitude and actions of 

Al-Qaeda, the Taliban, the co-Shabab, Isid/Deas, Boko Haram and other jihadist Islamic groups which 

stemmed from this Salafi thought were considered, the doubts about these movements don‘t seem to 

be groundless.  
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These movements, although they often relate them selves with the early Salafismare found too riginate 

from two-centuriesteach of Wahhabism. 

Inthispaper, we will try to make an analysis of the mentality that forms the political ideologies of these 

Salafist/jihadistgroups. The irintenseviolentreligious discourse which also stemmed from various 

psycho-socialreasons is obviously related with their own faith assumptions. Considering that 80 

percentage of the victim skilled because of terrorist actions of these movements were Muslims, it is 

paramount to determine the dynamics of the faith that pushing these peoples pilling Muslim bloodin a 

suchcold-bloodedmanner. Determination of these Dynamics will both help beter understanding of 

these movemen tsand preventing the spread of these movements. 

KeyWords: Modern Salafiyya, chosennes, violence, zahirite/literalistinterpretation. 

 

GiriĢ 

Ġslam dünyasının son iki asırdır yaĢadığı siyasî ve toplumsal sorunlarının en bariz 

yansımalarını neo-selefi cereyanlar içerisinde açıkça müĢahede etmekteyiz. Burada söz konusu 

edilenselefilik ileĠslam‘ın erken döneminin kurucu ve örnek Ģahsiyetlerine referansta bulunmayı ifade 

eden selef kavramı arasında isim benzerliği dıĢında ciddi bir benzerlik kurmak doğru değildir.Zira 

selef-i salihin veya ehl-i sünneti hâssaolarak da isimlendirilen bu dönemin fazilet ve rehberliği 

hususunda bütün Ġslam ekollerinin ittifakı söz konusudur (Bkz. Öz 2012: 258).XIX. yüzyılın 

baĢlarında filizlenen ve özellikle XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kendini belirgin bir özne 

haline getiren yeni selefi hareketler iseaynı hürmeti elde etmek Ģöyle dursun, metotlarına, 

mahiyetlerine ve yerliliklerine dair sürekli bir sorgulamanın muhatabı olmuĢlardır. Bu yeni selefi 

dünce tarzının son otuz yıl içerisinde bünyesinden çıkardığıel-Kaide, Taliban, eĢ-ġebâb, 

ĠĢid/DeaĢ,Boko Haram ve benzeri cihatçı Ġslami grupların söylem, tutum ve eylemleri göz önünde 

bulundurulduğunda söz konusu hareketler hakkındaki Ģüphelerin hiç de yersiz olmadığı görülmektedir. 

ÇağdaĢ dönemdeki selefiyyeterimi, herkesin gaye, hedef, beklenti ve stratejisine göre anlamı 

geniĢleyebilen bir mahiyete sahiptir. Bu itibarla söz konusu terimin bir mezhebin ismi olmaktan ziyade 

bir düĢünce, paradigma hatta bir ideolojiyi ifade eden Ģemsiye bir kavram olduğu söylenebilir.Bu 

sebeple selefilik derken aslında tek bir selefîliktenbahsedilemeyeceği de önemle vurgulanmalıdır. 

Yöntem ve düĢünce tarzı açısından birbirinden farklı onlarca hareketin kendisini bu sıfatla 

nitelendirmesi en radikal düĢünce ve tedhiĢ grupları tarafındanbu ismin memnuniyetle kullanılması da 

bu tespiti desteklemektedir. Kendileri açısından bu ismin tercih edilmesinde özellikle ĠbnTeymiyye ve 

ĠbnKayyim çizgisinden aldıkları ilhamın etkisi kadar önceki nesillerin kutsallığı düĢüncesine 

dayanarak kendi meĢruiyetlerini sağlama faydacılığının tesirinden de söz edilebilir. 

Modern selefiliğin düĢünce kodlarında etkisi açık olan bu iki ismin,selefiliğin 

sistemleĢmesindeki rolüne kısaca temas etmekte fayda bulunmaktadır. Selefiliğin teknik bir tabir 

olarak kazandığı kimlikteĠbnTeymiyye ve ĠbnKayyim‘in rolü kuĢkusuz yadsınamaz. Bu iki ismin 

gayretleriyle Ehl-i hadis taraftarları, sadece belli ortak fikirler etrafında birleĢen bir anlayıĢ 

boyutundan sistematik bir düĢünce ekolü aĢamasına geçmiĢtir. BaĢka bir ifadeyle 

selefilikĠbnTeymiyye ve öğrencilerinin çabaları sonucunda yerleĢik kavramları ve metotları olan bir 

düĢünceokulu hüviyetini kazanmıĢtır. Bu iki ismi kendilerinden önceki selef mensuplarından ayıran 

temel unsur, yeni bir paradigma teklif ediyor olmalarıdır. Yani daha önceden kendilerine ait metot ve 

kavramlarla metafizik hakkında konuĢan kelam, felsefe ve tasavvufun iddialarına karĢı alternatif bir 

bakıĢ açısı getirmeleridir. Önceki selefiler bu üç disiplinin iddiaları ve yaklaĢımlarına mesafeli 

olmakla birlikte sistemli bir eleĢtiri getiremedikleri gibi alternatif bir sistemde inĢa etmekten uzaktılar. 
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Bundan dolayı bu yeni meydan okumanınklasik selefiliğe, bir metot kazandırdığı gibi modern 

selefilikte de açıkça görülen reaksiyoner karakterin ortaya çıkmasına zemin hazırladığı da söylenebilir 

(ĠĢcan 2006: 29; Sancar 2015). 

Tarihten günümüze bütün selefi cereyanların ortak niteliklerinden birisi de tepkiselliktir. Bu 

tepkiselliğin bazen entelektüel tepkinin sınırlarını aĢarak çok katı ve sert bir renge büründüğü de 

müĢahede edilmektedir. Selefi zümrelerin bu tavırları genellikle Ġslam coğrafyasının kriz alanlarında 

sosyo-kültürel saiklerin de etkisiyle kendini göstermiĢtir. Bugeleneğin entelektüel düzeydeki en 

reaksiyoner karakteri kabul edilebilecek olan ĠbnTeymiyye‘nin tepkiselliği için de aynı tespiti yapmak 

mümkündür. Onun reaksiyoner mizacını döneminin sosyo-kültürel koĢullarından bağımsız bir Ģekilde 

değerlendirmek eksik bir okuma olur. Hicri VIII. asrın siyasi koĢullarının onun bu tavrının 

Ģekillenmesinde ciddi bir etkisinin olduğu görülmektedir. Bir taraftan Haçlı SavaĢları bir taraftan 

Moğol Ġstilası gibi hadiselerin meydana getirdiğisiyasî bunalımların ayrıca dönemin alimleri 

arasındakifikrîihtilafların bütün faturasını mevcut ilim anlayıĢlarına kesen ĠbnTeymiyye‘nin bu tavrı 

bütünüyle haklı görülemese de anlaĢılabilir bir tepki olarak değerlendirilebilir. Çünkü ona göre 

sorunların kökeninde ilmi metotların sorunları çözmedeki yetersizlikleri bulunmaktadır. ĠbnTeymiyye, 

bu Ģartlarda Ġslam dünyasının birliğini pekiĢtirmek için geçmiĢte olduğu gibi katı lafızcı, pasif bir 

metot yerine, Kur‘an ve sünnet çerçevesi içinde dinî bir akılcılığa yer veren aktif bir yeni anlayıĢına 

geçiĢ yapma lüzumunu duymuĢtur (ErbaĢ 2009: 125-139). Bu itibarla onun selefilik anlayıĢının ve 

tepkiselliğinin Ġslam‘ın üzerindeki yabancı tortuları temizleyerek, ilk neslin yaĢadığı hale getirmekten 

ibaret olduğunu söylemek yanlıĢ olmaz (Apak 2014: 43-44).ĠbnTeymiyye‘de müĢahede edilen bu 

tecrübe, Ġslam dünyasında yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren baĢ gösteren yeni selefi 

hareketlerin niçin Ġslam dünyasının kriz alanlarında filizlendiğini anlama noktasında da bize ıĢık 

tutabilir.  

I. Neo-Selefi Hareketlerin Tarihi Arkaplanları 

Her ne kadar bu zümreler kendilerini erken dönem Selefîliğine nispet etseler de modern Selefî 

hareketlerin kökenine yönelik analizlerin ucunun çoğu kez iki asırlık Vehhâbîlik öğretisiyle kesiĢtiğini 

söylemek daha doğru olacaktır. Selefîliğin tarihi bir hayli eski olmakla birlikte yarı siyasî yarı dinî 

bir ideoloji olan çağdaĢ Selefîğin baĢlangıcını XVIII. asırda Muhammed b. Abdülvehhâb (1703-

1792)‘ın fikirleri etrafında oluĢan vehhâbîlik hareketine dayandırmak mümkündür. Hanbelî bir 

gelenekten gelen Muhammed b. Abdilvehhâb ile o sırada Deriyye emiri olan ĠbnSuûd arasında ―silah 

gücüyle de olsa Allah kelamını hakim kılmak‖ üzere varılan anlaĢma uyarınca artık kendi dini 

anlayıĢları dıĢındaki zümreler üzerinde silah kullanmanın meĢruiyeti temin edilmiĢ oluyordu. Bu 

hareketin ilk düĢmanı o sırada bölgenin hâkimi olan Osmanlı Devletiydi. Tevhidi tesis etmek, bidatleri 

ortadan kaldırmak ve asrısaadetedönmek gibi görünüĢte temiz ideallerle zuhur eden bu hareket ve yine 

daha sonraları aynı ideallerden beslenen diğer selefi anlayıĢlar kendilerini hakikatin yegâne temsilcisi 

olarak görmeleri sebebiyle Müslüman kardeĢlerinin kanını helal görme noktasında herhangi bir 

tereddüt göstermiyorlardı. 

Özellikle SuudiArabistan‘ın 1970‘li yıllarda elde ettiği ekonomik refah ve dünyaya açılma 

stratejisiyle birlikte o zamana kadar kapalı devre ve dar bir muhitte faaliyet yürütmüĢ olan selefiler, 

Ġslam coğrafyasında daha öncedentanık olunmayan bir pozisyon elde etmeye baĢladılar. Ayrıca Arap 

coğrafyasındaki tek tipçiBaascı totaliter yönetimlerin baskısından kaçan Ġslamcı önderlerin ve 

akademisyenlerinSuud üniversitelerinde istihdam edilmesi ve onlarında katkısıyla değiĢen 

vehhabiliğin bir bakıma mutasyona uğramasıyla beraberselefilik, daha baskın bir Ģekilde cihatçı 

karaktere bürünmüĢtür.Bu yönüyle Suudi Arabistan‘daki yerleĢik selefi zihniyetin dahi bu yeni 

kontrolsüz cihatçı eğilimden ciddi rahatsızlık duyduğunu iddia etmek yanlıĢ olmaz. Nitekim 1979 

yılındaki kanlı Mescid-i Haram baskının önderi Cüheyman el-Uteybî ve taraftarlarının,Suud rejimini 
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kafirlerle ittifak yapmak, doğal kaynakları onlara peĢkeĢ çekmek ve nihayetinde de kafir ve müĢriklere 

karĢı sürdürülen cihadı engellemeklesuçladığı bilinmektedir. Yeni selefi hareketler açısından bu aĢama 

sadeceuluslararası Siyonist ve sömürgeci batılı güçlere karĢı değil, kendileri açısından iĢbirlikçi olarak 

gördükleri birey toplum ve iktidarlara karĢıda siyasi ve silahlı bir mücadeleyi benimsemeleri 

sebebiylecihadîselefilik olarak anılmaya baĢladıkları döneme tekabül eder.Ġslam coğrafyası bu 

tarihlerden sonra istikrarsızlığın boy gösterdiği her bölgede selefi söyleme sahip cihatçı grupların 

ortaya çıkmasına tanıklık edecektir. Bunun ilk örneği ise Sovyetlerin Afganistan‘ı iĢgal etmesinin 

ardından gerçekleĢmiĢtir.  

Afganistan‘ın iĢgalden kurtarılması için sürdürülen mücadele için bölgeye gelen cihatçı 

gruplar düĢünce ve idealler açısından homojen olmasa da düĢmanın kimliği ve mücadelenin meĢruiyeti 

konusunda hem fikirdiler. Bu durum savaĢın ardından birbirilerini tekfir etme ve kanlarını helal görme 

aĢırılığına savrulacak bu grupların savaĢ süresince kendi aralarındaki ihtilaflarınıdondurmalarına ve 

ertelemelerineimkân tanıyordu. ĠĢgalin bitmesiyle birlikte ciddî bir savaĢ tecrübesi de elde etmiĢ olan 

bu insanlar kendi ülkelerine kabul edilme hususunda zorluklarla karĢılaĢtılar. Böylelikle düĢünce 

kodları açısından son derece katı ve aynı zamanda büyük bir savaĢ kabiliyetine sahip olan kontrolsüz 

militer gruplar dünyanın dikkatini çekmeye baĢladı. Özellikle de 11 Eylül saldırılarıyla birlikte dünya 

gündeminin en önemli baĢlıklarından biri haline geldi. Bundan dolayı cihatçı selefi hareketlerin zihni 

alt yapısının tahlili, bu sorunun çözümü ve boyutlarının tespiti bakımından önem arz etmektedir. 

II. Neo-Selefi Hareketlerin Zihniyetlerin OluĢturan Temel Unsurlar 

Öncelikle çağdaĢ selefi hareketlerin homojen bir karaktere sahip olmadığı ve bünyesinde ciddi 

farklılıkları barındırdığı ifade edilmelidir. Bundan dolayı Selefilik derken aslında birçok farklı zihni 

tutum ve yorumlama tarzından bahsedildiği hatırda tutulmalıdır. Selefi hareketlerde görülen bu 

farklılık ortaya çıktıkları bölgenin etnik ve kültürel koĢullarından bağımsız olmadığı gibi reel siyasal 

gerilimlerinden de kopuk değildir.Bununla birlikte Ģekli ve karakteri farklı olsa da bütün selefi 

hareketlerin metot ve üslup bakımından birleĢtikleri bir takım ortak noktalarından bahsedilebilir. 

Rivayet Merkezli Din AnlayıĢı: Ehl-i Rivâye 

Modern selefi hareketlerinĠslam dünyasına yaĢattıkları krizlerin,dini anlayıĢlarından tamamen 

bağımsız olduğunu söylemek gerçekçi değildir. Bu kitlelerin dini kabulleri ve dini metinleri 

yorumlama metotlarını tanımak bir yönüyle sert ve kaba üsluplarını anlamaya imkân tanırken bir 

yönüyle de içlerinde Müslümanlarında bulunduğu geniĢ gruplara yönelik tedhiĢ eylemlerini açıklayıcı 

ipuçları vermektedir.Bu grupların zihniyet tahlili, bizce onların tarihin derinliklerinden bir anda 

günümüze çıkmıĢ bir görüntü aksettiren söz, davranıĢ, uygulamalarını açıklamaya da imkân 

tanımaktadır. Böylelikle bir taraftan onların selefi olarak isimlendirilmelerinin nedenini izah ederken 

bir taraftan da dini telakkilerindeki yerelliği ve Ģekilciliği anlama noktasında çeĢitli veriler elde 

edilebilir. 

Ġslam geleneğinde baĢtan itibaren iki eğilim bulunmaktadır. Birincisi ehl-i rey olarak 

adlandırılan akıl merkezli yorumlama tarzı; diğeri ise ehl-i rivâye olarak isimlendirilen rivayete ve 

geçmiĢin uygulamalarına dayanan dinî telakkidir.BaĢtan itibaren bu iki yaklaĢım tarzı arasında bir 

mücadele sürmekte ve bu durumilmi ve siyasi krizlere sebep olmaktadır.Ġki ekolünde güçlü 

temsilcileri bulunsa da farklı siyasi ve kültürel sebeplerin desteğiyle rivayet merkezli dini anlayıĢlar, 

bütün Ġslam coğrafyasında etkin konuma yükselmiĢtir.Pekiehl-i rivâye, ehl-i hadis, ehl-i eser olarak da 

adlandırılan nakilci bu yaklaĢımın temel özellikleri nelerdir? Bizce bu sorunun cevabı bir yönüyle de 

modern selefi grupların düĢünce kodlarını ortaya koyma anlamına gelmektedir. Bu yaklaĢım tarzının 

üç temel vasfı söz konusudur: 1) Her Ģeyi Kur‘an ve sünnete indirgemek; 2) Gelenekte (rivayette) 
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olmayan herĢeyin kötü olduğunu kabul etmek; 3) Dinde aklı kullanmanın ve akla uygun hüküm 

vermenin yanlıĢ olduğuna inanmak (Akbulut 2014: 115). 

Bu vasıflardan birincisinde dinin temel kaynağı olan Kur‘an‘a vurgu yapılması aslında akılcı 

ekol ile rivayete dayanan ekol arasında ortak bir nokta bulunduğu Ģeklindeki yanlıĢ bir izlenime yol 

açabilir. Ancak gerçek bundan oldukça farklıdır. Zira bu zümreler her ne kadar teoride Kur‘an 

kaynaklı bir dini telakki inĢa etme hedefinde olsa da Kur‘an‘ın anlaĢılması ancak rivayete göre veya 

önceki/selef âlimlerinin görüĢleri çerçevesinde gerçekleĢeceğinden aslında bir bakıma Kur‘an 

doğrudan rehber olma niteliğini yitirmektedir. Diğer bir ifadeyle de selef âlimlerinin görüĢleri Kur‘an 

gibi kutsallaĢtırılmaktadır. Bu yaklaĢımın doğal neticesi Ģudur. Din akılla anlaĢılmaz, Kur‘an‘ı kendi 

dini önderlerinden baĢkası kavrayamaz, kendi âlimlerinin içtihatları kıyamete kadar geçerlidir. Onların 

dediğini anlamakla her Ģey çözülür. Yani dinin temel metni Kur‘an‘ın anlaĢılması rivayete bağlıdır 

(Atay 2014: 87). 

 

Dini Metinleri Literal Okuma: Zahirilik/Lafızcılık 

Ġslam geleneğinde dini metinlere lafızcı, Ģekilci, literal yaklaĢımı yöntem olarak benimseyen 

zümreler genel bir kategoriyedâhil edilerekzâhirîlerismiyle anılmıĢlardır.Bu metodik tutum 

ĠbnHazm‘ın (ö. 456/1064) gayretleriyle sistemleĢmiĢ ve Zâhirîlikadıyla anılan müstakil bir ekol halini 

almıĢtır. Bu akımın dini metinleri okuma tarzı birçok bakımdan sonraki selefîler üzerinde de ciddi bir 

etki uyandırmıĢtır. MüteahhirînSelefiyye‘nin metodunu izledikleriniiddia eden ve kendilerini selefî 

olarak isimlendiren çağdaĢ selefi grupların zihni tutumlarında da benzer bir bakıĢ açısının izlerini 

bulmak hiçte zor değildir. Dini metinlerin gaye ve manasını tam olarak anlayamamaktan doğan bilgi 

eksiklikleri, ayetleri mutlak anlamda birer kanun maddesi gibi algılamaları ve bütün dini metinleri 

maksatlarından soyutlayarakliteral olarak anlamaları modern selefi grupların temel vasfı olarak 

gözükmektedir. Dini metinleri anlama konusunda takip ettikleri bu yol, kaçınılmaz olarak bir yöntem 

problemini de beraberinde getirmekte ve dinin arzu ettiği itidal sınırları zorlanarak aĢırı ve tuhaf 

yorumlara sebep olmaktadır. AĢırı lafızcılığa dayanan böyle bir metodik tercihin, temel meseleler 

yerine,talî meseleleri gündeme getirip sunî bölünmelere ve yersiz ihtilaflara yol açması ise 

kaçınılmazdır (Güler 2009: 48). Bu katı lafızcı yaklaĢımın izlerine Ġslam‘ın erken dönemlerinde hatta 

bizatihi Hz. Peygamber zamanında rastlamak mümkündür. Hendek savaĢı Müslümanlar tarafından 

kazanıldıktan sonra, Hz. Peygamber, savaĢın en kritik anında Müslümanlarla yaptığı anlaĢmayı ihlal 

eden BenîKureyza oğulları üzerine bir birlik gönderir. Bu birliğe gönderirken onlara ―Ġkindi namazını 

Kureyza oğullarının bölgesinde kılacaksınız‖ Ģeklinde bir emir verir. Yola çıkılır bir süre sonra ikindi 

vakti gelir. Müslümanlardan bir grup ikindi vaktinin geldiğini ve namaz kılmanın gerekli olduğunu 

söyler. Onlar namazda vaktin farz olduğunu Hz. Peygamber‘in emrinin acele edilmesi gerektiği 

anlamına geldiğini düĢünür. Diğer grup ise Hz. Peygamber‘in emrinin lafzının mutlak bağlayıcı 

olduğunu yani namaz vakti geçse de gitmeleri gereken yere kadar durmamaları gerektiği Ģeklinde 

anlamıĢlardır. Görüldüğü üzere birinci grup maksadı ve hikmeti öne çıkarmıĢ diğerleri ise lafzın 

zahirini öncelemiĢtir. Ġslam düĢünce geleneğinde birinci grup aklâniyyûn ikinci grup ise lafzıyyûn 

olarak isimlendirilmiĢtir. Hattı zatında bu grupların her biri Hz. Peygamber‘in terbiye ve tedrisinden 

geçtikleri halde kapasiteleri itibarıyla farklı anlayıĢlara savruldular (Atay 2014: 65). Bu durum bu gün 

de devam etmektedir. 

Son yarım yüzyılın en önemli Müslüman düĢünürlerinden olan Muhammed Gazâlî (ö. 

1996)‘nin çağdaĢ selefiliğin yaĢadığı bu yöntem krizinin yerleĢik iktidarla tarafından da memnuniyetle 

karĢılandığı yolundaki iddiası ise dikkat çekicidir. Ona göre tarih boyunca baskıcı yönetimler, kendi 

iktidarlarını sorgulamayan ve dini metinlerin zahirinden doğan ihtilaflar karĢısında sürekli 

sevinmiĢlerdir. Söz gelimi Ģüphe abdesti bozar mı (?), ahirette Allah görülecek mi (?) imamın kıraati 
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cemaat için yeterli mi (?) Ģeklindeki önemsiz meseleler zalim yöneticilerin hiçbir zaman sona ermesini 

istemediği tartıĢmalardandır. Kendisi mezhep taassubundan hoĢlanmasa da mezhep mukallidi olmayı 

yine de Ġslam‘ın kabuğunu tanıyıp özünü kavramaktan uzak olan selefilikten daha tercihe uygun bir 

davranıĢ olarak gördüğünü açık yüreklilikle dile getirmektedir.Kendi ifadeleriyle söyleyecek olursak 

bu zümrelerin metodik tercihlerinin son tahlildeki durumu Ģöyle tasvir edilebilir: ―Onlar, cumartesi 

günü ilim öğrenmek isterler; pazar günü öğrenirler; pazartesi günü o ilmin mütehassısı olurlar; 

çarĢamba günü ise artık büyük müçtehit imamlara dil uzatarak ‗onlar adamsa, biz de adamız‘ derler‖ 

(Gazâlî 1992: 6-9, 13-16).Gazâlî‘nin bu tespitleri genel olarak dini ilimlerle iĢtigal eden bütün 

kesimlere yönelik bir uyarı olduğu gibi özelde ise kılıçları son derece keskin olan modern 

selefîlerincüretkârlıkları ve aceleciliklerini tasvir eden bir durum tespiti olması bakımından kayda 

değerdir. 

Modern selefi hareketler prensipte selef-i salihînin yolundan gittiklerini iddia etmelerine 

rağmen çoğunlukla bunun uygulamalarıyla örtüĢmediği, hatta yaptıkları gayrı meĢruluklara karĢı bir 

susturucu iĢlevinden öte bir anlam taĢımadığı söylenebilir. Her ne kadar bazı istisnalar söz konusu olsa 

da genel itibarıyla zahire aĢırı vurgu yapan sathi bakıĢ açıları, tartıĢmaya kapalı ve ötekileĢtirici 

tavırları bu zihniyetin belirgin yansımalarıdır. Bu itibarla çevrelerinde kendi anlayıĢ ve doktrinlerine 

uymayan hiçbir düĢünce ve ilim adamının barınma imkânı yoktur. Onların bu müsamahasız ve 

müdahaleci dini telakkileri ortaya çıktıkları ve güç buldukları coğrafyayı potansiyel bir kriz alanı 

haline getirmektedir.  

Ġman Kabulleri 

Genelde Selefîlerin özelde ise yeni Selefî/cihatçı grupların siyasi ideolojilerini oluĢturan 

zihniyetin temel iman kabulleriyle iliĢkili olduğunu kabul etmek zorundayız. Bu gurupların son otuz 

yıl içerisinde uyguladıkları tedhiĢ eylemlerinin muhataplarının ve sebep oldukları ölümlerin %80‘nin 

Müslüman bireyler olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu zümreleri böylesi soğukkanlı Ģekilde 

Müslüman kanı dökmeye iten inanç dinamiklerinin tespit edilmesi önem arz etmektedir. Her ne kadar 

bu hareketlerin birçok bakımdan klasik selefilikle aralarında derin farklılıklar bulunsa da gerek klasik 

selefilerin gerekse de bu yeni grupların inançları arasında bazı ortak kabullerin bulunduğu da ifade 

edilmelidir. Ġslam‘ı Ģiddet merkezli bir kabule hapseden bu akımların zihin çözümlemesi yapıldığında 

Ģiddete yönelik motivasyonlarının iman ve imanın mahiyeti hakkındaki tercihlerine dayandığını ifade 

etmek yerinde bir tespit olacaktır. Onlara göre iman, tasdik, ikrar ve amelden oluĢmaktadır. Allah‘ın 

zatı hakkında Kur‘an ve hadislerde nispet edilen bütün bilgilere herhangi bir tevilde bulunmaksızın 

olduğu gibi iman etmek gerekir. Tevhîd onlara göre rubûbiyyet, ulûhiyyet ve amellerle ilgili boyutları 

havidir. Muvahhit olduğunu iddia eden kimsenin bu boyutların herbirini eksiksiz ikmal etmesi 

zorunludur. Bu konuların herhangi birisinde eksiklik gösteren kimse Ģirke düĢmüĢ olur. Dolayısıyla 

kâfir olur ve tekfir edilir. Kebâir olarak isimlendirilen büyük günahları iĢlemek de kiĢiyi küfre düĢürür. 

Küfür ve Ģirk hiçbir nedendenötürü mazur görülemez, müsamahayla karĢılanamaz ve Müslüman 

olarak bilinen kimselerden sadır oldu diye haklarında hüsnü zan beslenip hükmü Allah‘a havale 

edilemez. Onlara göre böyle bir tercih ircâ anlamına gelir ki bu da sapık mürcie mezhebinin tercihidir. 

Bu hareketlerin temel görüĢlerinden birisi de herhangi bir mezhebin mukallidi olmayı Ģiddetli 

bir Ģekilde eleĢtirmeleridir. Zira onlara göre Kur‘an, sünnet ve sahabe kavli gibi Ģerîdelilleri anlama 

yeterliliğine sahip olmayanların çevrelerindeki âlimlerin fetvalarıyla iktifa etmeleri yeterlidir. Bu 

anlayıĢ sadece belli baĢlı fıkıh ekollerinin mukallidi olmayı değil bütün tasavvuf ekollerini, 

kavramlarını ve pratiklerini en hafifiyle bidat kategorisi içerisinde değerlendirmektedir. Bu noktada 

tespit edilen bidatlerle tebliğ, vaaz, ikaz, münakaĢa yöntemleriyle mücadele etmek eğer hala bidatten 

Ģirk ve küfürden vaz geçilmezse zor kullanmak suretiyle bu sorunları ortadan kaldırmak Ģerî bir vazife 

olarak görülür. Bu nitelikleriyle Ġslam‘ın en tutucu ve muhafazakâr kanadını temsil eden Hanbelî 
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çizgiye benzerlikler gösteren modern selefilik kullandıkları metot, söylem ve eylemleri açısından çok 

daha uç bir noktaya savrulmuĢtur. 

Yukarıda zikrettiğimiz iman kabullerinin büyük kısmı aslında Müslüman kitlenin 

çoğunluğunu ifade etmesi sebebiyle sevâd-ı azâm olarak isimlendirilen sünnî camianın da ortak 

kabullerini ifade eder. Ne var ki arada Ģöyle büyük bir fark söz konusudur. Ehl-i sünnet anlayıĢı 

mümin olduğunu ikrar eden kiĢinin herhangi bir fiil ve sözünden ötürü tekfir edilmesi konusunda son 

derece ihtiyatlı bir çekimserlik sergilerken; bu yeni selefi söylem ise aceleci bir peĢin hükümlülük 

gösterir. Gazali‘nin ifadeleriyle söyleyecek olursak ―kişinin imanı konusunda yanılmak, küfrü 

konusunda yanılmaktan evladır‖ Ģeklindeki temel strateji bu yeni hareketlerin ötekileĢtirici tavrıyla 

Ehl-i sünnetin kapsayıcı tavrı arasındaki farkı göstermesi bakımından kayda değerdir. Bu yönüyle bu 

hareketler her ne kadar kendilerine bu ismi yakıĢtırmasalar da yeni selefilikten daha ziyade neo-haricî 

yani yeni haricilik olarak isimlendirilmeyi hak etmektedirler. 

Mutlak Hakikat Ġddiası 

Tarihten günümüze bütün selefî grupların dini anlama-yorumlama biçimlerindeve 

muhaliflerini ilzam etme metotlarındaciddi bir benzerlikten söz etmek mümkündür. Bilindiği üzere bu 

ekolün ilk muhalifleri Cehmiyye, Mutezile iken daha sonraları bütün kelam ekolleri ve genel itibarıyla 

rey metodunu kullanan zümrelerin tamamı bu düĢmanlıktan payını almıĢtır.  Selef alimlerinin 

kendileri açısından gayrı meĢru gördüğü bu ekol ve düĢünürleri genellikle zındıklık, kafirlik, 

sapkınlık, bidatçilik gibi tamamı Ġslamî terminoloji açısından son derece ağır sıfatlarla itham 

etmelerinin altında mutlak hakikati temsil ettiklerine dair temel kabulleri yatmaktadır. 

DüĢman gördükleri isim ve gruplara karĢı tahkir edici bu üslup,selefiyye mensuplarının 

kendilerini hakikatin yegane temsilcisi olarak görmeleriyle doğrudan iliĢkilidir (Öztürk 2009: 106). 

Sahip oldukları bu kabulün izlerini erken dönemde yazılmıĢ olan bir çok eserin isminde ve 

muhtevasında açıkça görmek mümkündür. Söz gelimi Hatîb el-Bağdâdî‘nin (ö. 

463/1071)Şerefüashâbi‟l-hadîs isimli eserinde Ehl-i hadis‘i Allah‘ın yeryüzündeki emanetcileri, dinin 

direkleri ve muhafızları ve benzeri bir çok sıfatla nitelemesi (el-Bağdâdî 1991: 8-9); aynı Ģekilde 

Selefiliğin en büyük teorisyeni ĠbnTeymiyye‘nin onları ümmetin en akıllıları, en sağlam, güvenilir ve 

samimi alimleri olarak tavsif etmesi kendilerinin doğrulukları konusunda en ufak bir tereddüt dahi 

duymadıklarını göstermesi bakımından kayda değerdir. Yine ĠbnTeymiyye‘nin ―Müslümanların diğer 

dinler karĢısındaki konumu neyse Selefiyye‘nin de diğer ekoller karĢısındaki konumu da odur‖ 

(ĠbnTeymiyye 1951: 7-8) Ģeklindeki yaklaĢımı ilk bakıĢta Selefiyye‘ninüstünlüğünü göstermeyi 

amaçlarken tersten bir okumayla kendileri gibi düĢünmeyen bütün zümrelerin gayrı Ġslamî olduğu gibi 

bir sonuca yol açması itibarıyla tehlikeli bir düĢüncenin kapısını aralamaktadır.ÇağdaĢ dönem 

Selefî‘liğinde de aynı Ģekilde devam eden bu anlayıĢ, cihatçı Selefî grupların ellerinde mutasyona 

uğrayarak tedhiĢ eylemlerinin meĢrulaĢtırılmasında ciddi bir iĢlev görmektedir. 

Selefîliteratürde kolaylıkla karĢılaĢılabilecek bu ve benzer ifadeler,Ehl-i hadîs‘in kendilerini 

özel bir misyonun takipçileri olarak gördüklerini ortaya koyması bakımından önemlidir.Allah 

tarafından dinin koruyucusu olarak seçildiklerine inanan bu zümreler, kendi düĢüncelerine aykırı 

gördükleri hususları bidat, küfür ve Ģirk olarak isimlendirme noktasında en küçük bir tereddüt 

göstermemektedirler. Bu özgüvenin ardında kuĢkusuz kendilerini kurtuluĢa erecek tek fırka/fırka-ı 

nâciye görmelerinin etkisinin bulunduğu açıktır. Ġslam ekolleri içerisinde Selefiyye‘nin kendisine 

merkezi bir rol biçmesi, buna mukabil hep ötekiler olarak gördüğü diğer fırkaları sapıklıkla suçlaması 

ve bu fırkaların görüĢlerini kendi doğrularına göre yargılaması Hariciler‘de görülen karizmatik cemaat 

anlayıĢına benzer bir anlayıĢın bu ekolde de carîolduğunu göstermektedir. Tarihten günümüze 

Selefiyye mensuplarının eleĢtiri oklarının neden diğer din mensupları değil de -erken dönemde 
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Mutezile sonraki dönemlerde de- kendileri gibi düĢünmeyen diğer Müslüman guruplar olduğu 

sorusunun cevabı da burada yatmaktadır (Kutlu 2000: 58-59; Öztürk 2009: 106).  

Modern Selefi grupların ötekileĢtirici tutumlarının altında da benzer Ģekilde inanç ve 

ideolojilerinin doğruluğu hususundaki kesin kanaatleri yattığını söylemek yanlıĢ olmaz. Bu konudaki 

mutlak kabulleri bir taraftan tedhiĢ eylemlerinin meĢruiyeti noktasında vicdanlarında oluĢabilecek 

istifhamları ortadan kaldırırken; diğer taraftan kendi aralarındaki bölünmenin fitilini ateĢlemektedir. 

Zira değiĢen Ģartlara göre dinî metinler sürekli yorumlanırken zorlanılan yerde ortaya atılan farklı 

görüĢler, geleneği temsil eden anlayıĢlarla yeninin peĢinden gitmek isteyen akımlar arasında 

cepheleĢmeye sebep olmakta ve tartıĢma kısa bir süre içerisinde bidat, küfür ve Ģirk kavramları 

etrafında alevlenmektedir. Bundan dolayı birbirinden farklı hatta hasım olan birçok farklı selefî akımla 

karĢılaĢmak mümkündür. 

ÇağdaĢ selefiliğindayandığı en önemli referans noktalarından birisi olan Vehhabîliğin, kısa bir 

süre içerinde yaĢadığı savrulma aslında selefî hareketlerin doğasını göstermesi bakımından ilgi çekici 

bir örnektir. Ömrünün uzun bir bölümünü Arabistan çöllerinde geçiren Muhammed Esed‘in ifadeleri 

selefi hareketlerin yaĢadığı bu dönüĢümü en açık bir biçimde gözler önüne sermektedir. ―Muhammed 

b. Abdilvehhâb‘ın izleyicileri siyasal gücü elde eder etmez, hareketin özündeki sağaltıcı dinamik 

giderek mumyalaĢmaya yüz tuttu; çünkü ne doğru düĢünce iktidarın aleti olabilir, ne de iktidar sonuna 

kadar doğru düĢüncenin hizmetinde kalmaya razı olur. Vehhabîliğin tarihi önce tutku ve samimiyetin 

kanatları üzerinde yükselen, sonra da kendini beğenmiĢliğin, bağnazlığın uçurumunda, ikiyüzlülüğün 

kaypak zemininde sürünen dinsel bir düĢüncenin tarihidir. Çünkü tevazu ve samimiyetini yitirdiği an 

erdem, artık erdem olmaktan çıkmıĢtır (Esed 1992: 213).‖ 

ÇağdaĢ selefiliğin mutlak hakikat iddiasının neticesinde ortaya çıkan bu yok edici kibir, biraz 

daha erken bir tarihte ünlü Hanefi fıkıhçılarından Ġbn Abidin (ö. 1252/1836) tarafından da dile 

getirilmiĢti: Necid‘den çıkan Abdilvehhab‘ın takipçileri, Mekke ve Medine‘yi ele geçirdiler. Onlar 

kendilerinin yegane Müslüman, inançlarına muhalefet edenlerin ise müĢrik olduğuna inandılar. Ehl-i 

sünnet ahalisini ve âlimleri öldürmeyi mubah saydılar (ĠbnÂbidin 1984: 262).Ġslam düĢünce tarihi göz 

önünde bulundurulduğunda onların kendileri gibi düĢünmeyenleri Müslüman saymayan ötekileĢtirici 

tutumları ve bu zümrelere karĢı Ģiddet ve katldahil hertürlü müdahaleyi mubah gören telakkileri, yine 

o toprakların ürünü olan Haricilik ile Vehhabiliğin ve dolayısıyla yeni selefi hareketlerin benzerliğini 

göstermesi bakımından önemlidir (Büyükkara 2010: 25). 

Sonuç 

Esas itibarıyla dini bütün dıĢ etkilerden arındırarak ilk haline getirmeyi amaçlayan Selefi 

söylem bu idealini sünnetin ve selefin otoritesine baĢvurarak yapmayı hedeflemiĢtir. Bu amaca 

ulaĢmanın en kestirme yolu rivayet merkezli bir dini anlayıĢını benimsemektir. Böylelikle kendilerine 

kadar ulaĢan rivayetler nasların zaman ve mekâna göre uygulanması olarak kabul edilebilecek iken bir 

Ģekilde evrenselleĢtirilmiĢ ve mutlaklaĢtırılmıĢ; erken dönemin bütün kabul ve pratikleri günümüze 

taĢınmaya çalıĢılmıĢtır. Bunun doğal sonucu ise kendi zihnî Ģablonlarına uymayan bütün düĢünce ve 

uygulamaların gayrı meĢru olarak görülmesidir. Böylelikle selefîlikte din bir ötekileĢtirme ve tehdit 

aracına dönüĢmüĢtür. Bu düĢünce maalesef tarihte de günümüzde de geçmiĢi aynı Ģekilde yaĢamanın 

mümkün olmadığını anlayamamıĢ, her uygulama ve pratiğin zaman ve mekânla iliĢkili olduğunu idrak 

edememiĢtir. 

Selefî düĢünce tarzı bütün yönleriyle tepkiselliğin bir neticesidir. Erken dönem selefîliği Haçlı 

ve Moğol istilasının bir sonucu olarak ortaya çıkarken;modern selefi hareketler son bir asırdır Ġslam 

dünyasının yaĢadığı siyasi ve sosyal istikrarsızlığın neticesinde zuhur etmiĢtir. Her tepkisellik gibi 

selefi tepki de sağlıklı bir sonuç üretememiĢtir.Bu yönüyle selefiliğin bir mağlubiyet psikolojisi 
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olduğunu söylemek yanlıĢ olmayacaktır. Bu yenilginin faturasını yerleĢik dini telakkilere, akla ve yeni 

olan her Ģeye kesme noktasında herhangi bir tereddüt göstermeyen selefi zihniyet, ötekileĢtirdiği bütün 

düĢünce akımlarını yok etme uğruna bütünüyle terörize olma noktasına savrulabilmiĢtir. Bu zihniyet 

her ne kadar eylem tarzı veya Ģiddeti meĢru görmeleri bakımından çoğu kez yeni haricilik olarak 

nitelense de aslında bu gerçeğin sadece yarısıdır. Zira bu düĢünce tarzı bütünüyle Kur‘an -parçacıda 

olsa- eksenli düĢünceyi benimseyen Haricilikten ziyade rivayeti esas alan ve zahiriliği benimseyen 

Hanbeliliğe daha yakın durmaktadır. Ġslam coğrafyasında ortaya çıkan neredeyse bütün selefi 

grupların ve bu grupların lider kadrolarının Hanbeli çizgi de olmaları da bu tespiti güçlendirmektedir. 
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Özet 

Kamuoyunun düĢüncelerini, eğilimlerini, kanaatlerini ve daha önemlisi seçmenlerin siyasi tercihlerini 

öğrenmek siyasal partiler için oldukça önemlidir. Bu bilgilenmeyi sağlayan kamuoyu araĢtırmalarının 

(KOA) seçmen davranıĢlarının yönlendirilmesinde önemli bir payı olduğu söylenebilir. Literatürde, 

KOA sonuçlarının siyasal tercih üzerine etkisini konu alan çalıĢma sayısının oldukça az olması, bu 

alanda yapılan çalıĢmaların önemini artırmaktadır. ÇalıĢmamızın kapsamı, KOA geliĢimi, 

KOA‘larının siyasal tercih üzerindeki etkileri (Gözde Olana Yönelme, YenilmiĢlik Etkisi, Kamçılama 

Etkisi, Toparlanma Etkisi, Tedbirli Oy Kullanma Etkisi ve PasifleĢtirme Etkisi) ve KOA‘nın siyasal 

tercihe etkisini Zonguldak/ Türkiye‘den alınan bir örnek üzerine bir anket analizini içermektedir. 

ÇalıĢmanın amacı, KOA sonuçlarının siyasal tercih üzerine etkisini ortaya koymaktır. Zonguldak‘ta 

gönüllülüğe dayalı seçilen 416 örnek üzerinde bir anket uygulaması yapılmıĢtır. UlaĢılan değerler 

istatistiksel hipotez testleriyle analiz edilmiĢtir. KOA sonuçlarının siyasal tercihe etkisine verilen 

yanıtlara bakıldığında en çok kamçılama etkisi (Blacklash Effect) (%52,9) gözlenmiĢtir. Elde edilen 

sonuçlara göre bireylerin, KOA sonuçlarını özellikle ―TV‖den ve ―Ġnternet‖ten takip ettiği 

görülmektedir. KOA sonuçlarının ―Dergi‖den ve ―Radyo‖dan takibi oldukça az olduğu gözlenmiĢtir. 

Ankete katılan örneğe göre, KOA sonuçlarının diğer insanların siyasi tercihlerinin Ģekillenmesinde 

etkili olduğu ve KOA‘lar önemli görülürken; KOA sonuçlarının kendi siyasi tercihlerinin 

Ģekillenmesinde etkili ve güvenilir olmadığı beyan edilmiĢtir. Ayrıca elde edilen seçmen 

görüĢlerindeki farklılıklar, demografik özelliklere göre istatistiksel olarak incelenmiĢtir. Örneğin, 

erkeklerin kadınlara göre özellikle KOA sonuçlarından daha az etkilendikleri; aylık gelir seviyesi veya 

eğitim seviyesi arttıkça seçmen açısından siyasal tercihlerinin Ģekillenmesinde KOA sonuçlarının 

etkisinin azaldığı gözlenmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Siyasal tercih, siyaset, kamuoyu araştırmaları, istatiksel analiz. 

 
 

Impact of Public Opinion Polls on Political Preference: Zonguldak Sample 

 

Abstract 

Learning the thoughts of the public, trends, convictions and more importantly, political preferences of 

the voters are very important for political parties. It can be said that, information source of public 

opinion polls (POP) has an important role in guiding the behavior of voters. Since quite few studies 

exists in literature, subjected as the political preferences effected by the result of POP, importance of 

the studies in this scope are increased. This study contains POP evolution, impacts on the political 

preferences of the POP (Bandwagon Effect, Underdog Effect, Blacklash Effect, Momentum Effect, 

Tactical Voting and Passivation Effect), and the statistical analysis of a survey application on POP‘s 

influence on political preferences of a sample of Zonguldak/ Turkey. 

The aim of this study is to determine the impact of POP results, on the political preferences. A survey 

is conducted based on selected sample of 416 volunteer voters in Zonguldak. Gathered data is 

analyzed via statistical hypothesis testing. When we look at the results of POP to the impact of the 

political preferences, the effect blacklash (52.9%) is mostly seen. According to the results, individuals 

seem to follow the POP results especially via "TV‖ and ―Internet". Following-up via "Journal" and 

"Radio" of POP results have been observed that quite a few. According to the sample, POP results are 
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effective and important in shaping political preferences of other people's vision, but they believe that 

effect of POP in self-shaping of the political preferences are not effective and reliable. Additionally, 

obtained differences in sample opinion are analyzed statistically according to the demographic 

characteristics. For example, the men were less affected from especially the POP results with respect 

to the women; for shaping the political preferences of voters, education level or monthly income level 

increases produce decrease in the impact. 

 

Keywords: Political preferences, politics, public opinion polls, statistical analysis. 

 

 

GĠRĠġ 

Kamuoyu, ilk kullanımlarında toplumsal gelenekleri ve ticaretle zenginleĢen sınıfın tutumlarını 

iĢaret ederken; günümüzde özellikle politik bağlamda kullanılmaktadır (Price, 2007: 12). Demokratik 

sistemlerde kamuoyunun düĢüncelerini, eğilimlerini, kanaatlerini öğrenmek, siyasal partiler için 

oldukça önemlidir. Seçmenlerin tercihleriyle ilgili siyasal partilerin bilgilenmesini sağlayan kamuoyu 

araĢtırmaları (KOA), seçmenlerin davranıĢlarının yönlendirilebilmesi bakımından da önemli bir payı 

vardır. GeliĢmiĢ demokrasilerde siyasal partiler uygulayacakları siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel 

politikalarda halkın desteğini aramaktadırlar. KOA‘ları, siyasal partilere halkın desteğini gösteren 

önemli araçlardandır (BektaĢ, 2013: 189-194). KOA‘ları sadece siyasal parti ve adaylara desteği değil 

aynı zamanda kamuoyunun sosyal, ekonomik ve siyasal konulardaki düĢüncelerini de yansıtmaktadır 

(Ndati vd., 2014: 251). ―Sosyal bir icat‖ olarak nitelendirilen (Schiller, 1993: 168) KOA‘ları, ―Belli 

bir konuda kamuoyunun eğilimini belirlemek üzere tasarlanan bir araĢtırma‖ olarak tanımlanmaktadır 

(Mutlu, 1998: 195). Lake ve Harper (2008: 5)‘a göre KOA‘sı alt bir gruba veya daha büyük bir gruba 

genelleĢtirmek için kullanılan örneklemden veya örneklemin elde edildiği popülasyondan sistematik, 

bilimsel ve tarafsız bilgi toplama iĢlevidir. Daha geniĢ anlamda ise KOA‘sı ―Halkın bütününü veya 

belirli bir bölümünü oluĢturan kiĢilerin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetleri çerçevesinde 

sosyal ihtiyaç, tutum, davranıĢ, beklenti, eğilim, yönelim ve düĢüncelerinin genel durumunu ortaya 

konması için gerekli bilgilerin sistemli surette toplanması, objektif bir biçimde kaydedilmesi, 

sınıflandırılması, analiz ve takdim edilmesi‖ anlamında kullanılmaktadır (Yeğenoğlu, 1988: 151). 

Tanımlara bakıldığında KOA‘larının, bireylerin belli bir konuyla ilgili düĢüncelerini öğrenmek 

maksadıyla yapıldığını söyleyebiliriz. Günümüzde KOA‘ları neredeyse tüm demokratik sistemlerde 

siyasal hayatın önemli bir parçası konumundadır (Tosun, 1993: 105). Günümüzde KOA‘larının önemi 

özellikle siyasal partiler için giderek artmaktadır. Özellikle televizyon, gazete ve internet aracılığıyla 

KOA sonuçları toplumun büyük bir bölümüne ulaĢmaktadır.   

KOA‘ları, özellikle seçim dönemlerinde bireylerin düĢünce, eğilim, tutum, kanaatlerini, siyasal 

konulardaki tutumlarını siyasal partilere aktarmasından dolayı önemli bir iĢlev üstlenmektedir 

(Kalender, 2000: 105). Bundan ötürü siyasal partiler, KOA‘larına oldukça önem vermektedirler 

(Haggerty ve Gazso, 2005: 174). Lake ve Harper (2008: 6-7)‘a göre bireylerin belli konulardaki 

düĢüncelerini ortaya çıkarmak, bireylerin nelerin farkında olduğunu, neleri bildiğini öğrenmede 

yardımcı olmak, siyasal geliĢmelerle ilgili bireylerin düĢüncelerini, oy verme davranıĢını ortaya 

koymak, bireylerin hangi sosyal ve siyasal niteliklere sahip olduğunu, hangi konularla ilgilendiklerini, 

farklı olay ve konularla ilgili bilgileri nerelerden aldıklarını göstermek KOA‘larının iĢlevleri 

arasındadır. 
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KOA‘larının siyasal tercihe etkisiyle ilgili çalıĢmalara bakıldığında ―Gözde Olana Yönelme‖ 

(Bandwagon Effect) ve ―YenilmiĢlik Etkisi‖ (Underdog Effect) üzerine çalıĢmaların yoğunlukta 

olduğu görülmektedir. Gözde Olana Yönelme‖ (Bandwagon Effect) etkisinin olumlu etkisiyle ilgili 

çalıĢmalar arasında 1977‘de Straffin Jr.;1992‘de Bikhchandani, Hirshleifer ve Welch; 1998‘de Hong 

ve Konrad; 2007‘de Callander; 2012‘de Ali ve Kartik  (aktaran Denter ve Sisak, 2013: 5) 1962‘de 

Dizney ve Rosken; 1980‘de Cantril; 1994‘te Ansolabehere ve Iyengar; 1998‘de Mehrabian; 1966‘da 

Laponce; 1977‘de Navazio; 1977‘de Tyson ve Kaplowitz; 1985‘te Bartels; 1988‘de Skalaban, (aktaran 

Ragozzino, 2012: 5-6) yer alırken; olumsuz etkisinin olabileceğine iliĢkin çalıĢmalara 2007‘de Goeree 

ve Grober, (aktaran Denter ve Sisak, 2013: 5) örnek verilebilir.―YenilmiĢlik Etkisi‖ (Underdog Effect) 

ile ilgili çalıĢmalara Ceci ve Kain; Lavrakas, Holley ve Miller; McBride, (Magalhaes, 2015) örnek 

gösterilebilir. Türkiye‘den Türkmenoğlu (2011)‘nun ―Kamuoyu AraĢtırmalarının Siyasal DavranıĢ 

Üzerindeki Etkisi: Konya Örneği‖ adlı çalıĢması da örnekler arasında yer almaktadır.  

KOA‘larının seçmen tercihine etkisine yönelik çalıĢmaların az olması çalıĢmamızı önemli 

kılmaktadır. ÇalıĢmamızın alanında literatüre katkı sağlamanın yanında siyasal partilere yararlı olacağı 

düĢünülmektedir. Bu çalıĢmanın amacı, KOA sonuçlarının siyasal tercih üzerine etkisini ortaya 

koymaktır. Bu anlamda, Zonguldak il merkezinde gerçekleĢtirilen anket çalıĢması, konularına göre 

istatistiksel hipotez testleriyle değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmada, KOA‘larının geliĢimi, KOA‘larının 

siyasal davranıĢ üzerindeki etkisi ele alınmıĢtır. Daha sonra da Zonguldak ilinde yapılan alan 

araĢtırmasında ulaĢılan değerler analiz edilmiĢtir. 

KAMUOYU ARAġTIRMALARININ (KOA) GELĠġĠMĠ 

KOA‘larının bilimsel temelli olmasa da her dönemde yapıldığı görülmektedir (Özerkan ve 

Ġnceoğlu, 1997: 28). Ġlk örnekler arasında Eski Roma‘da vergilendirmeye hazırlık, 1086‘da 

Ġngiltere‘de toprak sahipliğinin belirlenmesi, 19. yüzyılın ilk yıllarında Amerika ve Ġngiltere‘de sosyal 

Ģartları ve fakirliği göstermek maksadıyla yapılan araĢtırmalar yer almaktadır (Weisberg vd., 1996: 3). 

ABD‘de ilk KOA‘ları bilimsel olmayan ilkel yöntemlerle yerel gazetelerce 1824 yılındaki baĢkanlık 

seçimi için kullanılmıĢtır. 19. Yüzyılın sonlarına doğru ―The New York Herald‖ gazetesi daha düzenli 

olarak KOA‘larını yapmaya baĢlamıĢtır. 20.yüzyıla gelindiğinde ise ―The New York Daily News‖ 

1928‘den 1980‘lere kadar düzenli araĢtırmalar yayınlamıĢtır (Güz, 2005: 97-98). Kuramsal bir temele 

dayalı ilk KOA‘ları ABD‘de Elmor Roper ve arkadaĢlarınca ―Fortune Poll‖ ismi ile 1935‘in 

Temmuz‘unda ―Fortune‖ dergisinde yayınlandı (Bradburn ve Sudman, 1989: 28). Ekim 1935‘te 

George Gallup ―Gallup Poll‖ adıyla 35 gazeteye hizmet vermeye baĢladı. Gallup, ABD‘deki 1936 

BaĢkanlık seçimini, baĢkanlık için ilk defa aday olan F. Roosevelt‘in kazanacağını iki bin kiĢilik bir 

örneklem üzerinde yaptığı bir KOA‘sı ile tahmin etti. Gallup‘un seçim tahmini baĢta ABD olmak 

üzere tüm ülkeleri etkiledi ve bundan sonra KOA‘sı yapan kiĢi ve kuruluĢlar hızla arttı (Güz, 2005: 

98). George Gallup‘un önderliğinde Ġngiltere‘de British Gallup Poll adıyla 1937‘de, Fransa‘da 

1938‘de, Avustralya‘da 1940‘da, Kanada‘da 1941‘de, Danimarka‘da 1943‘de, Ġsviçre‘de 1944‘de, 

Almanya, Finlandiya, Norveç ve Ġtalya‘da da 1945-1946 yıllarında araĢtırma Ģirketleri kuruldu 

(Bradburn ve Sudman, 1989: 2). 

Ülkemizde ise 1955 yılında ―Siyasal Halk Oyu AraĢtırma Grubu‖ (SĠHAG) adlı birimde 

KOA‘ları yapılmıĢ fakat bürokratik sebeplerden dolayı bu çalıĢmalar süreklilik kazanamamıĢtır (Unat, 

1990: 35). Ġlk defa 1960‘larda Prof. Dr. N.A. Unat tarafından ülkemizde KOA‘ları baĢlatılmıĢtır. 

Yabancı kuruluĢlar için yapılan bu araĢtırmaların sonuçları genellikle yurtdıĢında yayınlandı. Ġlk geniĢ 

çaplı KOA‘sı 1975 yılında yapılan ara seçimler öncesinde Unat ve arkadaĢları tarafından oluĢan ekibe 
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yaptırılmıĢtır. Ayrıca PĠAR araĢtırma Ģirketi, 1977 seçimleri öncesi ve 1978‘de de bir KOA‘sı 

yapmıĢtır (Tosun, 1993: 108). Özellikle 1983 yılından itibaren ülkemizde KOA‘larının büyük bir hız 

kazandığı görülmektedir. Günümüzde ise KOA Ģirketlerinin sayısı oldukça artmıĢ olup, baĢlıca 

Ģirketler A&G, KONDA, SONAR, GENAR, POLLMARK, KONSENSUS Ģeklinde sıralanabilir 

(Atabek, 2003: 10). 

KOA‟NIN SĠYASAL TERCĠH ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ 

KOA‘nın seçmen üzerindeki etkisi tam bilinmese de sonuçların seçmende 4 etki yapabileceği 

kabul edilmektedir. Bunlar Gözde Olana Yönelme, YenilmiĢlik Etkisi, Kamçılama Etkisi, Toparlanma 

Etkisidir (Kalender, 2000: 100-103). Bunların dıĢında Tedbirli Oy Kullanma Etkisi (Güz, 2005: 151; 

BektaĢ, 2013: 239) ve PasifleĢtirme Etkisi (Atabek, 1996: 869) de bulunmaktadır.  

Gözde Olana Yönelme (Bandwagon Effect): Gözde Olana Yönelme etkisinin varsayımı 

özellikle kararsız seçmenlerin, kamuoyu sonuçlarına göre seçimi kazanması beklenen parti/adayın 

kazananlar arasında olabilmesi için yönelebilirler (Miljan, 2005: 4-5; Donsbach, 2001: 22; Donsbach, 

2012: 16; Donsbach, 2014: 7). Gözde olana yönelme etkisi, KOA sonuçlarının seçmenlere ulaĢması 

durumunda söz konusudur (Cantril, 1991: 216). Bartels‘in araĢtırmaları gözde olana yönelme etkisine 

örnek olarak gösterilebilir. 1976, 1980 ve 1984 Amerika seçimlerinde KOA sonuçlarının seçmende 

kayda değer bir oranda gözde olana yönelme etkisi yarattığı görülmektedir (Cantril, 1991: 60-61). 

Gözde olana yönelme etkisinin temelinde, çoğunluğun benzer davranıĢta bulunması ve bireylerin 

kaybedenlerin yanında olmama eğiliminin olduğu söylenebilir (Kalender, 2000: 109).  

YenilmiĢlik Etkisi (Underdog Effect): YenilmiĢlik etkisi, gözde olana yönelme etkisinin 

karĢıtı olup,  seçimlerde bireylerin kazanma Ģansı yüksek olan parti/adaya değil de seçilme Ģansı daha 

az olan parti/adaya yönelmelerini belirtmektedir (Simon, 1954: 246). Bir seçimde seçimi kazanmasına 

kesin gözüyle bakılan parti/adayın büyük bir farkla seçimi kazanmaması için oy oranı düĢük olan 

parti/adaya yönelebilirler (Ergin, 2009: 333; Güz, 2005: 153). YenilmiĢlik etkisine örnek olarak 1983 

yılında Ġngiltere‘de Bermondsey ara seçimleri gösterilebilir. Seçim öncesi yayınlanan KOA‘sında ĠĢçi 

Partisi adayı %37 ile öndeyken ardından %25 oy oranıyla Alliance ve Real Labour adayları 

gelmekteydi. Daha sonra yapılan ve televizyonda yayımlanan KOA‘sında ise ĠĢçi ve Alliance partisi 

adaylarının oyları oldukça yakın gösterilmiĢtir. Bu sonuçlar, seçimden kısa bir süre önce yazılı basında 

yer almıĢ ve Alliance Partisi adayı seçimi %58‘lik bir oy oranıyla kazanmıĢtır (Kalender, 2000: 110). 

Kamçılama Etkisi (Blacklash Effect): KOA sonuçlarının ilan edilmesiyle beraber, seçimi 

kazanma olasılığı az olan aday/parti mensupları, daha çok çalıĢma, gayret içine girebilirler. 

KOA‘larında oyu düĢük görünen aday/partinin atağa geçmesi söz konusu olabilir. Oyu düĢük görünen 

partinin mensuplarının sandığa giderek, seçimdeki katılım oranını arttırdıklarını söylenebilir. 

KOA‘larının bu tür sonuçlar doğurmasında, kamçılama etkisinin bir derece de olsa etkisi olduğunu 

söylenebilir (Özerkan ve Ġnceoğlu, 1997: 33).  

Toparlanma Etkisi (Momentum Effect): KOA sonuçları, seçim kampanyası süresince 

parti/adayların oy oranlarındaki dalgalanmayı ortaya çıkarmaktadır. Oy oranındaki dalgalanmalar, 

bireyler üzerinde farklı etki yaratmaktadır. Bazı bireyler, seçim kampanyası döneminde oylarını artıran 

parti/adaya yönelebilirler. Ancak seçim kampanyasının ilerlemesiyle KOA sonuçlarında desteklediği 

parti/adayın oy oranlarında dikkate değer bir yükselme görülürse, seçmen mensubu olduğu ya da 

kendisine yakın bulduğu parti/adaya yönelebilir.  Bu durum KOA‘larının ―Toparlanma etkisi‖ olarak 

adlandırılmaktadır (Güz, 2005: 154; Atabek, 1996: 869). 
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Tedbirli Oy Kullanma Etkisi (Tactical Voting): Kamu araĢtırmaları sonucunda iki ya da üç 

parti arasındaki oy oranlarının birbirine yakın olması durumunda seçmenlerin önemli bir bölümü 

ideolojik, ekonomik-sosyal-kültürel politikalar açıdan kendisine yakın gördüğü oy oranı yüksek olan 

partiye yönelebilir. Oy oranı düĢük olan partiye oy vermek yerine oy oranı yüksek olan partiye 

yönelebilir. Böyle bir geliĢme, KOA‘larının ―Tedbirli oy kullanma etkisi‖ ortaya koymaktadır. 

Bireylerin bu Ģekilde bir tercih yapmasının nedeni olarak oyların boĢa gitme kaygısı belirtilebilir 

(Ergin, 2009: 333). Tedbirli oy kullanma etkisi KOA sonuçlarını analiz ederek oyunu kullanan 

bireylerde görülmektedir (Atabek, 1996: 869-870). 

PasifleĢtirme Etkisi (Passivation Effect): Bir parti/adayın büyük bir farkla seçimi kazanacağı 

KOA‘larında açıkça belliyse seçmenler, seçim sonuçlarını etkilemeyeceklerini düĢünerek oy 

kullanmaya gitmeyebilirler (Hoffmann, 2012: 3). Böyle bir geliĢme, mensubu olduğu parti/adayın 

KOA‘ları sonuçlarında seçimi kazamayacağını gören bireylerde olmaktadır. Bu tür bireyler, diğer 

partileri de oy kullanma eğiliminde değillerdir. Bundan ötürü, oy kullanmamayı tercih etmektedirler. 

Bu tür bireyler için de mensubu oldukları parti seçimi kazanamıyorsa diğer partilerden hangisinin 

seçimi kazanacağı önemli değildir. Böyle bir geliĢme ile bireyler oy verme sürecinin dıĢında 

kalmaktadırlar. Bu durum KOA‘larının ―PasifleĢtirme etkisi ‖ olarak adlandırılmaktadır 

(Türkmenoğlu, 2011: 64). 

KOA‟NIN SĠYASAL TERCĠHE ETKĠSĠ ÜZERĠNE BĠR UYGULAMA 

Bu çalıĢmada, KOA‘nın siyasal tercih üzerine etkisini değerlendirmek üzerine, Zonguldak‘da 

gönüllü olarak seçilen 416 örnek üzerinde 10 soruluk bir anket uygulaması yapılmıĢtır. Bu açıdan 

çalıĢmamızda, analiz sonucunda elde edilen çıkarsamalar daha çok bu örneğe ait görüĢlerdir. Ankette 

yer alan sorular ve metin içindeki kısaltmaları Ek 1‘de listelenmiĢtir. Yeterince büyük alt grup ve grup 

sayılarına sahip olunduğundan istatistiksel olarak hipotezlerin test edilmesinde parametrik testler temel 

alınmıĢtır. Örneğe ait özellikler Ek 2‘de verilmiĢtir. Buna göre 195‘i kadın ve 221‘i erkek olan 

bireylerin %60,82 (253 kiĢi) gibi daha çok 39 yaĢ altı gençlerden oluĢurken gençlerin çoğunluğu kadın 

ve ileri yaĢtakilerin daha çok erkeklerden oluĢtuğu söylenebilir (Ki kare anl.: 0,000). Cinsiyete bağlı 

olarak bireylerin siyasal tercihlerinde kararlılık yapısının (Ki kare anl.: 0,631) ve siyasete ilginin (Ki 

kare anl.: 0,350) değiĢmediği söylenebilirken KOA sonuçlarının siyasal davranıĢa etkisinin cinsiyete 

bağlı olarak değiĢtiği (Tablo 9‘daki Ki kare anl.: 0,005) ifade edilebilir.  Ankete katılanlardan 107 

kiĢinin (% 25,7) sadece oy veren ve 211 kiĢinin (% 50,7) alt düzeyde siyasetle ilgilendiği Ģeklinde 

kendini tanımlaması dikkat çekicidir. Bu anlamda toplam 318 kiĢinin (%76,4) 1965‘deki yazımında 

Milbrath‘a göre (Kapani, 2003:132)kendini seyirci faaliyeti düzeyinde siyasete katıldığını ifade 

etmiĢlerdir. 

Tablo 1: Ortalamalar için Verilen Puanların KarĢılıkları 

Puan Aralığı Anlamı Puan KarĢılığı Kısaltma 

1,00-1,79 Kesinlikle Katılmıyorum 1 KKMY 

1,80-2,59 Katılmıyorum 2 KMY 

2,60-3,39 Kararsızım 3 Krz 

3,40-4,19 Katılıyorum 4 KY 

4,20-5,00 Tamamen Katılıyorum 5 KKY 

Kaynak: Alday ve Panaligan, 2013:80. 

Zonguldak‘tan örnek alınan bireylere göre göre KOA sonuçlarının etkisi Ek 1‘de listelenen 

konularda ilk soru ―Hiç-1‖, ―Nadiren-2‖, ―Genellikle-3‖ ve ―Her zaman-4‖ takip ederim Ģeklinde 4‘lü 
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aralık tutum ölçeğiyle ölçülürken, diğer 9 soru ölçümünde ―Kesinlikle katılmıyorum 1‖, ―Kararsızım 

3‖ ve ―Kesinlikle katılıyorum 5‖ olmak üzere 5‘li Likert ölçeği kullanılmıĢtır. Likert ölçeğiyle ölçülen 

son 9 sorunun güvenilirlik analizi amaçlı yapılan Cronbach Alpha analiz değeri 0,674 olup ölçümlerin 

yeterli derecede güvenilir olduğu söylenebilir. Likert ölçeğiyle anket verilerine ait puanların temsil 

ettiği eğilimler; Tablo 1‘de gösterilen puan karĢılıkları (Alday ve Panaligan, 2013:80) ve istatistiksel 

hipotez testler (Pekkaya ve Akıllı, 2013; Akbulut vd., 2014) ile değerlendirilmiĢtir. Bu iki yaklaĢım da 

Likert ölçekli anketlerin ortalamalarının değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.  

Tablo 2‘ye göre, görüĢü alınan bireyler KOA sonuçlarını ―TV takip‖ baĢta olmak üzere 

―Ġnternet takip‖e öncelik verildiği görülmektedir. ―KOAS ins. Etkiler‖ ve ―KOAS önemlidir‖ 

istatistiksel olarak 3‘e göre 0,05‘de anlamlı çıkması, diğer insanların KOA sonuçlarından 

etkilendikleri görüĢünün örnekte baskın olduğu fikrini vermektedir. ―kesinlikle katılmıyor‖ ile 

―katılmıyor‖ seviyesinde oldukça güçlü bir Ģekilde bireyler KOA sonuçlarını ―Dergi takip‖ ve ―Radyo 

takip‖i ile seçmenlerin bu kitle iletiĢim araçlarını kullanmadıkları görülmektedir. GörüĢü alınan 

bireyler ―KOAS bende etkili‖ ile KAO sonuçlarının kendi siyasal tercihlerinin Ģekillenmesinde etkili 

olmadığını ifade etmekteler ve ayrıca ―KOAS güvenilir‖ konusuna katılmama ile KAOS sonuçlarına 

güvenmediklerini açıkça ifade etmiĢlerdir. 

Tablo 2: KOA Hakkındaki GörüĢleri ve KarĢılığı 

KOA takip aracı ve KOA 

Sonuçları 
N Ort. 

Std. 

Sapma 

Değ. 

Kats. 

t testi Anl. KARAR 

2için 3 için t testi Puan A. 

S1) KOA takip 389 2,62 ,843 0,322     

S2) TV takip 384 3,70 1,114 0,301 ,000 ,000 Krz-KY 4  KY 

S3) Gazete takip 350 2,77 1,253 0,452 ,000 ,001 KMY-Krz 3  Krz 

S4) Radyo takip 317 1,49 ,926 0,621 ,000 ,000 KKMY-KMY 1  KKMY 

S5) Ġnternet takip 362 3,30 1,432 0,434 ,000 ,000 Krz-KY 3  Krz 

S6) Dergi takip 320 1,38 ,841 0,609 ,000 ,000 KKMY-KMY 1  KKMY 

S7) KOAS bende etkili 415 2,14 1,166 0,545 ,013 ,000 KMY-Krz 2  KMY 

S8) KOAS ins. etkiler 411 3,32 1,029 0,310 ,000 ,000 Krz-KY 3  Krz 

S9) KOAS önemlidir 416 3,22 1,150 0,357 ,000 ,000 Krz-KY 3  Krz 

S10) KOAS güvenilir 415 2,52 1,105 0,438 ,000 ,000 KMY-Krz 2  KMY 

Not: Ort.: Ortalama, Std. Sapma: Standart sapma; Değ. Kats.: DeğiĢim katsayısıdır. Buradaki t testi Anl., tek örnek t testi 

anlamlılıklarıdır. Karar sütunundaki t testi sonuçları, 2 ve 3 referans alınarak yapılan t testlerine göre verilmiĢken, Karar 

sütunundaki Puan A. (Aralığı) sonuçları, Tablo 1‘deki ortalama aralıkları dikkate alınarak yapılmıĢtır.  

Tablo 3: Cinsiyete Göre GörüĢlerdeki Farklılıklar ve KarĢılığı 

KOA takip aracı ve KOA 

Sonuçları 

Ortalamalar 
t testi Anl. 

Puan A. Göre KARAR 

Kadın Erkek Kadın Erkek 

S2) TV takip 3,80 3,60 ,066 4  KY 4  KY 

S3) Gazete takip 2,79 2,75 ,792 3  Krz 3  Krz 

S4) Radyo takip 1,56 1,41 ,154 1  KKMY 1  KKMY 

S5) Ġnternet takip 3,36 3,25 ,479 3  Krz 3  Krz 

S6) Dergi takip 1,45 1,32 ,148 1  KKMY 1  KKMY 

S7) KOAS bende etkili 2,34 1,97 ,001 2  KMY 2  KMY 

S8) KOAS ins. etkiler 3,41 3,25 ,112 4  KY 3  Krz 

S9) KOAS önemlidir 3,32 3,13 ,081 3  Krz 3  Krz 

S10) KOAS güvenilir 2,52 2,52 ,964 2  KMY 2  KMY 

Not: Buradaki t testi Anl., bağımsız iki örnek t testi anlamlılıklarıdır. H0 hipotezi ―kadın ve erkekler arasında, seçmen 

davranıĢını etkileyen propaganda konularına ait görüĢlerde farklılık yoktur‖ Ģeklinde ifade edilebilir. Gruplar arasında 

istatistiksel olarak 0,05‘de anlamlı farklara ait satır(lar) koyu olarak gösterilmiĢtir. 
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Tablo 3‘deki görüĢler istatistiksel olarak 0,05 anlamlılıkta incelendiğinde, cinsiyete göre 

örnekteki erkeklerin kadınlara göre özellikle KOA sonuçlarından daha az etkilendikleri sonucuna 

varılabilir. Diğer konularda cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiĢtir (Tablo 

3). Kararsız seçmen ise kararlı seçmene göre ―KOAS önemlidir‖ konusuna daha çok katılırken 

―KOAS bende etkili‖ konusuna ise kararlı seçmen daha az katılım eğilimi göstermiĢtir. Diğer 

konularda seçmen kararlılığına göre görüĢlerde farklılık istatistiksel olarak 0,05 anlamlılıkta değildir 

(Tablo 4). 

Tablo 4: Seçmen Kararlılığına Göre GörüĢlerdeki Farklılıklar ve KarĢılığı 

KOA takip aracı ve KOA 

Sonuçları 

Ortalamalar 
t testi Anl. 

Puan A. Göre KARAR 

Kararlı Kararsız Kadın Erkek 

S2) TV takip 3,66 3,76 ,420 4  KY 4  KY 

S3) Gazete takip 2,78 2,78 ,981 3  Krz 3  Krz 

S4) Radyo takip 1,52 1,45 ,572 1  KKMY 1  KKMY 

S5) Ġnternet takip 3,28 3,34 ,694 3  Krz 3  Krz 

S6) Dergi takip 1,44 1,30 ,137 1  KKMY 1  KKMY 

S7) KOAS bende etkili 2,00 2,37 ,001 2  KMY 2  KMY 

S8) KOAS ins. etkiler 3,25 3,43 ,082 3  Krz 4  KY 

S9) KOAS önemlidir 3,14 3,37 ,047 3  Krz 3  Krz 

S10) KOAS güvenilir 2,46 2,63 ,132 2  KMY 3  Krz 

Tablo 5: Aylık Gelir Seviyesine Göre GörüĢlerdeki Farklılıklar 

KOA takip aracı ve KOA 

Sonuçları 

Ortalamalar 

F Anl. 

Puan A. Göre KARAR 

0- 1000 
1001-

2000 

2001-

3000 

3000den 

fazla 
0-1000 

1001-

2000 

2001-

3000 

3000den 

fazla 

S2) TV takip 3,91 3,50 3,66 3,86 ,021 4 KY 4 KY 4 KY 4 KY 

S3) Gazete takip 2,68 2,56 3,32 2,95 ,001 3 Krz 2 KMY 3 Krz 3 Krz 

S4) Radyo takip 1,53 1,52 1,42 1,37 ,710 KKMY KKMY KKMY KKMY 

S5) Ġnternet takip 3,31 2,98 3,48 3,94 ,000 3 Krz 3 Krz 4 KY 4 KY 

S6) Dergi takip 1,40 1,42 1,34 1,30 ,857 KKMY KKMY KKMY KKMY 

S7) KOAS bende etkili 2,68 2,03 1,90 1,67 ,000 3 Krz 2 KMY 2 KMY KKMY 

S8) KOAS ins. etkiler 3,54 3,08 3,35 3,55 ,001 4 KY 3 Krz 3 Krz 4 KY 

S9) KOAS önemlidir 3,50 3,02 3,07 3,41 ,002 4 KY 3 Krz 3 Krz 4 KY 

S10) KOAS güvenilir 2,65 2,54 2,41 2,35 ,281 3 Krz 2 KMY 2 KMY 2 KMY 

Not: Buradaki F Anl., bağımsız örnek tek yönlü ANOVA F testi anlamlılıklarıdır. Bu testin H0 hipotezi, ―Gelir seviyesine 

göre, seçmenin propaganda çeĢit/boyutu hakkında farklılık oluĢmamaktadır‖ Ģeklinde ifade edilebilir. Ġstatistiksel olarak 

0,05‘de anlamlı farklılıklar koyu tonlu olarak gösterilmiĢtir. Grupların varyans homojenliği için yapılan Levene test istatistiği 

0,05‘de istatistiksel olarak anlamlı olan S5 (Anl.: ,042) ve S9 (Anl.: ,000) konular için grupların aynı varyansa sahip olmadığı 

belirlenmiĢtir. Bu durumda F testi yerine daha robust olan Welch ve Brown-Forsythe testleri yapılmıĢtır. Sırasıyla bu test 

anlamlılıkları S5 için ,000 - , 000 ve S9 için ,001 - ,003 olduğu hesaplanmıĢ ve bu sonuçları F testi sonuçları ile uyumlu 

olduğu görülmektedir. 

Ġstatistiksel olarak 0,05 anlamlılıkta, aylık gelir seviyesine göre orta düzeydeki bireylerin diğer 

gelir gruplarına göre TV‘den KOA sonuçlarını takip eğilimi daha az iken nispeten üst düzey gelir 

grubuna sahip olanlar internetten takip ettiği sonucuna varılabilir. Gazete takip ise gelir seviyesi 

yüksek olanlarda nispeten diğer gruplara göre daha fazladır. Aylık gelir seviyesi arttıkça seçmen 

açısından siyasal tercihlerinin Ģekillenmesinde KOA sonuçlarının etkisinin azaldığı görülmektedir. 

―KAOS ins. Etkiler‖ ve ―KAOS önemlidir‖ görüĢüne, nispeten orta gelir seviyesindeki bireyler daha 

az katılmaktadırlar (Tablo 5). YaĢ gruplarına göre orta yaĢlı bireylerin diğer gruplara göre TV‘den 

KOA daha az takip ederken, internetten takip ise 48 yaĢ üstü bireylerde en az seviyededir. Diğer kitle 

iletiĢim araçlarında yaĢa göre değiĢim istatistiksel olarak 0,20‘de dahi anlamlı değildir. ―KOAS ins. 
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etkiler‖ ve ―KOAS önemlidir‖ konularına katılım genellikle yaĢ ilerledikçe daha da azalmaktadır 

(Tablo 6). 

  Tablo 6: YaĢa Göre GörüĢlerdeki Farklılıklar 

KOA takip aracı ve KOA 

Sonuçları 

Ortalamalar F 

Anl. 

Puan A. Göre KARAR 

28 altı 29-38 19-48 48 üstü 28 altı 29-38 19-48 48 üstü 

S2) TV takip 3,97 3,61 3,51 3,71 ,024 4 KY 4 KY 4 KY 4 KY 

S3) Gazete takip 2,73 2,85 2,72 2,76 ,892 3 Krz 3 Krz 3 Krz 3 Krz 

S4) Radyo takip 1,54 1,42 1,47 1,56 ,777 KKMY KKMY KKMY KKMY 

S5) Ġnternet takip 3,64 3,09 3,59 2,56 ,000 4 KY 3 Krz 4 KY 2 KMY 

S6) Dergi takip 1,49 1,35 1,39 1,23 ,344 KKMY KKMY KKMY KKMY 

S7) KOAS bende etkili 2,63 1,94 2,14 1,80 ,000 3 Krz 2 KMY 2 KMY 2 KMY 

S8) KOAS ins. etkiler 3,45 3,29 3,28 3,25 ,550 4 KY 3 Krz 3 Krz 3 Krz 

S9) KOAS önemlidir 3,69 3,11 3,06 2,93 ,000 4 KY 3 Krz 3 Krz 3 Krz 

S10) KOAS güvenilir 2,66 2,44 2,51 2,48 ,492 3 Krz 2 KMY 2 KMY 2 KMY 

Not: Buradaki F Anl., bağımsız örnek tek yönlü ANOVA F testi anlamlılıklarıdır. Levene test istatistiği 0,05‘de istatistiği 

anlamlılıklarına göre S5 (Anl.: ,015), S6 (Anl.: ,030)  ve S9 (Anl.: ,000) F testi yerine daha robust olan Welch ve Brown-

Forsythe testleri yapılmıĢtır. Sırasıyla bu test anlamlılıkları S5 için ,000 - , 000; S6 için ,286 - ,322 ve S9 için ,000 - ,000 

olduğu hesaplanmıĢ ve bu sonuçları F testi sonuçları ile uyumlu olduğu görülmektedir. 

Eğitim seviyesine göre özellikle lise eğitimi almamıĢ bireylerin KOA sonuçlarını takipte TV, 

gazete ve interneti daha az kullandıkları gözlenmiĢtir. Eğitim seviyesi arttıkça KOA sonuçlarının 

internetten ve gazeteden takibi artmaktadır. Lisansüstü eğitim seviyesinde olanlar KOA sonuçlarından 

daha az etkilendiklerini ifade ederken eğitim seviyesi arttıkça bireylerin KOA sonuçlarına verdiği 

önem ve diğer bireylerin bu sonuçlarından etkilenme Ģiddetinin arttığı sonucuna kısmen ulaĢılabilir 

(Tablo 7). 

Tablo 7: Eğitim Seviyesine Göre GörüĢlerdeki Farklılıklar 

KOA takip aracı ve KOA 

Sonuçları 

Ortalamalar 

F Anl. 

Puan A. Göre KARAR 

Lise 

Önc. 
Lise Ö. Lisans 

Lisans 

Üstü 
Lise Önc. Lise Ö. Lisans 

Lisans 

Üstü 

S2) TV takip 3,36 3,53 3,95 3,61 ,001 3 Krz 4 KY 4 KY 4 KY 

S3) Gazete takip 2,21 2,86 2,88 2,97 ,003 2 KMY 3 Krz 3 Krz 3 Krz 

S4) Radyo takip 1,46 1,57 1,46 1,40 ,742 KKMY KKMY KKMY KKMY 

S5) Ġnternet takip 2,23 3,03 3,68 3,92 ,000 2 KMY 3 Krz 4 KY 4 KY 

S6) Dergi takip 1,25 1,41 1,43 1,30 ,534 KKMY KKMY KKMY KKMY 

S7) KOAS bende etkili 2,23 2,05 2,29 1,70 ,017 2 KMY 2 KMY 2 KMY KKMY 

S8) KOAS ins. etkiler 3,13 3,15 3,47 3,49 ,013 3 Krz 3 Krz 4 KY 4 KY 

S9) KOAS önemlidir 2,90 2,95 3,47 3,43 ,000 3 Krz 3 Krz 4 KY 4 KY 

S10) KOAS güvenilir 2,63 2,50 2,54 2,36 ,669 3 Krz 2 KMY 2 KMY 2 KMY 

Not: Buradaki F Anl., bağımsız örnek tek yönlü ANOVA F testi anlamlılıklarıdır Levene test istatistiği 0,05‘de istatistiği 

anlamlı olan S5 (Anl.: ,024) için F testi yerine Welch (Anl.: ,000) ve Brown-Forsythe (Anl.: ,000) testleri uygun olmaktadır. 

Tabloda: Lise Önc.: Orta Okul ve Öncesi; Ö-Lisans.: Önlisans ve Lisans. 

Siyasete olan ilgi arttıkça TV‘den ve gazeteden KOA sonuçlarının takip edildiği görülmektedir. 

Siyasetle ilgilenmeyeler daha çok TV-internetten; sadece alt düzeyde ilgilenenler (oy verenler) ise 

nispeten TV-gazeteden KOA sonuçlarını takip ettiği söylenebilir.  KOA sonuçları diğer insanların 

siyasi tercihlerinin Ģekillenmesinde etkili ve KOA sonuçlarının önemli olduğunu daha çok siyasetle 

alt-orta-üst düzeyde siyasetle ilgilenenler ifade etmektedir (Tablo 8). 
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Tablo 8: Siyasete Olan Ġlgiye Göre GörüĢlerdeki Farklılıklar 

KOA takip aracı ve KOA 

Sonuçları 

Ortalamalar F 

Anl. 

Puan A. Göre KARAR 

Ġlgmz OV Alt  Ort-üst  Ġlgmz OV Alt  Ort-üst  

S2) TV takip 3,00 3,43 3,92 4,05 ,000 3 Krz 4 KY 4 KY 4 KY 

S3) Gazete takip 2,21 2,52 2,95 3,13 ,000 2 KMY 2 KMY 3 Krz 3 Krz 

S4) Radyo takip 1,74 1,38 1,42 1,81 ,035 KKMY KKMY KKMY 2 KMY 

S5) Ġnternet takip 2,70 2,33 3,78 3,95 ,000 3 Krz 2 KMY 4 KY 4 KY 

S6) Dergi takip 1,45 1,31 1,37 1,54 ,558 KKMY KKMY KKMY KKMY 

S7) KOAS bende etkili 1,98 2,25 2,15 2,04 ,511 2 KMY 2 KMY 2 KMY 2 KMY 

S8) KOAS ins. etkiler 3,08 3,18 3,39 3,61 ,023 3 Krz 3 Krz 3 Krz 4 KY 

S9) KOAS önemlidir 2,63 3,10 3,41 3,28 ,000 3 Krz 3 Krz 4 KY 3 Krz 

S10) KOAS güvenilir 2,37 2,50 2,60 2,35 ,362 2 KMY 2 KMY 3 Krz 2 KMY 

Not: Buradaki F Anl., bağımsız örnek tek yönlü ANOVA F testi anlamlılıklarıdır. Levene test istatistiği 0,05‘de istatistiği 

anlamlılıklarına göre S4 (Anl.: ,000)  ve S5 (Anl.: ,026) F testi yerine daha robust olan Welch ve Brown-Forsythe testleri 

yapılmıĢtır. Sırasıyla bu test anlamlılıkları S4 için ,146 - , 110; ve S5 için ,000 - ,000 olduğu hesaplanmıĢ ve bu sonuçları F 

testi sonuçları ile uyumlu olduğu görülmektedir. Not: Ġlgmz: ilgilenmiyor; OV: sadece oy verir; Alt: alt düzeyde ilgilenir; 

Ort-üst: orta ve üst düzeyde ilgilenir. 

Tablo 9‘daki KOA sonuçlarının siyasal davranıĢa etkisine verilen yanıtların dağılımı 

incelendiğinde, örneklemimizdeki bireylerden %18,3 (76 kiĢi) gibi önemli bir oran kendisini 

literatürde mevcut olan kalıplarda tanımlamamıĢtır. Bu durum kendilerini, mevcut tanımlanan 

davranıĢlardan standart bir davranıĢa sahip olmadıklarından veya birkaç davranıĢı birlikte 

düĢündüklerinden olabilir. Kendilerini ―YenilmiĢlik Etkisi‖, ―PasifleĢtirme Etkisi‖ ve ―Toparlanma 

Etkisi‖ içerisinde tanımlayanların her birinin oranları %5‘in altında olup üç seçenek toplamda %9‘un 

altında gibi az oranda olması söz konusudur. Bu sonuçlardan en çok ―Kamçılama Etkisi‖nin (%52,9) 

hakim olduğu dikkat çekicidir. Türkmenoğlu‘nun Konya ilini kapsayan çalıĢmasında ―Kamçılama 

Etkisinin‖ (%63.2) olduğu görülmektedir (Türkmenoğlu, 2011: 75). Bu ülke insanının sahiplenme 

duygusunun yüksek olmasından kaynaklanabilir. 

Tablo 9: KOA Sonuçlarının Siyasal DavranıĢa Etkisi 

Bireyin kendi davranıĢına ait kendini tanımlama 

seçeneği 

Literatürde tanımlanan seçmendeki 

davranıĢ etkisi 
Kadın Erkek Toplam % 

Oy oranı yüksek partiye yönelirim 
Gözde Olana Yönelme Etkisi 

(Bandwagon Effect) 
30 11 41 9,9 

Oy oranı düĢük partiye yönelirim  YenilmiĢlik Etkisi (Underdog Effect) 0 4 4 1,0 

OVDP oy oranı düĢükse sandığa daha istekli 

giderim 
Kamçılama Etkisi (Blacklash Effect) 103 117 220 52,9 

Oy vermede kararsız olduğum partinin oyu 

artarsa ona yönelirim 

Toparlanma Etkisi (Momentum 

Effect) 
14 6 20 4,8 

OVDP barajı geçme ihtimali düĢükse ona en 

yakın partiye yönelirim 

Tedbirli Oy Kullanma Etkisi (Tactical 

Voting) 
21 21 42 10,1 

OVDP barajı geçme ihtimali düĢükse sandığa 

gitmekten vazgeçerim 

PasifleĢtirme Etkisi (Passivation 

Effect) 
6 7 13 3,1 

Cevap verenlerin toplamı  174 166 340 81,7 

Cevap vermeyenler  21 55 76 18,3 

OVDP: Oy vermeyi düĢündüğüm partinin                                                         Ki kare istatistiği (Anl.): 16,79 (0,005) 

Ayrıca Tablo 9‘daki cinsiyet ve KOA sonuçlarının siyasal davranıĢa etkisi arasındaki iliĢkinin 

Ki Kare testine göre istatistiksel olarak 0,01‘de dahi anlamlı (0,005) çıkması, alınan örnekteki 

bireylerin davranıĢlarının cinsiyete göre değiĢtiğinin güçlü bir göstergesi niteliğindedir. Kadınlarda 

―Gözde Olana Yönelme Etkisi‖ ve ―Toparlanma Etkisi‖ daha hakim iken erkeklerde zayıf da olsa 

―YenilmiĢlik Etkisi‖ ve ―Kamçılama Etkisi‖nin daha hakim olduğu sonucuna varılabilir. Bu durum, 
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KOA sonuçlarının erkek ve kadınları farklı davranıĢlara yönlendirebileceği hakkında fikir 

vermektedir. 

5. SONUÇ 

Bu çalıĢma, KOA sonuçlarının birey siyasal tercih üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla 

yapılmıĢtır. Bu anlamda, Zonguldak il merkezinde gerçekleĢtirilen anket çalıĢması üerinden yapılan 

değerlendirmelerde elde edilen sonuçların, örnek alınan 416 kiĢinin görüĢlerini temsil ettiği Ģeklinde 

dikkate alınmalıdır. Türkiye‘deki literatür incelendiğinde, KOA sonuçlarının siyasal tercihlerinde 

etkili olmadığını ifade edenlerin yüksek oranda olmasına karĢın; dikkate alınabilecek bir oranda, KOA 

sonuçlarından etkilendiklerini ifade edenler bulunmaktadır (Kalender, 2005; Eke, 2008; Kaban, 

1995‘ten aktaran Türkmenoğlu, 2011: 104) ÇalıĢmamızda elde ettiğimiz sonuçlar, bu çalıĢmaların 

sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir.  

Elde edilen sonuçlara göre bireylerin, KOA sonuçlarının ―TV‖ baĢta olmak üzere ―Ġnternet‖ten 

takip ettiği görülürken; ―Dergi‖den ve ―Radyo‖dan KOA sonuçlarını takip etmedikleri görülmektedir. 

Televizyon ve internette, KOA‘larına daha çok yer verilmektedir. Ġnternet ortamında devamlı olarak 

büyük ya da küçük çaplı anketler yer alırken; televizyonda da haberlerde, siyasi içerikli tartıĢma 

programlarında KOA sonuçları değerlendirilmektedir. Böylece seçmenlerin KOA sonuçlarına 

eğilimleri artmaktadır.  Ankete katılan bireyler, KOA sonuçlarının diğer insanların siyasi tercihlerinin 

Ģekillenmesinde etkili ve KAO‘larını önemli görürlerken; KOA sonuçlarının siyasi tercihlerinin 

Ģekillenmesinde etkisiz ve KOA sonuçlarını güvenilir görmemektedirler. KOA sonuçlarının siyasal 

davranıĢa etkisine verilen yanıtlara bakıldığında en çok kamçılama etkisinin (%52,8, cevap 

vermeyenler dikkate alınmazsa %64,7) ortaya çıktığı görülmektedir. Bu sonuçla Türkmenoğlu‘nun 

çalıĢmasındaki sonuç uyumludur. Türkmenoğlu‘nun Konya ilini kapsayan çalıĢmasında da Kamçılama 

Etkisi‖ (%63,2) lik oranla ilk sırada yer almıĢtır.  

L. Milbrath, eylemin yoğunluk ve zorluk derecesini kriter olarak kabul etmiĢ ve siyasal katılma 

eylemlerini 3 kategoride (alt kademe,  orta kademe, üst kademe) ele almıĢtır. Alt kademede, gazete, 

dergi, radyo ve televizyon yolu ile siyasal olayları izleme, siyasal konuları tartıĢma, oy kullanma gibi 

yoğunluğu çok düĢük faaliyetler yer alır. Bu kademe, ―seyirci faaliyetleri‖ olarak da 

nitelendirilmektedir. Ankete katılanlardan 107 kiĢinin (% 25,7) sadece oy veren ve 211 kiĢinin (% 

50,7) alt düzeyde siyasetle ilgilendiği Ģeklinde kendini tanımladığı görülmektedir. Bu anlamda toplam 

318 kiĢinin (%76,4) kendini ―Seyirci faaliyeti‖ düzeyinde siyasete katıldığını ifade etmiĢlerdir.       

Ankete katılanların %60,6‘sının oy vereceği partinin önceden belli olduğunu ifade ettiği yani 

kararlı seçmen statüsünde olduğu ortaya çıkmaktadır. Kararlı-kararsız seçmen ile KOA sonuçlarının 

etkisi arasındaki iliĢki incelendiğinde, kararlı seçmenlerin KOA sonuçlarından daha az etkilendikleri 

görülmektedir. Diğer taraftan karasız seçmenler ise KOA sonuçlarından az da olsa daha fazla 

etkilenmektedirler. AraĢtırmamızda ortaya çıkan ilginç sonuçlardan biri de aylık gelir seviyesi arttıkça 

seçmen açısından siyasal tercihlerinin Ģekillenmesinde KOA sonuçlarının etkisinin ve KOA 

sonuçlarının güvenilirliğinin azalmasıdır.  

Ankete katılanların eğitim seviyeleriyle KOA sonuçlarından etkilenme seviyeleri arasında bir 

iliĢkinin olduğu, çalıĢmamızda elde ettiğimiz önemli sonuçlardandır. Bu sonuca göre, eğitim seviyesi 

yükseldikçe bireyler KOA sonuçlarından daha az etkilendiklerini anacak baĢkalarının daha çok 

etkilendiklerini ifade etmiĢlerdir. Bu durum, kiĢilerin baĢkalarından veya KOA sonuçlarından 

etkilendiğini kabul etmediklerini fakat çevresindekilerin/baĢkalarının etkilendiğini itiraf ettikleri 
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Ģeklinde yorumlanabilir. Sonuç olarak KOA, ankete katılanların siyasal tercihleri üzerinde göz ardı 

edilemeyecek bir oranda etkili olmaktadır.  
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Ek 1: Konu Ġle Ġlgili Sorular ve Metindeki Kısaltmaları 

Soru Konular Kısaltmaları Hesaplanması 

S1 Seçim dönemlerinde yapılan KOA takip eder misiniz? KOA takip 4‘lü tutum ölçeği ortalaması 

S2 KOA‘nı Tv‘den takip  TV takip Cevap ortalamaları -5‘li Likert 

S3 KOA‘nı gazeteden takip Gazete takip Cevap ortalamaları -5‘li Likert 

S4 KOA‘nı radyo takip Radyo takip Cevap ortalamaları -5‘li Likert 

S5 KOA‘nı internet takip Ġnternet takip Cevap ortalamaları -5‘li Likert 

S6 KOA‘nı dergiden takip Dergi takip Cevap ortalamaları -5‘li Likert 

S7 KOA sonuçları siyasi tercihimin oluĢmasında etkilidir KOAS bende etkili Cevap ortalamaları -5‘li Likert 

S8 
KOA sonuçları insanların siyasi tercihlerinin Ģekillenmesinde 

etkilidir 
KOAS ins. etkiler Cevap ortalamaları -5‘li Likert 

S9 KOA sonuçları önemlidir KOAS önemlidir Cevap ortalamaları -5‘li Likert 

S10 KOA sonuçlarının güvenilirdir  KOAS güvenilir Cevap ortalamaları -5‘li Likert 

 

Ek 2: Anket Değerlendirmesindeki Seçmenin Cinsiyetine Göre Özellikleri 
YaĢ Grubu Kadın  Erkek Toplam  Eğitim Durumu Kadın  Erkek Toplam 

28 altı 91 14 105  Ġlk Öğretim 8 17 25 

29-38 60 88 148  Orta Öğretim 13 24 37 

39-48 35 68 103  Lise 40 89 129 

48 üstü 9 51 60  Yüksek O. ve Fakülte 114 67 181 

Toplam 195 221 416  Yüksek Lisans 10 10 20 

X2 ist. (Anl.):  100,50 (0,000)  Doktora 10 14 24 

     Toplam 195 221 416 

Siyasete Ġlgi Kadın  Erkek Toplam  X2 ist. (Anl.): 36,51 (0,000) 

Ġlgilenmiyor 23 29 52      

Sadece oy verir 57 50 107  Oy Yönünün Kararı  Kadın  Erkek Toplam 

Alt düzeyde ilgilenir 95 116 211  Önceden belli 118 128 246 

Orta düz ilgilenir 18 19 37  Adaylar belirlendiğinde 47 47 94 

Üst düz ilgilenir 2 7 9  Kampanya takip sonr. 18 26 44 

Toplam 195 221 416  Birkaç gün önce 8 11 19 

X2 ist. (Anl.): 4,44 (0,350)  Sandık baĢında 1 5 6 

  Hiç oy kullanmam 2 3 5 

Aylık Gelir Kadın  Erkek Toplam  Toplam 194 220 414 

0-1000 87 31 118  X2 ist. (Anl.): 0,23 (0,631) Ġlk ve son gruplar 

1001-2000 60 103 163  kararlı ve diğerleri kararsız Ģeklinde iki gruptur. 

2001-3000 29 52 81      

3000den fazla 19 35 54      

Toplam 195 221 416      

X2 ist. (Anl.): 47,75  (0,000)      

Not: X2 ist. (Anl.);  Pearson Ki-kare istatistiğidir (Anlamlılık). 
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Özet  

Üniversiteler, özellikle geliĢmekte olan Ģehirlerin ulusal ve uluslararası anlamda pazarlanması için 

oldukça etkili olan kurumlardır. Olumlu bir kent imajı ve üniversite imajı algısının, üniversitenin iç 

müĢterisi olan öğrencilerde memnuniyet unsuru oluĢturacağı, bunun da beraberinde üniversite ve kent 

hakkında olumlu yönde WOM (Word-Of-Mouth, Ağızdan Ağıza ĠletiĢim) geliĢtirilmesini sağlayacağı 

düĢünülmektedir. Olumlu yönde geliĢtirilen WOM ise, hem üniversite hem de kentin marka 

farkındalığını artıracak ve potansiyel müĢteriler gözünde kenti ve üniversiteyi cazip hale getirecektir. 

Bu araĢtırmada, üniversite ve kentin pazarlama faaliyetinde en çok etkili olduğu düĢünülen iç müĢteri 

grubu öğrencilerin, Bartın kentinden ve Bartın üniversitesinden duydukları memnuniyet ve WOM 

niyetlerinde etkili olan faktörlerin ortaya çıkarılması hedeflenmiĢtir. AraĢtırmanın ana kütlesini, 

geliĢmekte olan ve bu nedenle etkin bir pazarlama stratejisine ihtiyaç duyan Bartın Üniversitesi‘nin 

2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi‘nde okumakta 

olan öğrenciler oluĢturmaktadır. AraĢtırmada kota örnekleme yöntemi kullanılarak 508 öğrenciye 

ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmada, kent ve üniversiteden duyulan memnuniyet ve WOM niyeti üzerinde etkili 

olan faktörlerin tespiti için Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi, SPSS 22 paket programı kullanılarak 

yapılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda, kentin sağladığı fiziki ve sosyal imkanlar ile kentin kültürel 

yapısının, bununla birlikte üniversiteden algılanan fayda ile üniversiteye olan davranıĢsal sadakatin 

memnuniyet ve WOM niyeti üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı tespit edilirken kentin altyapı 

durumunun, üniversiteye olan psikolojik bağlılığın ve üniversiteyle özdeĢleĢmenin, kent ve 

üniversiteden duyulan memnuniyet ve WOM niyeti üzerinde etkili olduğu tespit edilmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Memnuniyet, WOM Niyeti, Marka İmajı 

Factors Affecting University and City Satisfaction and WOM Intent 

Abstract 

Universities are verye ffective institutions especially for developing cities to be marketed in both 

national and international sense. It is considered that a positivecityimage and university image 

perception provide satisfaction factor throught students that are the internal customers of the 

university, and in this way, positive WOM (Word-Of-Mouth) will be developed. Positive WOM will 

increase both university‘s and city‘s brand awareness and make them attractive in the eyes of potantial 

customers. In this study, it was aimed to find out the factors affecting the city‘s and university‘s 

satisfaction and WOM intent of students thought to be the most effective internal customers group in 

the way of the city‘s and the university‘s marketing activities.The population of this study consists of 

the students from Faculty of Economics and Administrative Sciences of Bartın University which is a 

developing university and that‘s why in the need of effective marketing strategy, studying in the term 

of 2014-2015 educations pring period. By using quotasampling method, 508 students were reached to 

constitute the sample of the study. In order to find out the factor saffecting satisfaction and WOM 

intent, Multiple Regression Analysis was applied by using SPSS 22 packet program. As a result of this 

tudy, it was found that physicaland social facilities, and cultural structure of the city which are the 

factors of city image did not have any effect on satisfaction and WOM intent. In addition to this, 

perceived utility from the university and behavioral commitment to the university were also acted as 
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variables that did not affect satisfaction and WOM intent. The infrastructural situation of thecity, 

psychological commitmentand identification to the university were acted as variables that affect 

satisfactionand WOM intent. 

 

Keywords: Satisfaction, WOM Intent, Brand Image 
 

1. GĠRĠġ 

GeliĢmekte olan bir kent olan Bartın ve geliĢmekte olan bir üniversite olan Bartın Üniversitesi 

için olumlu yönde ağızdan ağıza iletiĢim-WOM-oldukça önemlidir; olumlu bir ağızdan ağıza iletiĢim, 

hem kenti hem de üniversiteyi potansiyel müĢteriler (üniversite tercihinde bulunacak öğrenciler, 

yatırımcılar, kongre-sempozyum vb. düzenleyicileri, turistler vb.) gözünde cazip hale getirecek ve 

böylece kentin ve üniversitenin marka farkındalığı artacaktır. Bu durum stratejik bir pazarlama 

planıyla desteklendiğinde, hem kentin hem de üniversitenin güçlü bir marka haline gelmesinin önü 

açılmıĢ olacaktır. Tüm bunların gerçekleĢmesi için üniversitenin ve üniversitenin bulunduğu kentin, 

müĢterisinde memnuniyet unsuru oluĢturması gerekmektedir. 

Literatürde her ne kadar algılanan kalite, marka sadakati ve özdeĢleĢme gibi faktörlerin 

üniversite memnuniyetinietkileyen faktörler olduğu yönünde araĢtırmalar (Gwinner ve Eaton, 1999; 

Jiewanto vd., 2012; Wilkins ve Huisman, 2014)yapılmıĢ olsa da, kent imajının üniversite memnuniyeti 

üzerindeki etkisini ölçen bir araĢtırmaya henüz rastlanmamıĢtır. Oysaki kentin coğrafi konumu, doğal 

güzellikleri, fiziki koĢulları vb. gibi imaj unsurları, potansiyel öğrencilerin üniversite tercihi yaparken 

göz önünde bulundurdukları değiĢkenler olabilmektedir. Bu çalıĢma, kent imajının ve marka denkliği 

bileĢenlerinin,kent ve üniversiteden duyulan memnuniyet ve WOM niyeti üzerindeki olası etkisini 

ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıĢtır.ÇalıĢmanın teoride, kent imajının üniversite memnuniyeti ve 

WOM niyeti üzerindeki olası etkilerini ortaya çıkaracak olması bakımından literatürdeki boĢluğu 

doldurarak katkı sağlaması beklenmektedir. Pratikte ise bu çalıĢmadan elde edilen sonuçların 

üniversite ve kent yönetimleri gibi ilgili yönetimlerce kent ve üniversite imajını güçlendirici yönde 

pazarlama stratejisi geliĢtirmek amacıyla kullanılması beklenmektedir. 
 

2. LĠTERATÜR TARAMASI VE ARAġTIRMANIN HĠPOTEZLERĠ 

2.1. Marka İmajı 

Marka imajı, bir markanın müĢteri tarafından algılanan kısmını oluĢturmaktadır (Aaker, 

1996:85). MüĢterinin markaya karĢı geliĢtirdiği bu algı, markayla girdiği etkileĢim sonucunda ortaya 

çıkmaktadır (Perry ve Wisnom, 2003:15). MüĢterinin bir markayla etkileĢime girebilmesi için, 

öncelikle o markaya maruz kalması gerekmektedir. Markanın somut ve soyut unsurları gibi her türlü 

çağrıĢım unsuru, müĢteri ile marka arasındaki etkileĢimi sağlayan ve imaj algısı oluĢturmada öncül 

olan unsurları oluĢturmaktadır. Bir markanın ismi, ambalajı, logosu, sloganı, menĢei, gibi somut 

unsurları ile reklamları ve sunduğu vaatler vasıtasıyla tüketicide yarattığı heyecan, coĢku vb. gibi 

birtakım soyut unsurları, marka imajını Ģekillendiren önemli unsurlar olarak ortaya çıkmaktadır (Perry 

ve Wisnom, 2003:15-16).  

 Marka imajı, müĢterinin markayla ilgili anlık izlenimleri neticesinde Ģekillenmesi bakımından 

kısa sürede ortaya çıkmaktadır (Kaypak, 2013). MüĢterinin anlık izlenimleri, markayla ilgili birtakım 

çağrıĢım unsurları neticesinde Ģekillenmektedir. Algılanan faydalar, marka imajı oluĢmasında oldukça 

etkin olan çağrıĢım unsurlarından biridir.Algılanan faydalar marka tüketicisinin fizyolojik, güvenlik, 
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eğlence, sosyal kabul görme, kendini ifade etme ve kendine güveni pekiĢtirme gibiiĢlevsel, deneyimsel 

ve sembolik ihtiyaçlarını karĢılamaya yönelik faydalardır (Keller, 2003:5). Pazarlama ürünü olarak 

üniversite ve üniversitenin bulunduğu kent düĢünüldüğünde de söz konusu faydaların, iç müĢteri olan 

öğrencilerde üniversite ve kent hakkında bir memnuniyet unsuru ve imaj algısı oluĢturması 

beklenmektedir. Algılanan faydaların, öğrenci memnuniyeti ve üniversite imajı üzerinde etkili olduğu 

ve buna bağlı olarak WOM niyeti geliĢtirdiği  yönündeki araĢtırma sonuçlarından (Gwinner ve Eaton, 

1999; Jiewanto vd., 2012; Wilkins ve Huisman, 2014) yola çıkılarak birinci hipotez kurulmuĢtur. 

H1: Üniversitenin algılanan faydası, kent ve üniversiteden duyulan memnuniyet ve WOM niyetini 

istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilemektedir. 

2.1.1. Kent İmajı 

 Kent imajı kavramı, kent kimliği kavramıyla sıklıkla karıĢtırılan bir kavramdır; oysaki 

aralarında kavramsal açıdan önemli bir fark bulunmaktadır. Kent imajı, kent kimliğini Ģekillendiren ve 

kontrol edilebilir algılardan oluĢan bir kavramdır. Kent imajı ekonomik istikrar, iletiĢim altyapısı, 

stratejik konum, fiziksel ve sosyal yapı, yönetim nitelikleri gibi kontrol edilebilen unsurlar neticesinde 

Ģekillenmektedir (Kotler vd., 2002). Kontrol edilebilen bu unsurların cazibesi, kent imajını hem 

mevcut kent sakinleri hem de potansiyel kent sakinleri gözünde olumlu hale getirmektedir. Böylece 

kent, herkesin benimseyebileceği bir kent haline dönüĢmekte, turist çekebilmekte ve kentsel kalkınma 

sağlanarak bir marka kent olabilmektedir (AlaĢ, 2009).  

 Kent imajı ile ilgili yapılan çalıĢmaların çoğu, destinasyon pazarlaması kapsamında kentin, 

turistler, yatırımcılar ve kentte yaĢamayı düĢünenler gibi mevcut ve potansiyel müĢterilerinin kent 

hakkındaki imaj algılarını ölçmeye yönelik çalıĢmalardır. Kent imajının üniversite imajına ve 

üniversiteden duyulan memnuniyet üzerindeki etkisini ölçen çalıĢmaya literatürde henüz 

rastlanmamıĢtır. Oysaki öğrenciler açısından düĢünüldüğünde, öğrencilerin üniversite tercihlerinde 

üniversitelerin eğitim hizmeti ve baĢarısı gibi niteliklerinin yanı sıra bulunduğu kent de belirleyici 

unsur olabilmektedir. Kentin sahip olduğu coğrafi konum, kent sakinlerinin tutum ve davranıĢları ve 

sağladığı fiziksel (kalacak yer bulma vb.) ve sosyal imkanlar (eğlence merkezleri vb.) gibi kent imajını 

oluĢturan cazibe faktörleri, öğrencilerin kentten algıladıkları faydayı etkileyebilmekte ve bu durum 

kent ve üniversite memnuniyetleri ve WOM niyetleri üzerinde etkili olabilmektedir. Bu olasılıklar 

çerçevesinde, literatürdeki mevcut boĢluğu da doldurmak amacıyla kurulan ikinci hipotez aĢağıdaki 

gibidir: 

H2: Kent imajı, kent ve üniversiteden duyulan memnuniyet ve WOM niyetini istatistiksel olarak 

anlamlı bir şekilde etkilemektedir. 

2.1.2. Kurumsal İmaj Kapsamında Üniversite İmajı 

Kurumsal imaj, kiĢilerin bir kurum hakkında sahip oldukları anlık izlenimlerdir (Stuart, 1999). 

Kurumsal imajın oluĢması için kurum hakkında yeterli bilgi birikimine ve/veya kurum deneyimine 

sahip olmak gerekmemektedir. Ağızdan ağıza iletiĢim tekniği (WOM), kurumsal imajın oluĢmasında 

son derece etkili olmakla birlikte Grönroos (1988)‘e göre bir kurum, sunmuĢ olduğu hizmetlerle 

sembolleĢtirilmekte ve bu hizmetin teknik ve iĢlevsel kalitesi, kurumsal imajın oluĢmasında oldukça 

etkili olmaktadır. Alınan hizmetin teknik ve iĢlevsel kalitesi, kurumun iç müĢterileri nezdinde 
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memnuniyet unsuru oluĢturmakta ve kurum hakkında, kurumun marka bilinirliğini artıracak olumlu 

yönde ağızdan ağıza iletiĢim geliĢtirilmesini sağlamaktadır.  

Kurum olarak üniversiteler ele alındığında, iç müĢterilerin öğrenciler ile akademik ve idari 

personel olduğu görülmektedir. Üniversite imajı, üniversitenin en alt biriminden en üst birimine kadar 

olan;fiziki yapı, akademik ve idari personelin niteliği, derslerin iĢleniĢ tarzı, üniversitenin baĢarısı vb. 

gibi bütün kuvvetlerin birleĢimiyle oluĢan izlenimler neticesinde Ģekillenmektedir (Dinçer, 2001). 

Ġmaj, üniversiteden algılanan kaliteyi etkileyerek müĢteri memnuniyeti oluĢturmada ve buna bağlı 

olarak da sadakatin oluĢmasında oldukça etkili olmaktadır (Andreassen ve Lindestad, 1998). 

Üniversite hakkında ağızdan ağıza iletiĢim geliĢtirerek, imajının ulusal ve uluslararası anlamda 

aktarılmasında en etkili olan iç müĢteri grubu, üniversitenin mevcut öğrencileridir (Alwi ve Kitchen, 

2014). Mevcut öğrenciler bu sebeple üniversitenin pazarlama faaliyetlerinde de en etkili iç müĢteri 

grubu olmaktadır ve bu sebeple öğrencilerde memnuniyet unsuru oluĢturmak oldukça önem 

kazanmaktadır. 

2.2. Memnuniyet ve WOM Niyeti 

Bir markanın müĢterileri gözünde memnuniyet unsuru oluĢturması, beraberinde marka hakkında 

olumlu yönde ağızdan ağıza iletiĢim faaliyetlerinin yapılmasını sağlamaktadır. Marka hakkında 

geliĢtirilen her türlü iletiĢim faaliyeti de, marka imajının taĢıyıcısı olmaktadır. Bunun sonucu olarak 

marka farkındalığı ve bilinirliği artmakta, güçlü bir marka olmanın önü açılmaktadır (Aaker, 1991).  

Pazarlama ürünü olarak üniversiteler ele alındığında, üniversitenin marka iletiĢimi 

faaliyetlerinde en etkin iç müĢteri grubu olarak üniversite öğrencilerinin (Alwi ve Kitchen, 2014) 

olduğu görülmektedir. Üniversite öğrencileri, üniversite imajını ulusal ve uluslararası anlamda gönüllü 

olarak aktarmakta ve üniversiteden elde ettikleri imaj algısına göre üniversitenin reklamını 

yapmaktadır. Bu sebeple, üniversiteden memnun olmuĢ bir üniversite öğrencisinin, olumlu yönde 

WOM niyeti geliĢtirmesinin daha olası olduğu (Jiewanto vd., 2012) göz önündebulundurularak, 

olumlu yönde bir marka iletiĢimi (WOM) elde edebilmek için üniversitelerin mevcut öğrencisinde 

memnuniyet unsuru oluĢturması oldukça önem kazanmaktadır. 

2.2.1. Memnuniyet Unsuru ve WOM Niyeti Oluşturan Faktörler 

Memnuniyet unsuru ve beraberinde oluĢacak olan WOM niyetini etkin bir Ģekilde yönetebilmek 

için üniversite yönetiminin marka denkliği bileĢenlerini iyi bir Ģekilde yönetebilmesi gerekmektedir. 

Marka sadakati, marka bilinirliği ve marka çağrıĢımları gibi unsurlardan oluĢan marka denkliği 

bileĢenlerinin iyi bir Ģekilde yönetilmesi, markadan duyulan memnuniyeti artırmakla birlikte markaya 

rekabet avantajı da kazandırmaktadır. Marka sadakati, markanın bilinirliğini artırma ve marka 

hakkında güvence oluĢturma gibi avantajlar sağlayan önemli bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. 

Markaya güven ise beraberinde memnuniyeti getirmekte ve marka hakkında olumlu yönde iletiĢim 

geliĢtirilmesinde etkili olmaktadır (Aaker, 1996). 

2.2.1.1. Marka Sadakati 

Marka sadakati kavramı literatürdedavranıĢsal ve psikolojik boyutta açıklanmıĢtır. DavranıĢsalcı 

bakıĢ açısı savunucularına göre marka sadakati, bir tüketicinin zaman içerisinde bir markayı tekrarlı ve 
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tutarlı bir Ģekilde satın alması olarak tanımlanmakta ve bu tekrarlı satın alma davranıĢının, müĢterinin 

ürünle olan iliĢkisini aĢamalı olarak güçlendirdiği varsayımı yapılmaktadır (Assael, 1998). Marka 

sadakatini psikolojik boyutta açıklayanlara göre ise sadakat, bir markaya iliĢkin içsel bir eğilimi 

içermektedir (Gounaris ve Stathakopoulos, 2004:284). Tutumların genellikle davranıĢlardan önce 

gerçekleĢtiği ele alındığında (Bentler ve Speckart, 1981), psikolojik bağlılığın davranıĢsal sadakatin 

öncülü olduğu düĢünülmektedir. Dick ve Basu (1994)‘ya göre de tutum, sadakatin öncüsü ve habercisi 

olarak görev yapan bir değiĢkendir.  

Bir markaya psikolojik olarak bağlı olmak, markaya ve markayla iliĢkili olan diğer unsurlara 

olan duyguları ve niyeti etkilemektedir (Back, 2005). Pazarlama ürünü olarak üniversiteele alındığında 

da, öğrencilerin üniversiteyeolan psikolojik bağlılıklarının, üniversite ve üniversitenin bulunduğu 

kentten duydukları memnuniyet ve WOM niyetlerini etkileyeceği düĢünülmektedir. Bu varsayımdan 

yola çıkılarak oluĢturulan üçüncü hipotez aĢağıdaki gibidir: 

H3: Üniversiteye olan psikolojik bağlılık, kent ve üniversiteden duyulan memnuniyet ve WOM 

niyetini istatistiksel olarak anlamlı bir Ģekilde etkilemektedir. 

DavranıĢsal sadakat, markanın tekrarlı olarak satın alınmasını ifade etmektedir (Assael, 1998). 

Üniversite ele alındığında, öğrencilerin üniversitelerine davranıĢsal olarak sadık olmaları, dersleri 

düzenli takip etmeleri, üniversite hakkındaki haberleri takip etmeleri, üniversitenin lisanslı ürünlerini 

satın almaları vb. gibi davranıĢlarla kendini göstermektedir. Öğrenci, bu gibi unsurlarla üniversite 

hakkında fikir sahibi olmakta ve iletiĢim unsuru geliĢtirmektedir. Bu varsayımdan yola çıkılarak 

oluĢturulan dördüncü hipotez aĢağıdaki gibidir: 

H4: Üniversiteye olan davranıĢsal sadakat, kent ve üniversiteden duyulan memnuniyet ve WOM 

niyetini istatistiksel olarak anlamlı bir Ģekilde etkilemektedir. 

2.2.1.2. Özdeşleşme 

ÖzdeĢleĢme, insanların marka adına gönüllü çaba sarf etmesine, marka üyeleriyle iĢbirlikçi ve 

pozitif olarak etkileĢimde bulunmasına, marka ile psikolojik olarak bağlantılı ve markayı kollayan hale 

gelmesine neden olan bir unsurdur (Bhattarcharya ve Sen, 2003). Markayla özdeĢleĢen birey için 

marka, bireyin kimliğinin bir parçası haline gelmektedir (Belk, 1988; Madrigal, 2000). Bu açıdan 

özdeĢleĢme, marka sadakatine göre psikolojik boyutu daha baskın olan bir unsur olarak ortaya 

çıkmaktadır. ÖzdeĢleĢme, bireyi markayı kollayan biri haline getirdiğinden, özdeĢleĢmiĢ bireyin 

marka hakkında olumlu yönde ağızdan ağıza iletiĢim geliĢtirmesi oldukça mümkün olmaktadır. 

Markayla özdeĢleĢmiĢ bireyin, özdeĢleĢtiği marka grubundaki üyeler ile kendi arasındaki benzerlikleri 

abartırken farklılıkları azalttığı, özdeĢleĢtiği grup dıĢında kalan diğer gruplarla arasındaki benzerlikleri 

ise azaltırken farklılıkları abarttığı görülmektedir (Arkonaç, 2001). Pazarlama ürünü olarak üniversite 

ele alındığında, üniversiteyle özdeĢleĢmiĢ bir öğrencinin kendi üniversitesi ve üniversitenin bulunduğu 

kent gibi, üniversiteyi çağrıĢtıran her unsur hakkında olumlu yönde iletiĢim geliĢtirmesi, bu unsurları 

sahiplenmesi ve bu unsurlardan memnun olması oldukça muhtemel olmaktadır. Bu varsayımdan yola 

çıkılarak oluĢturulan beĢinci hipotez aĢağıdaki gibidir: 

H5: Üniversiteyle özdeşleşme, kent ve üniversiteden duyulan memnuniyet ve WOM niyetini istatistiksel 

olarak anlamlı bir şekilde etkilemektedir. 

3. METODOLOJĠ 
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3.1. Araştırmanın Tasarımı ve Örneklem 

AraĢtırmanın ana kütlesini, Bartın Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesinde, 2014-

2015 öğretim yılı bahar döneminde kayıtlı 4042 öğrenci oluĢturmaktadır. 

Örnekleme yöntemi olarak olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden kota örnekleme 

yöntemi seçilmiĢtir. Olasılıklı olmayan örnekleme yönteminin seçilmesinden dolayı oluĢabilecek 

hatayı gidermek amacıyla, ana kütlede araĢtırmanın amacıyla iliĢkili olarak cinsiyet ve üniversitede 

geçirdiği yıl olmak üzere iki tabaka belirlenmiĢ ve tabakaların ana kütle içindeki oranına göre birim 

seçme yoluna gidilmiĢtir. Örneklem büyüklüğünün hesaplanmasında ana kütlenin belli olduğu 

durumdaki aĢağıdaki formül kullanılmıĢtır (Özdamar, 2003:116-118): 

  
        

 

        
 

Bu formüle göre ulaĢılması gereken minimum örneklem sayısı her ne kadar 384 olarak 

belirlense de araĢtırmanın geçerliliğini ve güvenilirliğini artırmak ve birinci tip hatayı en aza indirmek 

amacıyla, mümkün olduğunca fazla kiĢiye anket yapılması amaçlanmıĢ ve böylece 508 kiĢiye 

ulaĢılmıĢtır.  

3.2. Veri Toplama Aracı 

Bu araĢtırmada, veri toplama yöntemi olarak anket tekniği uygulanmıĢtır. AraĢtırma için 

hazırlanan anket formu 2 bölümden oluĢmaktadır. Anket formundaki ilk bölüm, katılımcıların kent 

imajı algısının üniversite imajı algısını etkileyip etkilemediğini ölçen maddeler, memnuniyet ve WOM 

niyetlerini ölçen maddeler, algılanan faydaların ölçüldüğü maddeler ve kuruma olan marka 

bağlılığının ölçüldüğü maddelerden oluĢan 45 önermelik bir ölçekten oluĢmaktadır. Anketin ikinci 

bölümü ise katılımcıların demografik faktörlerinin tespit edildiği yedi adet sorudan oluĢmaktadır. 

AraĢtırmada kullanılan kent imajı ölçeği, Echtner ve Ritchie (2003), Bradley vd. (2002), Richards ve 

Wilson (2004), Martinez vd. (2007), Dolnicar ve Grabler (2009), Akdoğan ve Karkın (2010) ve Young 

ve Lever (1997) gibi araĢtırmacıların çalıĢmalarından derlenerek hazırlanmıĢ ve üniversite imajı ve 

memnuniyetüzerindeki etkisinin tespiti için araĢtırmacı tarafından sorular uyarlanmıĢtır. AraĢtırmada 

kullanılan psikolojik bağlılık, davranıĢsal sadakat, özdeĢleĢme, algılanan faydalar, memnuniyet ve 

WOM niyeti ölçekleri, Bauer vd. (2005), Gladden-Funk (2002) gibi araĢtırmacıların çalıĢmalarından 

uyarlanarak oluĢturulmuĢtur. AraĢtırmaya baĢlanmadan önce, ön test niteliğinde elli kiĢilik bir grupla 

pilot uygulaması yapılmıĢ, elde edilen geri bildirimler neticesinde gerekli düzenlemeler yapılarak 

anket formu, çalıĢmaya hazır hale getirilmiĢtir. 
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Marka Sadakati 

ġekil 1. AraĢtırmanın Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

  

AraĢtırmanın modelinin de belirttiği üzere, kent ve üniversiteden duyulan memnuniyet ve WOM 

niyeti üzerinde marka sadakatinin, özdeĢleĢmenin, kent imajının ve algılanan faydaların etkisi olduğu 

varsayılmaktadır. 

3.3. Ölçüm Aracı ve Analiz 

AraĢtırmada öncelikle ölçek maddelerinin içsel güvenilirliğini tespit etmek için her bir ölçeğe 

güvenilirlik analizi yapılmıĢtır. Buna göre her bir ölçeğin Cronbach‘s Alpha katsayısı 0,898-0,900 

aralığında, oldukça güvenilir olarak tespit edilmiĢtir. Sonrasında ise ölçek maddeleri üzerinden faktör 

analizi yapılmıĢ ve elde edilen faktörler, araĢtırmanın değiĢkenleri olarak kullanılmıĢtır. AraĢtırma 

sonucunda 10 faktör elde edilmiĢtir. Bu faktörler içerdikleri önermeler de göz önünde bulundurularak 

davranıĢsal sadakat, psikolojik bağlılık, özdeĢleĢme, WOM Niyeti ve Memnuniyet, kentin sağladığı 

sosyal imkanlar, kentin altyapı durumu, kentin sağladığı fiziki imkanlar ve kentin kültürel yapısı 

Ģeklinde isimlendirilmiĢtir. AraĢtırmada bağımlı değiĢken olan memnuniyet ve WOM niyetini 

etkilediği düĢünülen faktörleri ortaya çıkarmak için Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi, SPSS 22 

paket programı kullanılarak uygulanmıĢtır. 

4. BULGULAR 

 AraĢtırmanın demografik değiĢkenlerine bakıldığında, katılımcıların %58,4‘ünün kadın ve 

%41,6‘sının erkeklerden oluĢtuğu tespit edilmiĢtir. Bununla birlikte katılımcıların %18,4‘ünün bir 

yıldır; %17,2‘sinin iki yıldır; %14,1‘inin üç yıldır; %49,9‘unun dört yıldır ve %0,4‘ünün ise dört 

yıldan fazla süredir Bartın Üniversitesi‘nde okumakta olduğu tespit edilmiĢtir. Katılımcıların %7,5‘i 

Bartınlı olduğunu ifade etmiĢken Bartınlı olmayanların oranının %92,5 olduğu tespit edilmiĢtir. 

Katılımcılara üniversiteyi tercih sebebi sorulduğunda, katılımcıların %56,5‘inin puanı yettiği için; 

%5,2‘sinin memleketi Bartın olduğu için; %10,7‘sinin tavsiye üzerine; %26,7‘sinin ise diğer 

sebeplerden dolayı Bartın Üniversitesini tercih ettikleri anlaĢılmaktadır. Katılımcıların aylık ortalama 

harcama miktarının ise minimum 200 TL, maksimum 1630 TL olmak üzere ortalama 651,39 TL 

olduğu anlaĢılmaktadır. 

ÖZDEġLEġME 

KENT VE 

ÜNĠVERSĠTEDEN 

DUYULAN MEMNUNĠYET 

VE  WOM NĠYETĠ 

 

PSĠKOLOJĠK 

BAĞLILIK 

DAVRANIġSAL 

SADAKAT 

KENT ĠMAJI 
ALGILANAN FAYDA 
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Kent ve üniversiteden duyulan memnuniyet ve WOM niyeti üzerinde etkili olan değiĢkenleri 

ortaya çıkarmak amacıyla yapılan Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi sonuçları Tablo 1‘deki gibidir: 

Tablo 1: Ġlgili değiĢkenlerin Kent ve Üniversiteden Duyulan Memnuniyet ve WOM Niyetleri 

Üzerindeki Etkisi-Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımlı DeğiĢken: Kent ve Üniversiteden Duyulan Memnuniyet ve WOM Niyeti 

Hipotezler Bağımsız 

DeğiĢkenler 

Standart 

Beta 

Korelasy

onlar 

Std. 

Hata 

t p Tolerans VIF Sonuç 

H1 Algılanan Fayda ,063 ,422 ,050 1,263 ,208 ,600 1,666 Red 

H2 Kent imajı Faktörleri 

H2a Kentin Sağladığı 

Sosyal Ġmkan 

-,059 -,053 ,040 -1,502 ,134 ,962 1,040 Red 

H2b Kentin Altyapı 

Durumu 

-,139 -,179 ,040 -3,496 ,001 ,948 1,055 Kabul 

H2c Kentin Fiziki 

Ġmkanları 

,026 ,050 ,039 ,663 ,508 ,976 1,025 Red 

H2d Kentin Kültürel 

Yapısı 

-,003 ,015 ,039 -,064 ,949 ,977 1,024 Red 

H3 Üniversiteye 

Olan Psikolojik 

Bağlılık 

,092 ,219 ,041 2,238 ,026 ,887 1,127 Kabul 

H4 Üniversiteye 

Olan 

DavranıĢsal 

Sadakat 

,059 ,304 ,047 1,252 ,212 ,674 1,485 Red 

H5 Üniversiteyle 

ÖzdeĢleĢme 

,218 ,587 ,058 3,767 ,000 ,448 2,223 Kabul 

R
2
=0,584Düz-R

2
=0,583 

D-W ist.=2,090F-ist (ANOVA)=40,039 [0,000] 
Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

Tablo 1‘de standart beta katsayılarının kullanılmıĢ olduğu görülmektedir, bunun sebebi faktör 

skorları üzerinden regresyon analizi yapılmıĢ olmasıdır. Tablodaki standart beta katsayılarına 

bakıldığında, istatistiksel olarak anlamlı olup standart beta katsayısı en yüksek olan değiĢkenin 

―üniversiteyle özdeĢleĢme‖ değiĢkeni olduğu görülmektedir (standart beta: ,218; p=,000; p<,05). 

Ġstatistiksel olarak anlamlı olup standart beta katsayısı en yüksek olan ikinci değiĢkenin ―kentin altyapı 

durumu‖ değiĢkeni olduğu tespit edilirken (standart beta:-,139; p=,001; p<,05) üçüncü değiĢken olarak 

ise ―üniversiteye olan psikolojik bağlılık‖ değiĢkeni tespit edilmiĢtir (standart beta:,092; p=,026; 

p<,05). Diğer bağımsız değiĢkenler olan algılanan fayda (p=,208; p>,05), kentin sağladığı sosyal 

imkan (p=,134; p>,05), kentin sağladığı fiziki imkan (p=,508; p>,05), kentin kültürel yapısı (p=,949; 

p>,05) ve üniversiteye olan davranıĢsal sadakat (p=,212; p>,05) değiĢkenlerinin bağımlı değiĢken olan 

memnuniyet ve WOM niyeti üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin bulunmadığı tespit 

edilmiĢtir. 

5. TARTIġMA VE SONUÇ 

5.1. Yönetimsel Çıktılar 

Regresyon analizi sonuç tablosuna bakıldığında, Bartın‘daki mevcut hava kirliliği, kent içi 

ulaĢım hizmetlerinin yetersiz olması ve kentte gürültü kirliliği olması gibi altyapı sorunlarının, kent ve 

üniversiteden duyulan memnuniyet ve WOM niyetini olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. 

Katılımcıların, üniversiteye her durumda bağlı olmaları ve üniversitenin baĢarılarını, kendi 

baĢarılarıymıĢ gibi görmeleri vb. gibi faktörleri içeren psikolojik bağlılığın, kent ve üniversiteden 
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duyulan memnuniyet ve WOM niyetini olumlu yönde etkilediği tespit edilmiĢtir. Aynı Ģekilde 

katılımcıların üniversiteleriyle özdeĢleĢmiĢ olmaları, kent ve üniversiteden duydukları memnuniyet ve 

WOM niyetini olumlu yönde etkilemektedir. Bu sonuçlar göstermektedir ki, üniversitelerin bulunduğu 

kentin altyapı sorunları, üniversite memnuniyetini azaltıcı olmakla birlikte kent ve üniversite hakkında 

olumsuz yönde WOM yapılmasına da sebep olmaktadır. Bu sebeple üniversite yönetiminin bunun 

bilincinde olması ve kent yönetimiyle ortak çalıĢarak kentin altyapı sorunlarını giderici çözümler 

geliĢtirmesi gerekmektedir. Böylece üniversite ve kentin hem ulusal hem de uluslararası anlamda 

olumlu bir WOM faaliyetiyle imajı güçlenecektir. Bununla birlikte kentteki mevcut altyapı sorunlarına 

rağmen öğrencilerin üniversiteye karĢı psikolojik bağlılık geliĢtirdiği ve üniversiteyle özdeĢleĢtiği 

görülmektedir. Bu sonuç, psikolojik bağlılık ve özdeĢleĢmede markanın somut unsurlardan ziyade 

soyut unsurlarının önem kazandığını göstermektedir. Üniversite ve kent yönetiminin mevcut 

psikolojik bağlılığı ve özdeĢleĢmeyi, kent ve üniversiteye karĢı davranıĢsal sadakate dönüĢtürecek 

birtakım önlemler alması gerekmektedir. Örneğin üniversite ve kentte yapılacak herhangi bir sosyal, 

kültürel ve imar faaliyetinde öğrencilerin de fikrine danıĢılması, onların da dahil edilmesi, tutumsal 

bağlılığı davranıĢsal sadakate dönüĢtürebilecek bir önlem olabilmektedir. Bunun dıĢında üniversitenin 

ve kentin, öğrencilerin gelecek kaygısını azaltacak Ģekilde yönlendirici olması, sosyal faaliyetlerini 

gerçekleĢtirme noktasında öğrencilere seçenek sunması gibi unsurlar da öğrencilerdeki algılanan 

faydayı artırabilmekte ve böylece öğrencilerin hem kente hem de üniversiteye daha bağlı olmaları 

sağlanabilmektedir.  

5.2. Teorik Çıktılar 

Algılanan faydalar ve davranıĢsal sadakat gibi değiĢkenler her ne kadar literatürde memnuniyet 

ve WOM üzerinde etkili olan değiĢkenler olarak tespit edilmiĢse de bu çalıĢma sonuçları, ilgili 

literatürü desteklememektedir. Bu sonucun ortaya çıkmasında üniversite ve kentin öğrencilerde henüz 

bir fayda unsuru oluĢturamamıĢ olması sebep olarak gösterilebilmektedir. Psikolojik bağlılık 

memnuniyet üzerinde etkili bulunmuĢken, davranıĢsal sadakat bulunmamıĢtır. Bu durumun ortaya 

çıkmasında ise öğrencilerin üniversiteye olan psikolojik bağlılıklarının (tutumlarının) henüz 

davranıĢsal sadakate (davranıĢa) dönüĢmemiĢ olması bir etken olabilmektedir. Kent imajının bir 

boyutu olan altyapı durumunun memnuniyet ve WOM niyeti üzerinde etkili olması, kent imajının 

üniversite imajını etkileyebileceği yönünde bir fikir vermektedir. ÇalıĢma bu yönüyle literatürdeki 

boĢluğu doldurur niteliktedir. 

5.3. Kısıtlar ve Öneriler  

Zaman ve mekankısıtından dolayı, bu çalıĢma sadece Bartın Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. öğrencileri 

üzerinde, Mart-Mayıs döneminde yapılmıĢtır. AraĢtırmanın sadece bir üniversitenin bir fakültesinde 

yapılmıĢ olması ve sadece bir dönemde yapılması, araĢtırma sonuçlarının genelleĢtirilmesini 

güçleĢtirmektedir; çünkü tutum ölçümleri dönemsel açıdan (bahar, güz vb.) farklılık 

gösterebilmektedir, ayrıca farklı kentlerin farklı üniversitelerinde baĢka sonuçların ortaya çıkması 

muhtemeldir; fakat bu çalıĢmanın genelleĢtirilebilir sonuçlara ulaĢmaktan ziyade literatürde bu 

anlamdaki boĢluğu doldurma ve öncülük etme gayesinde olduğu unutulmamalıdır. 

Gelecek çalıĢmalarda bu araĢtırmanın farklı dönemlerde ve öncelikle benzer sosyal, fiziki ve 

kültürel yapı gösteren illerdeki (Batı Karadeniz Bölgesi gibi) üniversitelerde olmak üzere ileride farklı 
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özellikteki üniversite ve kentlerde yapılarak genelleĢtirilebilir sonuçlara ulaĢmak hedeflenmektedir. 

Ayrıca demografik değiĢkenlerin memnuniyet ve WOM niyeti üzerindeki etkileri de ölçülerek elde 

edilen sonuçlarla üniversite ve kentler hakkında etkin pazarlama stratejileri oluĢturulması da, hedefler 

arasındadır. 
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Kırmızı Et Talep Tahmini: Van Ġli Üzerine Bir Uygulama 
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Özet 

Van ili merkez ilçede, kırmızı et talebi üzerinde etkili olan sosyo-ekonomik ve demografik faktörlerin 

neler olduğu, bu faktörlerin birbirleriyle olan iliĢkileri ve bu faktörlerin et talebini hangi yönde ve ne 

derece etkilediğinin belirlenmesi bu çalıĢmanın amacını oluĢturmaktadır. Bu amaçla, 439 hanehalkıyla 

yüz yüze anket çalıĢması yapılarak veriler analiz edilmiĢ ve ki-kare iliĢki ölçüleri ile bazı değiĢkenler 

arasında iliĢkiler yorumlanmıĢ devamında da Multinominal lojistik regresyon modeli ile talep tahmini 

yapılmıĢtır. Multinominal lojistik regresyon analizi ile modele dahil edilen bağımsız değiĢkenlerden 

bireylerin kırmızı et tüketiminin bütçedeki payı, bireylerin aylık gelirleri, anket yapılan kiĢilerin 

hanehalkı sayısı, konut durumu ve medeni durum gibi faktörler istatistiksel olarak anlamlı bulunup 

modele dahil edilmiĢ, katılımcıların eğitim durumu, yaĢ ve cinsiyet gibi faktörler ise anlamsız bulunup 

modele dahil edilmemiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Kırmızı Et, Talep, Multinominal Lojistik Regresyon 

 

 

Red Meat Demand Forecast: Van An Application 

Abstract 

 

Van province in the central city, which is effective on red meat demand of socio-economic and what is 

going on demographic factors, their relations with each of these factors and demand of these factors in 

which direction and determining how effective is the objective of this study. For this purpose, making 

face to face interviews with 439 household survey data were analyzed with chi-square and some 

measure of relationship among variables interpreted and then relations with Multinomial logistic 

regression model to estimate the demand is made. Multinomial logistic regression analysis with the 

independent variables included in the model red meat share of the budget consumption of individuals, 

the monthly income of the individual, the number of households of people surveyed, housing situation 

and marital status as factors was included in the meaningful availability pattern statistically, training 

status of the participants, factors such as age and gender were not included in the model are 

meaningless availability. 

Keywords: Red Meat, Demand, Multinominal Logistic Regression 
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GĠRĠġ 

         Ġnsanların yaĢamlarını sürdürebilmesi için temel ihtiyaçlarının baĢında beslenme ve sağlık 

gelmektedir. Yeterli ve dengeli bir Ģekilde beslenen, sağlıklı bireyler verimli ve düzenli bir çalıĢma 

gücü göstererek ekonomik ve sosyal iliĢkileri güçlü toplumları oluĢturup, toplumun ilerlemesi için 

gerekli olan itici gücü sağlayabilirler. 

         KiĢi baĢına tüketilen hayvansal protein miktarı günümüzde geliĢmiĢlik ölçütleri arasında yer 

almaktadır. Sağlıklı beslenmenin koĢulu insan vücudunun ihtiyacı olan yağı, karbonhidratı ve  proteini 

dengeli bir Ģekilde sağlamaktır. Tüketilen günlük protein miktarının % 40‘ının hayvansal kaynaklı 

olması gerekmektedir. Türkiye‘de kiĢi baĢına düĢen proteinin sadece %29‘unun hayvansal kaynaklı 

olduğu bilinmektedir ( GÜNDÜZ vd., 2006). Ülkemizde kiĢi baĢına düĢen tüketilen hayvansal 

kaynaklı protein miktarının düĢük olmasının nedenleri arasında hayvansal gıda fiyatlarının bitkisel 

gıda fiyatlarına göre göreli olarak yüksek olması, düĢük gelir düzeyi ve beslenme alıĢkanlıkları 

sayılabilir (YILDIRIM vd., 1998).  

         Et talebini ve tüketimini etkileyen faktörler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları kırmızı etin fiyatı, 

tüketicilerin gelir seviyesinin durumu, ikame malın fiyatı ve tüketici tercihleri olarak sayabiliriz. bu 

faktörlere ek olarak tüketici alıĢkanlıklarında tüketicilerin yaĢadığı bölgenin sosyo-ekonomik ve 

kültürel yapısının da etkili olduğunu söyleyebiliriz. 

         Ġktisat teorisinde tüketimle ilgili uygulamalı çalıĢmalar 18 yüzyılın sonlarında David Davies ile 

baĢlamıĢtır. 1795‘de Frederick Morton Eden bu tarz bir çalıĢma ortaya koymuĢ ve 1850‘de Frederick 

Le Play‘in araĢtırmalarını 1855‘de Edouard Ducpetiaux izlemiĢtir. Bu yapılan çalıĢmalardan 

yararlanan Alman istatistikçi Ernst Engel tüketim harcamalarına iliĢkin araĢtırmalarıyla modern iktisat 

düĢüncesindeki önemli yerini ortaya koymuĢtur. Son zamanlarda ise tüketim çalıĢmaları Workin-

Leser, Stone, Theil ve Barten, Christensen ve arkadaĢları, Deaton, Muellbauer gibi bilim adamları 

tarafından farklı yapıdaki talep modelleri ile incelenmiĢtir (Stigler., 1954). 

         Diğer ülkelerde tüketim ve talep ile ilgili çalıĢmalar yapıldığı gibi, Türkiye‘de de uygulamalı 

talep analiz çalıĢmaları yapılmıĢtır. Kara ve ark, (2004), Van Ģehir merkezinde, et ve ürünleri 

tüketimini etkileyen baĢlıca faktörlerin cinsiyet, eğitim, gelir düzeyi ve hane halkı büyüklüğü 

olduğunu söylerken, Gündüz ve ark., (2006), Tokat ilinde hane halkı et tüketim miktarını etkileyen 

baĢlıca faktörlerin kırmızı et fiyatı, kanatlı et fiyatı, hane halkı ortalama gelirleri ve hane halkı 

büyüklüğünün olduğunu söylemiĢlerdir. Hane halkı baĢına düĢen ortalama aylık gelirin 1065 TL 

olduğu belirtilen çalıĢmada, et tüketim harcamalarının gıda harcamaları içinde ikinci sırada yer aldığı 

ifade edilmiĢtir. Tahtalı (2006), Elazığ Ġli Merkez Ġlçede kiĢi baĢına düĢen yıllık kırmızı et, beyaz et ve 

balık eti tüketim miktarlarının sırasıyla 21.13 kg, 16.47 kg ve 10.04 kg olduğu ve bu miktarların gelir 

gruplarına paralel olarak arttığı belirtmiĢtir.  Hatırlı ve AktaĢ (2010), Isparta ili merkez ilçede ikamet 

eden hane halklarının kırmızı et, balık ve tavuk et taleplerini incelemiĢtir. Ġncelemeler sonucunda hane 

halkı aylık ortalama gelirin 836.64 YTL/ay ve gıda harcamalarının toplam harcamalar içindeki payının 

ise %33.55 olduğunu belirlemiĢlerdir. KiĢi baĢına aylık ortalama kırmızı et, balık ve tavuğun tüketim 

miktarlarının aylık ortalama değerleri ise sırasıyla 0.597 kg/ay, 1.03 kg/ay ve 1.142 kg/ay olduğu 

sonucuna ulaĢmıĢlardır. 

       Bu bağlamda yapmıĢ olduğumuz çalıĢmada, Van Ġli Merkez Ġlçede 439 hanehalkınına uygulanan 

anket aracılığıyla tüketicilerin sosyo-ekonomik ve demografik özelliklerini ortaya koymak ve bu 

özelliklerin kırmızı et tüketim yapısını ne derece etkilediğin belirlemek amaçlanmıĢtır. Bu çalıĢmanın 

kırmızı et sektöründe faaliyet gösteren firmalara tüketici kitlelerinin belirlemesinde ve kırmızı et 

açığının kapanması konusunda katkılar sağlayacağı düĢünülmektedir.  
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ARAġTIRMANIN METADOLOJĠSĠ 

Bu bölümde araĢtırmanın amacı, önemi ve kapsamı, anketin hazırlanması, uygulanması, veri setinin 

oluĢturulması,verilerin iĢlenmesi ve ekonometrik model ele alınmıĢ, verilerin analizi ile birlikte 

sonuçların sunumu yapılmıĢtır. 

AraĢtırmanın Amacı ve Kapsamı 

Van ili merkez ilçede kırmızı et talebi üzerinde etkili olan sosyo-ekonomik ve demografik faktörlerin 

neler olduğu, bu faktörlerin birbirleriyle olan iliĢkileri ve bu faktörlerin et talebini hangi yönde ve ne 

derece etkilediğinin belirlenmesi bu çalıĢmanın amacını oluĢturmaktadır. Bu amacı 

gerçekleĢtirebilmek için yürütülen anket çalıĢması çerçevesinde Van merkez ilçede yaĢayan ve kırmızı 

et tüketen bireylerden seçilen örnek büyüklüğü çalıĢmanın kapsamını oluĢturmaktadır. 

ÇalıĢmanın Anakütlesi 

AraĢtırmamızda kullanılacak veri seti için 18 yaĢ ve üstü satın alma bilincine sahip tüketicilerle 15 

Nisan- 20 Temmuz 2014 dönemini kapsayan üç aylık süre içerisinde yüzyüze anket uygulaması 

yapılmıĢtır. ÇalıĢmamızın anakütlesini oluĢturacak olan Van il merkezindeki nüfus TÜĠK tarafından 

açıklanan adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre 1.070.113‘dür(http://tuikapp.tuik.gov.tr., 

2014). 

Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi 

ÇalıĢmamızda kullandığımız veri seti, Van merkez ve merkeze bağlı ilçelerde ikamet eden ve kırmızı 

et tüketen kiĢilere uygulanan anketler sonucu elde edilen yatay kesit verilerinden oluĢmaktadır. Bu 

anakütleyi temsil edecek ve dolayısıyla anket uygulanacak örnek büyüklüğü, 

 

 NP*(1-P)Z
2
 

        n =----------------------------- 

 (N-1)*d
2
+ P*( 1-P)Z

2
 

 

formülünden yararlanılarak bulunmuĢtur (Akbulut, Ö ve Yıldız, N., 1999). 

 Bu formülde; 

n : Örnek kütle büyüklüğü 

N : Anakütle büyüklüğü (44.811 hane halkı) 

P : Kırmızı et tüketme ihtimali 

1-P : Kırmızı et tüketmeme ihtimali 

α : Önem düzeyi 

Z : 0,95 güven aralığında Z tablo değeri 

d : Hata payı‘dır. 

 

 

En büyük örnekle çalıĢmak için kırmızı et tüketme ve tüketmeme olasılıkları 0,5 olarak alınmıĢtır. %5 

önem düzeyinde ve %5 hata payı ile anakütleyi temsil edecek örnek hacmi,  

 

 

                          361235(0.5)(0.5)(1.96)
2
 

          n =---------------------------------------------------=384 

http://tuikapp.tuik.gov.tr/
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                 (361235-1)(0.05)
2
 + (0.5)(0.5)(1.96)

2
 

 

olarak hesaplanmıĢtır. Ancak çalıĢmada elde edilen 439 anket verisi değerlendirilmiĢtir. 

Anketin Hazırlanması ve Uygulanması 

Ankette bireylerin kırmızı eti tercih etme ve etmeme nedenleri ile çeĢitli ekonomik faktörlerin 

değiĢmesi sonucunda bireylerin kırmızı et tüketimlerini ne yönde değiĢtireceklerini ölçmeyi 

hedefleyen sorularla birlikte kiĢilerin demografik özelliklerini de öğrenebileceğimiz sorulara yer 

verilmiĢtir. Bunun için 18 yaĢ ve üstü satın alma bilincine sahip tüketicilerle 15 Nisan- 20 Temmuz 

2014 tarihleri arasında yüz yüze anket yapılmıĢtır. Verilerin toplanmasında 42 soru içeren bir anket 

formu uygulanmıĢtır. Ankette tüketicilere demografik özellikli soruların yanında likert ölçekli 

sorularda sorulmuĢ ve veriler birincil kaynaklardan toplanmıĢtır. Anket sonuçlarından elde edilen 

veriler SPSS Ġstatistiksel Bilgisayar Programı yardımıyla değerlendirmeye tabi tutulmuĢtur. 

Verilerin ĠĢlenmesi 

Anketlerden elde edilen veriler SPSS 22 paket programlarına iĢlenmiĢtir. Anket sonuçları analiz 

edilirken öncelikle bütün soruların frekans ve yüzdesel frekans tabloları düzenlenmiĢ ve sonuçları 

yorumlanmıĢtır. Daha sonra çeĢitli değiĢkenlerin birbirlerinden bağımsız olup olmadıklarını incelemek 

amacıyla çapraz tablolar düzenlenerek değiĢkenler arasındaki iliĢkinin anlamlı olup olmadığı 

incelenmiĢtir. Daha sonra da, SPSS 22 paket programı yardımıyla Multinominal lojistik regresyon 

model kurularak bazı tahminlerde bulunulmuĢtur. 

EKONOMETRĠK MODEL 

Bu alt bölümde çalıĢmamızda kullanılacak olan ekonometrik model hakkında bilgi verilerek, lojistik 

regresyon analizi; ikili lojistik regresyon, sıralı lojistik regresyon ve multinominal lojistik regresyon 

analizi ile ilgili incelemeler yapılacaktır.  

Lojistik Regresyon Analizi 

Lojistik regresyon analizi son zamanlarda sağlık bilimlerinde olduğu gibi sosyal bilimler alanında 

oldukça yaygınlaĢan bir istatistiksel analiz yöntemidir. Neden sonuç iliĢkilerini ortaya çıkartmak 

amacıyla yapılan sosyo-ekonomik araĢtırmalar kadın-erkek, baĢarılı-baĢarısız, evet-hayır, olumlu-

olumsuz gibi iki düzeyli veya ikiden fazla düzeyli verilerden oluĢmaktadır (Doğukaya Tozanlı., 2014). 

Bağımlı değiĢkenle bir ya da daha fazla bağımsız değiĢken arasındaki iliĢkiyi kestirimde bulunma, 

veriyi özetleme, diğer değiĢkenlerin varlığında katsayı kestiriminde bulunma, bağımlı değiĢkeni 

etkileyen önemli değiĢkenleri belirleme gibi amaçlar çerçevesinde incelemek için regresyon 

modellerinden yararlanılır. Bunların arasında en sık kullanılan modeller Doğrusal Regresyon ve 

Lojistik Regresyon modelleridir. Lojistik regresyon modelini doğrusal regresyon modelinden ayıran 

en belirgin özellik, lojistik regresyondaki bağımlı değiĢkenin en az iki düzeyli olmasıdır (COġKUN 

vd., 2004).Lojistik regresyon analizi, bağımlı değiĢkeni iki veya daha çok kategorili olan bir 

denklemde bağımsız değiĢken veya değiĢkenler ile bağımlı değiĢken arasındaki iliĢkiyi ifade etmekte 

kullanılan bir yöntemdir. En az değiĢkenle kurulmuĢ olan ideal model aracılığıyla parametre tahmini 

yapmak bu yöntemin ana amacıdır (Elhan., 1997). 

Bağımlı değiĢkenin türüne göre Lojistik Regresyon analizinde üç temel yöntem uygulanır (Akın, 

2012). 

 Ġkili lojistik regresyon (Binary Logistic Regression) 



IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

471 

 

 Sıralı Lojistik Regresyon (Ordinal Logistic Regression) 

 Multinominal Lojistik Regresyon (Multinominal Logistic Regression) 

Niteliksel bağımlı değiĢkenin kategorik sayısına ve kategorilerin sırasız (nominal) ya da sıralanabilir 

(ordinal) olmasına göre farklı lojistik regresyon yöntemleri vardır. Bağımlı değiĢkenin iki kategorili 

(binary) niteliksel değiĢken olması durumunda iki kategorili (binary) lojistik regresyon yöntemi 

kullanılır. Bağımlı değiĢken ikiden çok kategorili sırasız (multinominal) niteliksel değiĢken tipinde 

olduğu zaman ise çok kategorili (multinominal) lojistik regresyon yöntemi kullanılırken, bağımlı 

değiĢken ikiden çok kategorili sıralanabilir (ordinal) niteliksel tipinde olduğu zaman sıralı (ordinal) 

lojistik regresyon yöntemi kullanılır. 

 

Ġkili (Binary) Lojistik Regresyon Analizi 

Bağımlı değiĢkenin iki düzeyli cevap içerdiği durumlarda uygulanan lojistik regresyon analizidir. Bir 

veya daha fazla bağımsız değiĢken ile iki düzeyli bağımlı değiĢkenin her bir düzeyi arasındaki iliĢkiyi 

ortaya koyar. Kategorinin evet-hayır, bay-bayan, evli-bekâr, az-çok vb. gibi ikili cevap içermesi 

yeterlidir Ġkili lojistik regresyon, bir yada daha fazla açıklayıcı değiĢken ile ikili cevap değiĢken 

arasındaki bağıntıyı ortaya koyar. Bağımsız değiĢkenler iki grupta incelenir. Ġlk gruptaki açıklayıcı 

değiĢkenler; risk faktörü yada nedensel faktör olan açıklayıcı değiĢkenler iken ikinci grup açıklayıcı 

değiĢkenler ise kategorik, isimsel ya da sıralı ölçekli açıklayıcı değiĢkenlerdir.  

        Ġkili (Binary) Lojistik Regresyon modeli; 

 

       e
β0+  β1X 

        (Y) = ---------------------    Ģeklinde ifade edilir (Özdamar., 1999). 

                     1+ e
β0+  β1X

 

 

Lojistik regresyon binary (ikili) verilerde daha basit ve uygun olduğu için kullanılmalıdır. Ġkili veriler 

için lojistik regresyon kullanıldığı zaman üç problem ortaya çıkar (ġerbetçi., 2013); 

     1. Problem hata teriminin varyansı sabit değildir. Çözümü için, problemin ağırlıklı en küçük 

kareler yöntemi kullanılarak üstesinden gelinebilir. 

     2. Problem hata terimi normal bir Ģekilde dağılmamıĢtır. Çözümü için, problem için 

örneklem kümesi çok büyükse, en küçük kareler yöntemi kestirimlerin tamamıyla genel düzenlemeler 

ile hata teriminin dağılımının normalden uzak olması durumunda bile asimptotik olarak normal 

olmasını sağlar.  

     3. Problem kestirimin 0 veya 1 arasında olma zorunluluğu yoktur. Ancak bu problem ile baĢa 

çıkılamaz. 

 

 Sıralı (Odinal) Lojistik Regresyon Analizi 

Bağımlı değiĢkenler, sürekli, iki kategorili veya sıralı çok kategorili olarak ölçülmüĢ olabilir. Doğrusal 

ve lojistik regresyon tekniklerinin yaygınlığına karĢın, bağımlı değiĢkenin sıralı olarak gözlemlendiği 

çalıĢmalarda sıralı lojistik regresyon analizi anlamlı sonuçlar veren tek alternatif tekniktir. Likert 

ölçekle yapılan anket çalıĢmalarında sıklıkla karĢılaĢılan bir yöntemdir. Bağımlı değiĢkenin sıralı 

ölçekle ölçüldüğü durumlarda kullanılan bir yöntemdir. Bağımlı değiĢken en az üç kategoride ve doğal 
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bir sıralama kurgusunda, küçükten büyüğe doğru kodlanmıĢ yapıda olması gerekir. Örneğin, hiç etkili 

olmadı <etkili olmadı < kararsızım <etkili oldu <çok etkili oldu Ģeklinde sıralanmalıdır ve bu durum 

için pek çok örnek verilebilir (ġerbetçi., 2013).Multinominal Lojistik Regressin Analizi 

Sonuç değiĢkeninin ikiden çok düzeyli kesikli değiĢken olması durumunda bu değiĢkenin açıklayıcı 

değiĢken üzerindeki regresyon modeli çoklu lojistik model adını almaktadır. Çoklu lojistik regresyon 

tekniği bağımlı değiĢkenin en az üç kategorili olduğu durumda uygulanır. Meslek dalları (çiftçi, 

memur, iĢçi vs.), medeni durum (bekar, evli, boĢanmıĢ), öğrenim düzeyi (ortaöğretim, lise, 

yüksekokul, lisans, vs.) gibi değiĢkenler nominal değiĢken grubuna ayrıca likert tipi ölçeklerde 

kullanılan değiĢkenlerde sıralı değiĢkenlere örnek olarak verilebilir. 

       Bağımlı sonuç değiĢkeni g kategorili olduğunda grupları ikiĢerli karĢılaĢtıran (g-1) tane 

lojistik modele ihtiyaç duyulmaktadır.  

      j=1,..g olmak üzere 

                                              exp (β'j x) 

Pj (x) = Pj ( y = j / x) = ----------------------
 

g-1               
   ∑ exp (β'jx) 
h=0  

olarak g grup için yazmak mümkündür(Tatlıdil., 1996).  

TEMEL BULGULAR 

         Ankete katılanların %55,4‘ünü erkekler %44,6‘sını ise kadınlar oluĢturmuĢtur. Katılımcıların 

%67'sinin evli, %33‘ünün ise bekâr oldukları gözlenmiĢtir.Katılımcıların % 7,7'si okur-yazar değilken,  

%15,9'u ilköğretim, %30,1'i ortaöğretim, %31,9'u yükseköğretim mezunudur. Lisansüstü eğitimden 

mezunların oranı ise %14,4'tür. Genel olarak tahsil durumlarına bakıldığında her tahsil seviyesinden 

kiĢilerin anket içerisinde yer aldığı görülmektedir.Ankete katılanların aylık kiĢisel gelirleri 

incelendiğinde 439 kiĢiden %20,3'ünün  (89 aile) kiĢisel geliri 500 ve altı TL, %25' inin (110 aile) 

kiĢisel gelirinin 501-1500 TL aralığında , % 14,1'inin (62 aile) 1501-2000 TL aralığında, % 40,5'inin 

(178 aile) 2001 TL ve üzerinde kiĢisel gelire sahip olduğu görülmüĢtür.Hanede yaĢayan kiĢilerin 

çoğunluğunu %46,2 ile 4-5-6 kiĢi ile aynı evde yaĢayan aileler oluĢturmaktadır. Azınlığını ise %7,1 ile 

10‘dan fazla kiĢi ile aynı evde yaĢayan aileler oluĢturmaktadır.Ankete katılanların mesleklerinin 

çoğunluğunu memur, isçi ve ev hanımlarının oluĢturduğu gözlenmiĢtir. En az katılım çiftçilerden 

olmuĢtur.Ankete katılanların %56,0'ının gıda harcamalarının bütçedeki payı %26 ve daha fazla iken 

%7,1'sinin gıda harcamalarının bütçedeki payı ise %7,1'dir. Ankete katılanların %51,0'ının et ve et 

ürünlerine yaptıkları harcamaların gıda harcamaları içerisindeki payı %20 ve daha azdır. Ankete 

katılanların %49,0'ının et ve et ürünlerine yaptıkları harcamaların gıda harcamaları içerisindeki payı 

%20 ve daha fazladır. GörüĢülen kiĢilerin 251'i ev sahibi iken 188'i kiracı durumundadır. Ankete 

katılan hanehalkının %,53,5'i 1-6 kg arasında kırmızı et tüketirken, %46,5'i ise7-10 kg arasında kırmızı 

et tüketmektedir.GörüĢülen kiĢilerin % 70,6'sının ailesinde kalp-damar hastalığı yok iken, % 29,4'ünde 

bu hastalığa sahip kiĢi veya kiĢiler bulunmaktadır.  
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Tablo 1: Kırmızı Et Tüketim Miktarı Bağımlı DeğiĢkeni Ġçin Lojistik Regresyon Analizinde 

Kullanılan DeğiĢkenlerin Frekans Dağılımları 

DeğiĢkenler Kategoriler Gerçek değer 

(N) 

Yüzdelik 

değer 

Kaç kilo 1-3 105 23,9 

4-6 130 29,6 

7-9 95 21,6 

+10 109 24,8 

Eğitim durumu Okur-yazar değil 34 7,7 

Ġlköğretim 70 15,9 

Ortaöğretim  132 30,1 

Yükseköğretim 140 31,9 

Lisansüstü  63 14,4 

Bütçedeki pay %10 ve daha az 31 7,1 

%11-%15 43 9,8 

%16-%20 34 7,7 

%21-%25 85 19,4 

%26 ve daha fazla 246 56,0 

Gelir  500 ve daha az 89 20,3 

501-1000 55 12,5 

1001-1500 55 12,5 

1501-2000 62 14,1 

2001 ve daha fazla 178 40,5 

Evdeki birey sayısı 1-3 103 23,5 

4-6 202 46,0 

7-9 102 23,2 

10+ 32 7,3 

Konut durumu Ev sahibi 251 57,2 

Kiracı 188 42,8 

Medeni durum Bekar 145 33,0 

Evli  294 67,0 

Kalp damar hastalığı Yok 308 70,2 

Var  131 29,8 

Cinsiyet  Bayan  196 44,6 

Bay  243 55,4 

Meslek  Emekli  8 1,8 

Memur  108 24,6 

ĠĢçi  82 18,7 

Esnaf  40 9,1 

Serbest  43 9,8 

Çiftçi  5 1,1 

Ev hanımı 69 15,7 

Diğer  84 19,1 

YaĢ durumu 25 yaĢ altı 92 21,0 

 26-35 125 28,5 

 36-45 120 27,3 

 46-55 77 17,5 

 56 ve üzeri 25 5,7 

Toplam  439 100 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

         Tablo 2‘ye bakıldığında bağımsız değiĢkenlerden medeni durum,konut durumu, evdeki birey 

sayısı, gelir kriteri, kırmızı ete yapılan harcamaların bütçedeki payı kriterleri istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu cinsiyet, eğitim durumu, meslek, yaĢ ve kalp damar hastalığı kriterlerinin ise istatistiki 

olarak anlamsız olduğu görülmektedir. 

Tablo 2: Olabilirlik Oran Testleri 

Etki -2LL χ 2 s.d. p 

Sabit 894,968a ,000 0 - 

Cinsiyet 897,779 2,811 3 ,422 

Medeni Durum 909,013 14,045 3 ,003 

Evdeki Birey Sayısı 917,453 22,485 9 ,007 
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Eğitim Durumu 907,803 12,835 12 ,381 

YaĢ 911,455 16,487 12 ,170 

Gelir 943,283 48,315 12, 000 

Bütçedeki Pay 931,447 36,479 12 ,000 

Konut Durumu 918,781 23,813 3 ,000 

Kalp Damar Hastalığı 901,578 6,611 12 ,170 

Meslek 916,252 21,284 21 ,085 

Kaynak: yazarın kendi hesaplamaları 

Lojistik regresyon modelinde yer alan her bir bağımsız değiĢkenin istatistiksel olarak anlamlı olup 

olmadığının test edilmesinde ''t'' değerlerinin karelerinden oluĢan Wald istatistiği kullanılır (Subhash., 

1996). Bağımsız değiĢken dört kategoriden oluĢtuğu için üç ayrı model ortaya çıkmıĢtır. Birinci 

modelde 1-3 kg arası kırmızı et tüketenler +10 kg arası kırmızı et tüketenlerle karĢılaĢtırılmakta, ikinci 

modelde 4-6 kg arası kırmızı et tüketenler +10 kg arası kırmızı et tüketenlerle karĢılaĢtırılmakta, 

üçüncü modelde ise 7-9 kg arası kırmızı et tüketenler +10 kg arası kırmızı et tüketenlerle 

karĢılaĢtırılmaktadır.  

ÇalıĢmada bağımsız değiĢkenlerden kırmızı ete yapılan harcamaların bütçedeki payının %26'dan fazla 

olması durumu, hanehalkı gelirinin 2001 TL'den fazla olması durumu, hanede yaşayan birey sayısının 

10'dan fazla olması durumu, konut sahibi olunması durumu ve anket yapılan bireylerin evli olması 

durumu referans grup olarak ele alınırken bağımlı değiĢken olan kırmızı et tüketim miktarının 10 

kg'dan fazla olması durumu referans grup olarak ele alınmıĢtır. 

 

  Tablo 3: Multinominal Lojistik Regresyon Analiz Sonuçları (1)      

 Β St. hata Wald Prob.  Exp (βi) 

1
-3

 k
g
 

 

Sabit -3,118 ,681 20,985 ,000  
1Bütçedeki pay % 10'dan az 2,420 ,857 7,964 ,005 11,244 

Bütçedeki pay %11-%15 2,385 ,738 10,451 ,001 10,857 

Bütçedeki pay %16-%20 1,789 ,645 7,699 ,006 5,981 

Bütçedeki pay %21-%25 2,478 ,541 20,990 ,000 11,922 
2Gelir 500'den az 2,244 ,506 19,701 ,000 9,429 

Gelir 501-1000 3,089 ,599 26,588 ,000 21,962 

Gelir 1001-1500 1,429 ,602 5,629 ,018 4,173 

Gelir 1501-2000 2,095 ,596 12,363 ,000 8,127 
3Evdeki birey sayısı 1-3 1,949 ,775 6,321 ,012 7,024 

Evdeki birey sayısı 4-6 ,351 ,657 ,286 ,593 1,421 

Evdeki birey sayısı 7-9 -,612 ,723 ,716 ,397 ,543 
4Konut durumu:kiracı 1,865 ,380 24,059 ,000 6,456 
5Medeni durum:bekar -1,219 ,404 9,086 ,003 ,296 

Kaynak : Yazarın kendi hesaplamaları 

 

Tablo 3‘e bakıldığında;  1-3 kg arasında kırmızı et tüketen hanehalklarının kırmızı et tüketimine 

yaptıkları harcamaların bütçedeki paylarının %10'dan daha az ve %10 ile %25 arasında olması 

kriterinin, gelirlerinin 500 TL'den az, 501-1000 TL, 1001-1500 TL ve 1501-2000 TL arasında olması 

kriterinin, evdeki birey sayısının 1 ila 3 kiĢi arasında olması kriterinin, bekâr ve kiracı olma 

kriterlerinin etkili olduğu görülmektedir. 
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         Gelir düzeyi açısından aylık gelirleri 500 TL'den az, 500-1000 TL ve 1501-2000 TL arasında 

olan hanelerin aylık gelirleri 2001 TL ve üzeri olan hanelere göre kırmızı eti 1 ila 3 kg arasında 

tüketme olasılıkları sırasıyla 9,429, 21,962, 4,173 ve 8,127'dir. Kırmızı ete yaptıkları harcamaların 

bütçedeki payları %10'dan az, %11-%15, %16-%20 ve %21-%25 arasında olan hanehalklarının 1 ila 3 

kg arasında kırmızı et tüketme olasılıkları, kırmızı ete yaptıkları harcamaların bütçelerindeki payları 

%26'dan fazla olan hanehalklarına göre sırasıyla 11,244, 10,857, 5,981 ve 11,922'dir. Hanede yaĢayan 

kiĢi sayısı 1 ila 3 arasında olan hanehalklarının kırmızı eti 1 ila 3 kg arasında tüketme olasılığı hanede 

yaĢayan kiĢi sayısının 10 kiĢi ve daha fazla olan hanelere göre 7,024'dür. Henüz bir eve sahip olmayan 

kiracı konumundaki hanelklarının ev sahiplerine göre kırmızı eti 1 ila 3 kg arasında tüketme olasılığı 

6,456'dır. Ankete katılan bekar bir bireyin evli olan bireylere göre kırmızı eti 1-3 kg arasında tüketme 

olasılığı 0,296'dır. 

 

   Tablo 4: Multinominal Lojistik Regresyon Analiz Sonuçları (2)   

 β St. hata Wald Prob. Exp (βi) 

4
-6

 k
g
 

 

Sabit -2,063 ,611 11,408 ,001  
1Bütçedeki pay % 10'dan az 1,999 ,824 5,890 ,015 ,385 

Bütçedeki pay %11-%15 2,030 ,697 8,481 ,004 ,612 

Bütçedeki pay %16-%20 1,327 ,617 4,626 ,031 3,770 

Bütçedeki pay %21-%25 1,999 ,509 15,429 ,000 7,384 
2Gelir 500'den az 1,226 ,446 7,550 ,006 3,407 

Gelir 501-1000 1,324 ,584 5,138 ,023 3,757 

Gelir 1001-1500 1,158 ,497 5,419 ,020 3,183 

Gelir 1501-2000 1,626 ,511 10,117 ,001 5,083 
3Evdeki birey sayısı 1-3 2,267 ,741 9,357 ,002 9,648 

Evdeki birey sayısı 4-6 ,862 ,623 1,911 ,167 2,367 

Evdeki birey sayısı 7-9 ,441 ,643 ,471 ,493 1,554 
4Konut durumu:kiracı 1,236 ,342 13,094 ,000 3,443 
5Medeni durum:bekar -1,206 ,372 10,540 ,001 ,299 

Kaynak : Yazarın kendi hesaplamaları 

 

Tablo 4‘e bakıldığında; 4-6 kg arasında kırmızı et tüketen hanehalklarının kırmızı et tüketimine 

yaptıkları harcamaların bütçedeki paylarının %10'dan daha az ve %10 ile %25 arasında olması 

kriterinin, gelirlerinin 500 TL'den az, 501-1000 TL, 1001-1500 TL ve 1501-2000 TL olması kriterinin, 

evdeki birey sayısının 1 ila 3 kiĢi arasında olması kriterinin, bekar ve kiracı olma kriterlerinin etkili 

olduğu görülmektedir.  

         Gelir düzeyi açısından aylık gelirleri 500 TL'den az, 501-1000 TL, 1001-1500 TL ve 1501-2000 

TL arasında olan hanelerin aylık gelirleri 2001 TL ve üzeri olan hanelere göre kırmızı eti 4 ila 6 kg 

arasında tüketme olasılıkları sırasıyla 3,407, 3,757, 3,183 ve 5,083'dür. Kırmızı ete yaptıkları 

harcamaların bütçedeki payları %10'dan az, %11-%15, %16-%20 ve %21-%25 arasında olan 

hanehalklarının 4 ila 6 kg arasında kırmızı et tüketme olasılıkları, kırmızı ete yaptıkları harcamaların 

bütçelerindeki payları %26'dan fazla olan hanehalklarına göre sırasıyla 7,385, 7,612, 3,770 ve 

7,384'dür. Hanede yaĢayan kiĢi sayısı 1 ila 3 arasında olan hanehalklarının kırmızı eti 4 ila 6 kg 

arasında tüketme olasılığı hanede yaĢayan kiĢi sayısının 10 kiĢi ve daha fazla olan hanelere göre 

9,648'dır. Henüz bir eve sahip olmayan kiracı konumundaki hanehalklarının ev sahiplerine göre 

kırmızı eti 4 ila 6 kg arasında tüketme olasılığı 3,443'dür. Ankete katılan bekâr bir bireyin evli olan 

bireylere göre kırmızı eti 4-6 kg arasında tüketme olasılığı 0,299'dur. 
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Tablo 5:Multinominal Lojistik Regresyon Analiz Sonuçları (3)   

 Β St. hata Wald Prob. Exp (βi) 
7

-9
 k

g
 

 
Sabit -1,217 ,536 5,157 ,023  
1Bütçedeki pay % 10'dan az ,860 ,922 ,870 ,351 2,363 

Bütçedeki pay %11-%15 ,572 ,819 ,488 ,485 1,772 

Bütçedeki pay %16-%20 ,617 ,688 ,804 ,370 1,853 

Bütçedeki pay %21-%25 1,219 ,535 5,181 ,023 3,382 
2Gelir 500'den az ,206 ,506 ,166 ,684 1,229 

Gelir 501-1000 ,997 ,595 2,807 ,094 2,711 

Gelir 1001-1500 1,129 ,480 5,539 ,019 3,093 

Gelir 1501-2000 1,545 ,488 10,015 ,002 4,690 
3Evdeki birey sayısı 1-3 1,787 ,708 6,378 ,012 5,971 

Evdeki birey sayısı 4-6 ,656 ,564 1,351 ,245 1,927 

Evdeki birey sayısı 7-9 ,406 ,573 ,502 ,478 1,501 
4Konut durumu:kiracı ,488 ,355 1,889 ,169 1,629 
5Medeni durum:bekar -1,219 ,385 10,038 ,002 ,296 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 
 

         Tablo 5‘e bakıldığında; 7-9 kg arasında kırmızı et tüketen hanehalklarının kırmızı et tüketimine 

yaptıkları harcamaların bütçedeki paylarının %21- %25 arasında olması kriterinin, ankete katılanların 

aylık gelirlerinin 501-1000 TL, 1001-1500 TL ve 1501-2000 TL olması kriterinin, evdeki birey 

sayısının 1 ila 3 kiĢi arasında olması kriterinin, bekâr ve kiracı olma kriterlerinin etkili olduğu 

görülmektedir.  

         Gelir düzeyi açısından aylık gelirleri 501-1000 TL, 1001-1500 TL ve 1501-2000 TL arasında 

olan hanelerin aylık gelirleri 2001 TL ve üzeri olan hanelere göre kırmızı eti 7 ila 9 kg arasında 

tüketme olasılıkları sırasıyla 2,711, 3,093 ve 4,690'dır. Kırmızı ete yaptıkları harcamaların 

bütçelerindeki payları %21-%25 oranları arasında olan hanehalklarının 7 ila 9 kg arasında kırmızı et 

tüketme olasılığı, kırmızı ete yaptıkları harcamaların bütçelerindeki payları %26'dan fazla olan 

hanehalklarına göre 3,382'dir. Hanede yaĢayan kiĢi sayısı 1 ila 3 arasında olan hanehalklarının kırmızı 

eti 7 ila 9 kg arasında tüketme olasılığı hanede yaĢayan kiĢi sayısının 10 kiĢi ve fazla olan hanelere 

göre 5,971'dir. Ankete katılan bekâr bir bireyin evli olan bireylere göre kırmızı eti 7-9 kg arasında 

tüketme olasılığı 0,296'dır. 

SONUÇ 

         Kırmızı et tüketim miktarını etkileyen sosyo-ekonomik değiĢkenlerden hangilerinin istatistiksel 

olarak daha etkin olduğunun ortaya çıkarılmasının amaçlandığı bu çalıĢmada, multinominal lojistik 

regresyon analizi sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde;  

 Bekârlara göre evlilerin daha fazla kırmızı et tükettiği, 

 Hanede yaĢayan kiĢi sayısı arttıkça tüketilen kırmızı et miktarının arttığı, 

 Ev sahibi olan hanehalklarının kırmızı eti kiracı olan hanehalklarına göre daha fazla 

tükettiği, 

 Daha düĢük gelirli hanehalklarının daha az tükettiği, 

 Hanehalklarının, gıda ürünlerine yönelik yapmıĢ oldukları harcamalarının bütçelerindeki 

payının kırmızı et tüketim miktarı artıkça azaldığı tespit edilmiĢtir.   
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KOBĠ‟lerin Finansal Problemlerinin Çözümüne Yönelik Finansal Destekler ve 

Finansman Teknikleri ile Ġlgili Bir AraĢtırma 

 

Ezel DERER
* 

ezelderer@sdu.edu.tr 

 

Özet 

KüreselleĢmenin etkisiyle birlikte ülkelere gelir sağlayan KOBĠ‘lerin önemi artmaktadır. 

Çünkü KOBĠ‘ler ülke ekonomisi içerisinde en dinamik olan kuruluĢlardır. Ekonomik geliĢmenin ve 

sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluĢturur. Bu iĢletmeler gerek yapısal özellikleri gerekse de 

ekonomik durumlardan kaynaklanan birçok sorunla karĢı karĢıyadır.KOBĠ‘lerin en önemli 

sorunlarından birisi de finansman sorunlarıdır. 

Bu çalıĢmanın amacı, KOBĠ‘lerin finansal problemlerinin tespiti ve tespit edilen problemlere 

yönelik çözüm önerilerinin oluĢturulmasıdır. Bu bağlamda kuruluĢ sermayesinin temini, banka 

kredilerinden yararlanma düzeyleri, teĢviklerden yararlanma, diğer borçlanma olanakları, sermaye 

artırımı, kredi garanti fonu, risk sermayesi, leasing ve faktoring gibi finansman olanaklarından 

yararlanma düzeyleri araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢma, Afyonkarahisar ili Mermer sektöründe faaliyet gösteren 

KOBĠ‘ler üzerinde yapılmıĢtır. 

ÇalıĢmada, konuya iliĢkin literatür araĢtırmasına dayanarak soru formu oluĢturulmuĢtur.  

Mermer ĠĢletmelerine anket uygulanmadan önce 10 mermer iĢletmesi üzerinde pilot uygulama 

yapılarak soru formu yeniden düzenlenmiĢtir. 170 mermer iĢletmesi ile yüz yüze görüĢülmek suretiyle 

anket yapılmıĢtır. Sonrasında anket verilerine farklı ölçütler kullanılarak güvenilirlik ve geçerlilik 

analizi yapılmıĢtır. Analiz sonuçlarının yeterli güvenilirlik düzeyini sağlamasıyla değiĢkenlere 

sırasıyla;  frekans Dağılımı ve Faktör analizi uygulanmıĢtır. AraĢtırma sonuçları SPSS istatistik 

programından yararlanılarak değerlendirilmiĢtir. 

AraĢtırma sonuçlarına göre, iĢletmelerin en ciddi finansman sorunlarının nakit para sıkıntısı, 

piyasa durgunluğu ve kredi faizlerinin yüksekliği olduğu anlaĢılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: KOBİ, Finansal Problem, Finansal Destek, Finansman Teknikleri 
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A Research on Financial Incentives and Techniques Towards The Solution of Financing 

Problems of SMEs (The Small and Medium-Sized  Enterprises) 

Abstract 

Ġmportance of SMEs (The Small and Medium-Sized  Enterprises) providing income to nations 

has risen together with globalization process, because they are the most dinamic institutions. They are 

the basis of economic growth and sustainable development.  SMEs (The Small and Medium-Sized  

Enterprises) face a lot of problems originating from their structural features and economical situations. 

The financial problems of SMEs is one of the most problems. 

In this study, it is aimed to determine the financial problems of SMEs (The Small and 

Medium-Sized  Enterprises) and to make some suggestions to solve these problems. In this context, 

funding start up, level of using bank credits, using subsidies, other debt possibilities, increasing 

capital, Using Credit Quaranty Fund, risk capital, leasing and factoring were investigated. It has been 

studied on SMEs (The Small and Medium-Sized  Enterprises) that exist in marble industry in 

Afyonkarahisar. 

Questionnaire is formed according to theme‘s literature survey. Before implementing the 

questionnaire, a pilot marble enterprises has done on 10 marble enterprises. The questionnaire is asked 

to 170 marble enterprises face to face. After that, reliability and validity tests were done. Analysis 

results satisfied both reliability and validity. So Frequency Distribution and factor analysis were 

applied. Results of research have been evaluated that is using from SPSS statistics program. 

It is obvious that, the most important financial problems of SMEs are cash shortage, 

stagnantion in markets, and high credit interests. 

 

Key Words: SMEs (The Small and Medium-Sized  Enterprises), Financing Problem, Financial 

Support, Financing Techniques 

 

GĠRĠġ 

Küçük ve orta boy iĢletmelerin (KOBĠ) sayılarında meydana gelen artıĢ ve ülke milli gelirine 

sağladığı katkılarından dolayı ekonomide büyük öneme sahiptirler. Türkiye için KOBĠ‘lerin 

sağladıkları istihdam olanakları, üretimdeki hacimleri ve sosyo – ekonomik katkıları göz ardı 

edilemez. Ekonominin temel taĢı olarak kabul edilen KOBĠ‘lerin önemi son yıllarda giderek 

anlaĢılmaya baĢlanmıĢ ve KOBĠ‘lerin geliĢimi ve desteklenmesi için ulusal düzeyde politikalar 

geliĢtirilmiĢtir. Fakat ekonomide bu kadar etkin rol almasına karĢın KOBĠ‘ler, bugün gerek ülkenin 

sosyo-ekonomik yapısından gerekse kendi yapılarından kaynaklanan nedenlerle pazarlama, üretim, 

yönetim, araĢtırma-geliĢtirme (AR-GE) gibi konularda birçok sorunla karĢılaĢmakta, bu sorunların 

temelinde yatan problemin finansman olduğu anlaĢılmaktadır. Hiç Ģüphesiz finansmana ulaĢma sorunu 

yaĢayan KOBĠ‘lerin yatırım yaparak büyümeleri, dıĢarıya açılıp rekabet edebilmeleri söz konusu 

olamamaktadır. Bu sorun yalnızca ülkemizdeki değil, istisnaları dıĢında, tüm ekonomilerdeki 

KOBĠ‘lerin en önemli sorunlarından biri niteliğindedir. Bu nedenle araĢtırmanın amacı, 

Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren Mermer ĠĢletmelerinin finansman sorunlarını tespit etmek ve 

bunlara iliĢkin çözüm önerileri geliĢtirmektir. 
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1. TEMEL KAVRAMLAR 

1.1. KOBİ Kavramı ve Ekonomi İçerisindeki Önemi 

Ülkeler, KOBĠ tanımlarını, politikaları ve kaynakları çerçevesinde sermaye büyüklüğü, iĢçi 

sayısı ve ciro gibi belirleyici unsurlardan bir ya da birkaçını kullanarak belirlemektedir. Genel olarak 

geliĢmiĢ ülkelerin, ciro, sermaye ve çalıĢtırılan iĢçi sayısı ölçütlerini birlikte kullanarak KOBĠ 

tanımlarını oluĢturdukları görülmekle beraber; ülkemizde, çalıĢan sayısı bakımından AB ile uyumlu 

bir KOBĠ tanımı yapılmıĢtır (KOSGEB, 2011).  

 

Tablo 1: Yönetmeliğe Göre KOBĠ‘lerin Sınıflandırılması 

Kategori Çalışan Sayısı Yıllık Net Satış Yıllık Bilanço 

Mikro  < 10 1 Milyon lira  1 Milyon liradan fazla 

Küçük  <50 8 Milyon lira 8 Milyon liradan fazla 

Orta  <250 40 Milyon lira 40Milyon liradan fazla 

Kaynak: KOBĠ‘lerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik, 2012. 

Tablo 1‘de görülen ―Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve 

Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik'e‖ göre; yıllık Ġki yüz elli (250) kiĢiden az yıllık çalıĢan 

istihdam eden ve yıllık net satıĢ hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk 

Lirasını aĢmayan iĢletmeler KOBĠ olarak tanımlanmıĢtır (Resmi Gazete, 2012).  

Türkiye‘de faaliyet gösteren KOBĠ‘lerin özelliklerinin baĢında Ģunlar gelmektedir (Kaya ve 

Peçen, 1999: 47): 

 Ülkemizdeki KOBĠ‘ler dinamiktir,  

 Yenilikçidir,  

 Büyüme ve geliĢme arzusu çok baskındır,  

 Ekonomimizde hala ekonomik anlamda faaliyet gösterilmesi gereken birçok boĢluk vardır,  

 Büyük bir istihdam kaynağıdırlar.  

Yalnız küçük iĢletmelerde görülen ve büyük iĢletmelere göre bir üstünlük sağlayan belirli 

özellikler vardır. Bu özellikler, aĢağıdaki gibi açıklanmaktadır (Arslan, 1996: 24; Tutar ve Küçük, 

2003: 196-197; Okur, 2002: 16):  

 Bağımsız olma  

 GiriĢim yeteneği 

 KiĢisel iliĢkiler 

 Aile ĠĢletmeleri  

Türkiye Ġstatistik Kurumu BaĢkanlığı verilerine göre (TÜĠK)KOBĠ‘lerin ülkemizdeki toplam 

giriĢim sayısının % 99,8‘ini, istihdamın % 75,8‘ini, maaĢ ve ücretlerin % 54,5‘ini, ülke cirosunun % 

63,3‘ünü, ülke ekonomisi içinde üretilen toplam katma değerin % 54,2‘sini ve brüt yatırımın % 

53,2‘sini oluĢturduğunu gösteriyor. Ġhracatta; 1-9 kiĢi çalıĢtıran mikro ölçekli giriĢimlerin payı % 17,8, 

10-49 kiĢi çalıĢtıran küçük ölçekli giriĢimlerin payı %24,1, 50-249 kiĢi çalıĢtıran orta ölçekli 

giriĢimlerin payı % 17,3, 250 kiĢiden çok çalıĢana sahip büyük ölçekli giriĢimlerin payı ise % 40,7. 

GiriĢimin ana faaliyetine göre ise KOBĠ‘lerin ihracatının % 35‘i sanayi, % 60,4‘ü ticaret sektöründe 

faaliyet gösteren KOBĠ‘lerce yapılıyor. KOBĠ‘lerin ülkemizde yapılan ithalat içindeki payları 

neredeyse ihracat oranları ile paralellik arz ediyor (TÜĠK, 2012). 
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1.2. KOBİ’lerin Finansal Problemleri, Finansal Destekler ve Finansman Teknikleri 

Ülkemizdeki KOBĠ‘lerin finansal sorunlarını Ģu Ģekilde sıralayabiliriz:( Koç, 2007: 11) 

 Öz kaynak ve iĢletme sermayesi yetersizlikleri, 

 Yabancı kaynak sağlamadaki güçlükler ve maliyetlerin yüksekliği, 

 Kredibilitenin düĢüklüğü, 

 Finansal yönetim anlayıĢındaki yetersizlikler,  

 TeĢviklerden ve AB fonlarından yeterince yararlanamama, 

 

Ülkemizdeki KOBĠ‘lerin geliĢmiĢ ülkelerdeki KOBĠ‘ler karĢısında rekabet gücünü azaltan en 

önemli sorun fon kaynaklarının yetersizliği ve kaynakların yüksek maliyetli olmasıdır (Çabuk ve 

Saygılı, 2003). 

Piyasadaki faaliyetlerine devam etmek zorunda olan küçük ve orta ölçekli iĢletmeler artan 

düzeyde iĢletme sermayesi ihtiyacına gerek duymakta ve bu ihtiyaçlarını gidermek amacıyla öz 

kaynaklara ve yabancı kaynaklara baĢvurmaktadır; ancak KOBĠ‘ler çoğunlukla yetersiz öz kaynakla 

faaliyetlerine devam etmek zorunda kalmakta ve yabancı kaynak sağlamada çeĢitli sorunlarla 

karĢılaĢmaktadırlar. KOBĠ‘lerin karlılık oranları oldukça düĢük olduğundan oto finansman yoluyla öz 

kaynak yaratmaları oldukça güç olmaktadır (Çonkar, 2001).  Yetersiz öz kaynakla çalıĢmak zorunda 

olan KOBĠ‘ler kaynak ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla bankalara baĢvurmakta ancak kredi miktarı, 

maliyeti, vadesi, kredi sağlamada teminat sorunları gibi birçok sorunla yüz yüze gelmektedirler. Bütün 

bu sebepler ise küçük ve orta ölçekli iĢletmelerin yabancı kaynak sağlama yolunu tıkamaktadır 

(Yörük, 2001).    

Açılan kredilerde de KOBĠ‘ler miktar, vade, faiz oranı ve teminat açısından zorlu kredi 

koĢullarına maruz kalmakta, finansman maliyetleri yükselmekte, buna bağlı olarak bankacılık 

sistemine baĢvurmayı pek tercih etmemektedirler.   KOBĠ‘lerin yatırımlarını orta vadeli kredi 

kullanmaksızın daha çok özkaynak, satıcı kredileri ve kısa vadeli banka kredi ile karĢılamaya çalıĢtığı 

gözlenmektedir. KOBĠ‘lerin yatırımlarını da özsermayelerinin yetersiz kaldığı durumlarda, orta vadeli 

kredi yerine kısa vadeli banka kredilerine yönelmeleri sonucunda, daha üretim aĢamasına gelmeden 

kredilerin geri ödeme sürelerinin gelmesi ile mali krize girebilmektedirler (Koç, 2007:12-13).  

KOBĠ‘ ler bir ülkenin sosyo-ekonomik yapısı içerisinde endüstrileĢmenin, sağlıklı 

kentleĢmenin ve optimum dağıtım ve ticaret uygulamalarının sürükleyici faktörü önemli ve 

vazgeçilmez bir öğesini teĢkil etmektedir. Hükümetler, son yıllarda çeĢitli platformlarda Türk 

KOBĠ‘lerinin desteklenmesi ve her türlü yardımın yapılması için bütün meslek kuruluĢlarını göreve 

çağırmakta ve bu iĢletmelere yönelik düzeltmeler getirmektedirler (Akgemci, 2001:39). 

 

2. LĠTERATÜR TARAMASI 

ġamiloğlu ve Demirel (2001), GözbaĢı (2003), Kutlu ve Demirci (2007), KOBĠ‘lerin geliĢimini ve 

değiĢimini etkileyen faktörler üzerine araĢtırma yapmıĢlardır ve araĢtırma sonucunda KOBĠ‘lerin 

geliĢimini etkileyen birçok faktörün olduğunu ama en etkileyici rolün Finansman sorunu olduğunu 

ifade etmiĢlerdir. 

Torlak ve Uçkun (2005)‘e göre,  iĢletmelerin en ciddi finansman sorunlarının nakit para sıkıntısı, 

piyasa durgunluğu ve kredi faizlerinin yüksekliği olduğu anlaĢılmıĢtır. 
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Koç (2007),AB KOBĠ‘lerinin finansmana ulaĢımındaki sorunlarından yola çıkarak yaptığı 

çalıĢmada, KOBĠ‘lerin en çok kullandıkları finansal kuruluĢlar bankalar olmasına rağmen banka 

kredilerine temkinli yaklaĢan, risk sermayesi finansmanını beklenenin aksine çok az kullanan ve en 

çok baĢvurulan finansman yönteminin finansal kiralama olduğu AB KOBĠ‘lerine karĢın bilgi ve 

teknoloji eksikliği temelinde kurumsallaĢamamıĢ, teminat koĢullarının ağırlığı, yüksek faizler gibi 

nedenlerle banka kredilerine yönelmeyen, oto finansmanı tercih eden ve alternatif finansman 

tekniklerini kullanmayan Türk KOBĠ‘leri karĢımıza çıkmaktadır.  

Ġskender B.(2009), Türkiye‘deki KOBĠ‘ler finansman sorunlarının çözümünde banka ve sermaye 

piyasasından yeterince yararlanamadığını belirtmiĢtir. Çetin ve Bıtırak (2009), KOBĠ‘lerin iĢe 

baĢlarken çoğunlukla öz sermayelerini kullanmayı tercih ettikleri, yatırım projelerini değerlendirirken 

geri ödeme süresini daha çok kullandıkları, yatırımların finansmanında banka kredilerinin öz 

kaynakların önüne geçtiği, leasing ve faktoring gibi yeni tekniklerden yararlanma oranlarının düĢük 

olduğu tespit etmiĢtir.  Kalkan (2010),  Ġncelemesinde geliĢmiĢ ülkelerde KOBĠ‘lerin özellikle 

sermaye piyasalarından sağladıkları fonlar aracılığı ile rekabet güçlerini arttırdıklarını, Türkiye‘de ise 

sermaye piyasaları ile ilgili yeterli düzeyde arz ve talebin yaratılamadığını ifade etmektedir. 

Ulusoy ve Akarsu (2012), KOBĠ‘lerin en büyük sıkıntısının sermaye sıkıntısı olduğunu, 

günümüzde devlet organlarının, KOBĠ'lerin bu sıkıntılarıyla çok yakından ilgilenmekte ve gerekli 

desteği yapmakta olduğunu ifade etmektedir. 

Kaya (2014), Elâzığ ilinde faaliyet gösteren KOBĠ‘ler üzerinde bir araĢtırma yapmıĢtır ve bu 

araĢtırmaya göre; küçük ve orta büyüklükteki iĢletmeler, öz kaynaklarının yetersizliği ve yabancı 

kaynakları temin güçlükleri nedeniyle teknolojik geliĢmeleri izleyememekte, hatta yaĢamlarını 

sürdürmeleri için gerekli olan yatırımları bile yapamadıkları ortaya çıkmıĢtır. 

Bilen ve Solmaz (2014)‘de Diyarbakır‘da faaliyet gösteren KOBĠ‘lerin yaĢadığı sorunları 

incelemiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre; söz konusu KOBĠ‘lerin büyük bir kısmının mikro veya 

küçük ölçekte aile Ģirketleri olduğu, henüz yeterince kurumsallaĢamadıkları ve baĢta finansman ve 

kalifiye eleman eksikliği olmak üzere birçok sorunları olduğu tespit edilmiĢtir.   

 

3. ARAġTIRMA  

3.1. Araştırma Amaç, Kapsam ve Yöntem 

Bu araĢtırmanın amacı, KOBĠ‘lerin finansal problemlerinin tespiti ve tespit edilen problemlere 

yönelik çözüm önerilerinin oluĢturulmasıdır. Bu bağlamda kuruluĢ sermayesinin temini, banka 

kredilerinden yararlanma düzeyleri, teĢviklerden yararlanma, diğer borçlanma olanakları, sermaye 

artırımı, kredi garanti fonu, risk sermayesi, leasing ve faktoring gibi finansman olanaklarından 

yararlanma düzeyleri araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢma, Afyonkarahisar ili Mermer sektöründe faaliyet gösteren 

KOBĠ‘ler üzerinde yapılmıĢtır. 

AraĢtırmada verilerin objektif olarak toplanabilmesi ve istatistiksel analiz teknikleri ile gerekli 

hesaplamaların yapılabilmesi için anket yöntemi uygulanmıĢtır. AraĢtırma esnasında GözbaĢı (2003) 

çalıĢmasında benzer nitelikteki araĢtırmasında kullanılan anket üzerinde değiĢiklikler ve eklemeler 

yapılmıĢtır. ĠĢletmelere anket uygulamadan önce 10 mermer iĢletmesi üzerinde pilot uygulama 

yapılarak anket soru formunun yeniden düzenlemesi yapılmıĢtır. 5‘li Likert ölçeği kullanılarak, anketi 

cevaplayanlardan ―1-en düĢük‖, ―5- en yüksek‖ olmak üzere, ifadelere ne derecede katıldıklarını 

belirtmeleri istenmiĢtir. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası üye iĢletmeler arasından seçilen kota 

örneklem yöntemine göre KOBĠ kapsamına giren 170 mermer iĢletme seçilerek oluĢturulan örneklem 

grubunda anket çalıĢması yapılmıĢtır. Anket verilerinin toplanmasının ardından anket verilerine farklı 
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ölçütler kullanılarak güvenilirlik ve geçerlilik analizi yapılmıĢ, anket verilerinin güvenilir olduğu 

kanaatine varıldıktan sonra değiĢkenlere sırasıyla;  frekans Dağılımı ve Faktör analizi uygulanmıĢtır. 

AraĢtırma sonuçları SPSS istatistik programından yararlanılarak değerlendirilmiĢtir. 

 

3.2. Araştırma Bulguları 

Faktör analizi, çok sayıda değiĢkenin aralarındaki iliĢkilere dayanarak, verilerin daha anlamlı ve 

özet Ģekilde yorumlanmasını sağlayan çok değiĢkenli bir istatistik analiz yöntemidir. Faktör analizinin 

uygulanmasında temel amaç, analizle birlikte mevcut değiĢken sayısını azaltmaktır. 

(AltunıĢık,2012:264)  

AraĢtırma örneklemini Afyonkarahisar ilinde yer alan Mermer sektöründe faaliyet gösteren 

KOBĠ‘ler oluĢturmaktadır. Ankete katılan KOBĠ‘lerin kuruluĢ yılı, çalıĢan sayısı ve baĢlangıç 

sermayesi gibi parametreler bazında değerlendirildiğinde aĢağıda özetlenen sonuçlar elde edilmiĢtir. 

 

Tablo 2: KOBĠ‘lerin, kuruluĢ yılı, çalıĢan sayısı ve BaĢlangıç Sermayeleri 

Faaliyet 
Yılı 

Frekans 
Dağılımı 

Personel 
Sayısı  

Frekans 
Dağılımı 

İşletmede Finansal 
işlemlerden Sorumlu 
Kişi 

Frekans 
Dağılımı 

Başlangıç 
Sermayesi 

Frekans 
Dağılımı 
 

 
2 yıldan az 

 
- 

 
1-9 

 
- 

 
İşletme sahibi 

52 
100.000 lira'ya 
kadar 

- 

 
2 – 5 yıl 

 
35 

 
10-49  

 
42 

 
Muhasebe Müdürü 

 
110 

100.000 – 
500.000  

44 

 
6-10 yıl 

 
55 

 
50-249 

 
128 

 
Finans Müdürü 

 
8 

500.000-
1.000.000 lira 

85 

 
10 yıldan 
Fazla 

 
80 

 
250 + 

 
- 

 
 

1.000.000 
lira'dan fazla 41 

Toplam 170  170  170  170 
 

Tablo 2‘de AraĢtırma kapsamına alınan KOBĠ‘lerin faaliyet yıllarına bakıldığında yeni 

kurulmuĢ mermer iĢletmesinin yer almadığı, 55 KOBĠ‘nin ―6-10 yıl arasında‖ faaliyetlerini 

sürdürdüklerini ve daha çok ―10 yıldan fazla bir süredir‖ faaliyet gösteren mermer firmaların 

çoğunlukta olduğu görülmektedir. AraĢtırma kapsamına alınan KOBĠ‘lerin, ÇalıĢan kiĢi sayısına 

bakıldığında ―50-249 çalıĢanlı‖ KOBĠ‘lerin yoğun olduğu söylenebilir. Genellikle ele alınan 

KOBĠ‘lerin büyük bir çoğunluğunun baĢlangıç sermayesinin ―500.000 – 1.000.000 lira‖ arasında 

değiĢtiği görülmektedir. ―10.000 liradan az ya da 10.000 lira‖ ile kurulan KOBĠ sayısının ise 

olmadığını söyleyebiliriz. Yine yapılan araĢtırmaya göre ele alınan Mermer iĢletmelerinde finansal 

iĢlemlerin yürütülmesinden muhasebe müdürleri ve iĢletme sahiplerinin sorumlu olduğunu ayrı bir 

finans müdürü çalıĢtırmadıklarını söyleyebiliriz. 

Tablo 3: KOBĠ‘lerin, ĠĢletme Faaliyetlerinde Sorunların Görüldüğü alanlar 
İşletme Faaliyetlerinde Sorunların Görüldüğü alanlar Frekans Dağılımı 

Uzun vadeli finansman 51 

Kısa vadeli finansman 39 

Personel  8 

Üretim  12 

Kamu hizmetleri 15 

Ar –ge 12 

İhracatla ilgili sorunlar 25 

Yönetim Sorunları 8 

Toplam  170 

 



IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

484 

 

Tablo 3‘de görüldüğü gibi Afyonkarahisar Mermer Sanayisindeki KOBĠ‘lerin en önemli 

sorunları finansman yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Ankete katılan iĢletmelerin karĢılaĢtıkları 

sorunlar arasında Finansman ağırlığının (Kısa ve Uzun vadede) diğerlerine oranla daha fazla olduğu ve 

bunlar arasında uzun vadeli finansman en önemli sorun olarak belirtilmiĢtir. 

 

Tablo 4: Mermer KOBĠ ĠĢletmelerinin Kredi Kullanma Durumu 

İşletme Faaliyetlerinde Kredi Kullanımı Frekans Dağılımı 

Kullanılıyor  140 

Kullanılmıyor  30 

Toplam  170 
 

Tablo 4‘e bakıldığında araĢtırma kapsamımızda yer alan 170 Mermer KOBĠ iĢletmesinin 

yaklaĢık %82‘si kredi kullanmaktadır. Kredi faiz oranlarının yüksek olmasından Ģikâyet etmelerine 

rağmen KOBĠ‘lerin faaliyetlerini gerçekleĢtirmede kendi öz kaynaklarının yetersiz olduğunu ifade 

etmiĢlerdir.  

Tablo 5: Kredi Kullanmayan Mermer KOBĠ ĠĢletmelerinin Finansman Ġhtiyacını KarĢılama Yöntemi 
Finansman ihtiyacını Karşılama Yöntemi Frekans Dağılımı 

Otofinansman  13 

Özsermaye koyarak 17 

Yeni ortak alma - 

Toplam  30 
 

Tablo 5‘de kredi kullanıyor musunuz? Sorusuna hayır cevabı verenler arasında yer alan 

Mermer KOBĠ iĢletmelerinin dıĢ finansman kaynaklarına baĢvurmayıp daha çok Ģirket karlarını 

dağıtmayıp (%43) ve yeni sermaye arttırma yolunu seçerek(%57)yatırımlarını finanse ettikleri 

görülmektedir. Yeni ortak alma yolunu seçmemelerinin nedeni arasında yönetimde kontrolü 

kaybetmemek olabilir. 

 

Tablo 6: Mermer KOBĠ ĠĢletmelerinde öncelikli ĠĢletme Sermayesi Unsuru 

Seçenekler  Frekans Dağılımı 

Nakit Yönetimi 88 

Alacakların Yönetimi 20 

Stok Yönetimi 60 

Toplam  170 
 

Tablo 6‘da Mermer KOBĠ ĠĢletmelerinde öncelikli ĠĢletme Sermayesi Unsuru olarak 

araĢtırmamızda nakit yönetimi (%52) ve stok yönetimine (%35) daha çok önem verdikleri 

görülmüĢtür. Bunun temelinde dıĢsal faktörlerin ve Mermer ĠĢletmelerinin faaliyet koĢullarının etkili 

olduğu söylenebilir. KOBĠ‘lerde sağlıklı bir finansal planın yapılamaması nakit akıĢlarının koordine 

edilememesine neden olabilmektedir. 

 

Tablo 7: Mermer KOBĠ ĠĢletmelerinde Atıl Nakdi Değerlendirme Yolları 

Seçenekler  Frekans Dağılımı 

Stoklara yatırım 45 

Döviz alımı 52 

Repo  8 

Gayrimenkul  65 

Vadesinden önce borç ödeme - 

Toplam  170 
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Afyonkarahisar ilinde yer alan araĢtırma kapsamımızdaki 170 Mermer KOBĠ iĢletmesinin 

ellerindeki nakitlerin büyük bir kısmını gayrimenkul (%38), döviz alımı (%30), ve stoklara (%26) 

yatırdığı görülmektedir. KOBĠ‘lerin stoklara yatırım yaparak enflasyonun aĢındırıcı etkisinden 

korunmaya çalıĢtıkları söylenebilir. KOBĠ‘ler aynı zamanda hem likiditeyi korumak hem de kriz 

ortamında ortaya çıkan risklerden kaçmak için yüksek sayılabilecek derecede dövize yatırım 

yapmaktadır.  

Afyonkarahisar Mermer Sanayisindeki KOBĠ‘lerin Finansman sorunlarına iliĢkin bulgulara 

bakıldığında; 

Ankette 64 soru bulunmaktadır. Ancak bunların 36 adedi genel ve açıklamaya iliĢkin, sorular 

olduğundan faktör analizine tabi tutulacak 28 soru bulunmaktadır. Analizde ankete katılan 170 mermer 

iĢletme verisi kullanılmıĢtır. AraĢtırmada öncelikle veri setinin faktör analizine uygun olup olmadığını 

test etmek için KMO ölçütü ve Bartlett testi sonuçlarına bakılmıĢtır.  

 

Tablo 8: KOBĠ‘lerin, ĠĢletme Faaliyetlerinde Sorunların Görüldüğü alanlar 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. ,832 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 9549,902 

Df 1218 

Sig. ,000 

 

KMO ölçütü 0,90-1,00 olduğunda mükemmel, 0,80-0,89 arasında olduğunda çok iyi, 0,70-

0,79 arasında olduğunda iyi kabul edilir. (Akgül ve Çevik 2003:456) Tablo 8.‘de görüldüğü gibi KMO 

Testi 0,832‘dir. 0,832> 0,70 olduğu için 170 adet KOBĠ veri setinin faktör analizi için çok iyi olduğu 

söylenebilir. Ġkinci bakılması gereken test Barlett testidir. Tablo 8‘de görüldüğü gibi Barlett testi 

(Sig.). ,000 düzeyinde anlamlıdır. Bu demektir ki değiĢkenler arasında yüksek korelasyonlar 

mevcuttur bir baĢka deyiĢle veri seti faktör analizi için uygundur. 

 

Tablo 9:Ortak Varyans Tablosu I (Communalities) 

 BaĢlangıç Çıkarma 

Alacak tahsilatında gecikmeler 1,000 ,745 

Kredi faiz oranlarının yüksekliği 1,000 ,784 

Maliyetlerin yüksekliği 1,000 ,856 

SatıĢların düĢük olması 1,000 ,602 

Yetersiz öz sermaye 1,000 ,794 

Kredi imkânlarının sınırlı olması 1,000 ,681 

Banka kredilerinin pahalı olması 1,000 ,707 

Piyasadan tahsilatta karĢılaĢılan zorluklar 1,000 ,682 

Yetersiz iĢletme sermayesi 1,000 ,813 

Kredi temininde güçlükler 1,000 ,667 

Resmi kuruluĢlarda tahsilatta sorunlar 1,000 ,681 

Ekonomik koĢullar 1,000 ,787 

Alacakların vadesinde ödenmemesi 1,000 ,752 

Rekabet  1,000 ,715 

SatıĢ hacmi ve mevsimsel değiĢiklikler 1,000 ,697 

Vade uzunluğu 1,000 ,649 

Iskonto oranının yetersizliği 1,000 ,789 

Tahsilat politikasının zayıf olması 1,000 ,748 

Yatırım kredilerinin pahalılığı 1,000 ,813 

Ekonomik istikrarsızlık ve belirsizlik 1,000 ,661 

Yatırım kredisi almada güçlükler 1,000 ,839 
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Etkin bir sermaye piyasasının olmaması 1,000 ,715 

Yetersiz öz sermaye ile çalıĢma 1,000 ,733 

Ġç pazarın etkisi 1,000 ,796 

Fiyat rekabetine girememe 1,000 ,860 

Kaliteye güvensizlik 1,000 ,727 

DıĢ pazara açılma korku ve endiĢe 1,000 ,699 

Bürokratik engeller ve mevzuatlar 1,000 ,820 

 

Tablo 9 ortak varyans tablosunda maddelerin ortak bir varyansı birlikte açıklama oranları yer 

almaktadır. Buradaki değiĢim oranının 0,10‘dan küçük olması o maddede bir problem olduğunu 

gösterir. Bu değerlere bakıldığında çalıĢmanın araĢtırma verilerinde sorunlu bir madde 

görülmemektedir. 

Faktör sayısını belirlemede değiĢik yöntemler söz konusudur. Bu çalıĢmada, özdeğer istatistiği 

(Eigenvalue) 1‘den büyük olan faktörleri anlamlı olarak belirledik. 

 

Tablo10: Öz değer istatistiğine bağlı faktör sayısı ve açıklanan varyans yüzdesi I Total Variance Explained 

BileĢen BaĢlangıç özdeğeri DöndürülmüĢ özdeğer 

 Toplam % Varyans Toplam % Toplam 

% 

Varyans Toplam % 

1 15,613 28,700 28,700 15,613 28,700 28,700 

2 3,366 6,869 30,570 3,366 6,869 35,569 

3 2,956 6,034 36,603 2,956 6,034 41,603 

4 2,893 5,903 42,507 2,893 5,903 47,507 

5 2,102 4,289 46,796 2,102 4,289 46,796 

6 1,822 3,718 50,514 1,822 3,718 51,795 

7 1,802 3,678 54,192 1,802 3,678 55,792 

8 1,627 3,320 57,512 1,627 3,320 59,112 

9 1,584 3,233 60,745 1,584 3,233 62,345 

10 1,446 2,951 63,696 1,446 2,951 65,296 

11 1,352 2,759 66,454 1,352 2,759 68,055 

12 1,177 2,403 68,857 1,177 2,403 70,458 

13 1,149 2,345 71,203 1,149 2,345 72,803 

14 1,052 2,148 73,351 1,052 2,148 74,951 

15 ,984 2,009 75,359    

16 ,966 1,971 77,330    

17 ,891 1,819 79,149    

18 ,818 1,670 80,819    

19 ,731 1,492 82,310    

20 ,705 1,438 83,749    

21 ,695 1,418 85,167    

22 ,640 1,307 86,474    

23 ,632 1,266 88,640    

24 ,540 1,101 89,742    

25 ,513 1,048 90,789    

26 ,492 1,005 91,794    

27 ,423 ,864 92,657    

28 ,413 ,843 93,501    

 

Tablo 10‘da öz değer istatistiği toplamda 28 maddenin öz değeri 1‘den büyük olan 14 faktör 

altında toplandığı görülmektedir. Bu 14 faktörün ölçeğe iliĢkin açıkladıkları varyans %74,951‘dir.  

Bu analiz sonucu elde edilen baĢlangıç faktör analizi sonuçlarının daha kolay 

yorumlanabilmesi için faktör döndürmesi yapılmıĢtır. Döndürme yöntemi olarak, ―Faktör 

Döndürülmesi‖ baĢlığı altında en yaygın kullanıma sahip döndürme yöntemi olduğu belirtilen 

Varimax yöntemi seçilmiĢtir. Ardından Kaiser Kriteri ve Açıklanan Varyans Yüzdesi ölçütleri göz 

önüne alınarak uygun faktör sayısı belirlenmiĢtir. Uygun faktör sayısının belirlenmesinde korelasyon 

katsayılarına (faktör ağırlıkları) bakılmıĢtır.%50‘nin üzerindeki değerler alınmıĢtır.  
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                   Tablo 11:KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. ,905 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 3114,974 

df 253 

Sig. ,000 

 

Güvenilirlik katsayısını düĢüren değiĢkenlerin çıkarılması sonrası (%50 nin altında olanlar) 

hesaplanan KMO ölçütü ve Bartlett testi sonuçları ise Tablo.8‘de gösterilmiĢtir. Tablodan da 

görüldüğü üzere, KMO ölçütü yükselmiĢ ve Bartlett testi sonucunda da olumsuz herhangi bir 

değiĢiklik olmamıĢtır. Burada serbestlik derecesi, analize katılan değiĢken sayısı ile doğrusal iliĢkiye 

sahip olduğundan, değiĢken sayısı azaldığı için serbestlik derecesinin düĢmesi de doğaldır. Belirlenen 

değiĢkenlerin atılması sonrası yenilenen faktör analizi sonucu ortak varyans tablosu ise Tablo.12‘de 

gösterilmiĢtir. 

 

Tablo12: Özdeğer istatistiğine bağlı faktör sayısı ve açıklanan varyans yüzdesi II Total Variance Explained 

BileĢen BaĢlangıç özdeğeri DöndürülmüĢ özdeğeri 

 Toplam 

% 

Varyans 

% 

Toplam Toplam % varyans % toplam 

1 7,351 41,320 41,320 7,351 41,320 41,320 

2 2,185 9,500 50,820 2,185 9,500 50,820 

3 2,100 9,133 59,953 2,100 9,133 59,953 

4 1,305 5,672 65,625 1,305 5,672 65,625 

5 1,139 4,951 70,576    

6 1,029 4,473 74,624    

7 ,931 4,048 78,672    

8 ,866 3,766 73,504    

9 ,707 3,072 82,428    

10 ,686 2,982 85,420    

11 ,640 2,782 88,202    

12 ,603 2,624 90,826    

13 ,512 2,227 93,053    

14 ,455 1,978 96,031    

 

Tablo 12‘de 14 faktörün ölçeğe iliĢkin açıkladıkları varyans %74,951 iken; Tekrarlanan faktör 

analizi sonrasında faktör sayısı dörde (4) düĢmüĢ, açıklanan varyans oranı ise % 65,625 

gerçekleĢmiĢtir. Açıklanan varyans kriterine göre faktör analizi sonucunda % 50‘den büyük bir oran 

elde edilmiĢ olup, faktör analizi varsayımlarına uygun bir oran söz konusudur. 

 

Tablo 13: DöndürülmüĢ BileĢen Matrisi Rotated Component Matrix(a) 

BileĢen 1 2 3 4 5 

Alacak tahsilatında gecikmeler ,750 -,169 -,050 ,061 -,279 

Kredi faiz oranlarının yüksekliği ,732 ,132 ,063 -,061 ,110 

Maliyetlerin yüksekliği ,708 -,179 -,390 -,215 -,153 

SatıĢların düĢük olması ,705 -,113 -,154 -,039 -,035 

Yetersiz öz sermaye ,704 -,101 -,270 ,213 -,242 

Kredi imkânlarının sınırlı olması ,631 -,126 -,256 ,274 -,073 

Yetersiz iĢletme sermayesi -,110 ,751 ,015 ,166 -,024 

Kredi temininde güçlükler -,309 ,717 ,057 -,029 -,081 

Resmi kuruluĢlarda tahsilatta sorunlar -,011 ,650 -,012 -,205 ,252 

Ekonomik koĢullar -,073 ,585 ,357 ,044 ,280 

Alacakların vadesinde ödenmemesi -,026 ,314 ,591 -,266 -,412 

SatıĢ hacmi ve mevsimsel değiĢiklikler -,188 ,324 ,558 ,125 ,163 

Yetersiz öz sermaye ile çalıĢma ,222 -,107 ,050 ,855 ,060 

Yatırım kredisi almada güçlükler -,573 ,193 ,313 ,547 -,053 
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Ġç pazarın etkisi -,086 ,145 ,071 ,555 ,703 

Tahsilat politikasının zayıf olması ,047 ,073 -,717 -,089 -,117 

Yatırım kredilerinin pahalılığı -,388 ,106 ,185 ,476 ,325 

Ekonomik istikrarsızlık ve belirsizlik -,506 ,299 ,305 ,153 ,399 

Yatırım kredisi almada güçlükler ,491 ,037 -,281 ,374 -,442 

Etkin bir sermaye piyasasının olmaması ,047 ,073 -,717 -,089 -,137 

Fiyat rekabetine girememe -,388 ,106 ,185 ,476 ,359 

Kaliteye güvensizlik -,506 ,299 ,305 ,153 ,387 

DıĢ pazara açılma korku ve endiĢe ,491 ,037 -,281 ,374 -,402 

Bürokratik engeller ve mevzuatlar ,047 ,073 -,717 -,089 -,137 

Rekabet  -,388 ,106 ,185 ,476 ,319 

Iskonto oranının yetersizliği -,506 ,299 ,305 ,153 ,399 

Banka kredilerinin pahalı olması ,491 ,037 -,281 ,374 -,387 

Piyasada tahsilatta karĢılaĢılan sorunlar ,047 ,073 -,717 -,089 -,213 

 

Tablo 12‘deki faktör döndürme sonrasında, ölçeğin birinci faktörünün 9 maddeden, ikinci faktörün 5 

maddeden, üçüncü faktörün 2 maddeden, dördüncü faktörün 2 maddeden ve beĢinci faktörün 1 

maddeden oluĢtuğu belirlenmiĢtir. 

 Ölçeğin birinci faktörünün altı (6) maddeden oluĢtuğu belirlenmiĢtir. Birinci faktörde yer alan 

maddelerin faktördeki yük değerleri 0,631-0,750 arasında değiĢmektedir. Bu veriler daha çok 

KOBĠ iĢletmelerinin temel finansal sorunlarını ifade etmektedir. ―iĢletmelerdeki Finansal 

Sorun Kaynakları‖ olarak isimlendirilebilir. 

 Ölçeğin ikinci faktörünün dört (4) maddeden oluĢtuğu belirlenmiĢtir. Ġkinci faktörde yer alan 

maddelerin faktördeki yük değerleri 0,585-0,751 arasında değiĢmektedir.  Bu veriler daha çok 

KOBĠ‘lerin kısa vadeli finansman iĢlemlerinde karĢılaĢılan faktörler olup, ―kısa vadeli 

finansman etmenleri‖ olarak isimlendirilebilir. 

 Ölçeğin üçüncü faktörünün iki (2) maddeden oluĢtuğu belirlenmiĢtir. Üçüncü faktörde yer 

alan maddelerin faktördeki yük değerleri 0,558 ve 0,591 olarak belirlenmiĢtir. Bu veriler daha 

çok iĢletmenin alacakları ile ilgili olduğundan,   ―alacak seviyesini etkileyen etmenler‖ olarak 

isimlendirilebilir. 

 Ölçeğin dördüncü faktörünün üç (3) maddeden oluĢtuğu belirlenmiĢtir. Dördüncü faktörde yer 

alan maddelerin faktördeki yük değerleri 0,547 ve 0,855 olarak belirlenmiĢtir. Bu veriler 

KOBĠ‘lerin uzun vadeli finansman iĢlemlerinde karĢılaĢılan faktörler olup, ―Uzun vadeli 

finansman etmenleri‖ olarak isimlendirilebilir. 

 

4. SONUÇ 

AraĢtırma kapsamına alınan KOBĠ‘lerin faaliyet yıllarına bakıldığında daha çok ―10 yıldan 

fazla bir süredir‖ faaliyet gösteren mermer firmaların çoğunlukta olduğu görülmektedir. AraĢtırma 

kapsamına alınan KOBĠ‘lerin, ÇalıĢan kiĢi sayısına bakıldığında ―50-249 çalıĢanlı‖ KOBĠ‘lerin yoğun 

olduğu söylenebilir. Genellikle ele alınan KOBĠ‘lerin büyük bir çoğunluğunun baĢlangıç sermayesinin 

―500.000 – 1.000.000 lira‖ arasında değiĢtiği görülmektedir.  

Afyonkarahisar Mermer Sanayisindeki KOBĠ‘lerin en önemli sorunları finansman 

yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Ankete katılan iĢletmelerin karĢılaĢtıkları sorunlar arasında 

Finansman ağırlığının (Kısa ve Uzun vadede) diğerlerine oranla daha fazla olduğu ve bunlar arasında 

uzun vadeli finansman en önemli sorun olarak tespit edilmiĢtir. 

AraĢtırma kapsamımızda yer alan Mermer KOBĠ iĢletmesinin yaklaĢık %82‘si kredi 

kullanmaktadır. Kredi kullanmayanMermer KOBĠ iĢletmelerinin dıĢ finansman kaynaklarına 
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baĢvurmayıp daha çok Ģirket karlarını dağıtmayarak (%43) ve yeni sermaye arttırma yolunu 

seçerek(%57)yatırımlarını finanse ettikleri görülmektedir.Gerek dünyada gerekse de Türkiye'de 

bankalardan alınan krediler KOBĠ'lerin faaliyetleri için kullandıkları baĢlıca finansman kaynağıdır. 

Ancak özellikle KOBĠ'lere uygulanan kredi faizlerinin yüksekliği ve verilen kredi karĢılığı istenen 

garantiler gibi sorunlar nedeniyle bankalardan sağlanan krediler KOBĠ'lerin ihtiyaçlarını karĢılamakta 

yeterli olmamakta ya da bu iĢletmeler için yeni sorunlar yaratmaktadır. Bu nedenle günümüzde 

modern finansman teknikleri olarak nitelendirilen finansal kiralama, factoring, risk sermayesi, 

franchising gibi yöntemlerin izlenmesi ve yaygınlaĢtırılması KOBĠ'lerin finansman sorunlarının 

iyileĢtirilmesi için izlenen bir yol olabilir. Alternatif finansal tekniklerin kullanımının KOBĠ'ler 

arasında yaygınlaĢtırılması için bir sonraki aĢama ise KOBĠ'lerin bu alternatif finansman teknikleri 

konusunda bilgilendirilmesini gerektirmektedir. 

Mermer KOBĠ ĠĢletmelerinde öncelikli ĠĢletme Sermayesi Unsuru olarak araĢtırmamızda nakit 

yönetimi (%52) ve stok yönetimine (%35) daha çok önem verdikleri görülmüĢtür. 

Afyonkarahisar ilinde yer alan araĢtırma kapsamımızdaki 170 Mermer KOBĠ iĢletmesinin 

ellerindeki nakitlerin büyük bir kısmını gayrimenkul (%38), döviz alımı (%30), ve stoklara (%26) 

yatırdığı görülmektedir. 

Yapılan araĢtırma kapsamında Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren Mermer KOBĠ 

iĢletmelerinin Finansman sorunlarına iliĢkinanaliz sonucunda 4 faktörün etkili olabileceği sonucuna 

varılmıĢtır. KOBĠ‘lerin en önemli finansman sorunu olarak faktörler sırasıyla genel finansman 

faktörlerin etkisi, alacak seviyesi, kısa vadede finansman sorunları ve uzun vadede finansman 

etmenleri olarak sıralanabilir. Finansman sorunlarının temelinde KOBĠ‘lerin öz sermaye yapılarının 

zayıflığı yatmaktadır. KOBĠ‘lerin gereksinim duydukları kısa vadeli kaynak için ise finans kuruluĢları 

kendi kaynaklarını kullandırma konusunda fazla istekli davranmamaktadır. Bankaların zaman zaman 

KOBĠ‘lere yönelik kısa süreli iĢletme kredisi çalıĢmaları olmaktadır. Ancak, bu kredilerde de 

KOBĠ‘ler vade, limit, faiz oranı sorunu yaĢamaktadır. En önemli sıkıntı da bu krediyi alabilmek için 

kendilerinden istenen teminatlarda olmaktadır. Finans kuruluĢları riskli gördükleri iĢletmeler ile kredi 

iliĢkisine girmek için yüksek teminatlar istemektedir. Bu da iĢletmeleri kısır döngüye sokmaktadır. 

Bu araĢtırma kapsamında KOBĠ‘lerin Mali olanaklarınınyetersizliği önemli bir etmen olarak 

görülmektedir. Ülke ekonomisindeki durgunluk, yüksek enflasyon ve istikrarsızlık ve sık sık 

baĢvurulan değiĢken ekonomik tedbirler, KOBĠ'lerde baĢarısızlığa ve performans düĢüklüğüne 

yolaçabilmektedir. Bir kısmı bu sorunların üstesinden gelemeyerek ekonomik ortamdan çekilmekte, 

bir kısmı da yaĢam mücadelesine devam edebilmektedir. Ulusal kalkınma açısından kendilerine 

önemli bir görev yüklenen KOBĠ‘lerin özellikle kriz ortamlarında yalnız baĢına bırakılmaması, onlara 

yönelik erken uyarı sistemlerinin geliĢtirilmesi ve olası çözüm yollarının öğretilmesi gereklidir. Aksi 

halde, merkezi yönetime yabancılaĢma gündeme gelebilmektedir.  KOBĠ mevzuatı ve uygulamalar, 

bürokratik engel olarak algılanmaktadır.  

KOBĠ‘lere dıĢ kaynak temininde, geliĢmiĢ dünya ülkeleri boyutuna ulaĢtırılmalıdır.KOBĠ‘lere, 

sermaye piyasası içinde daha etkin bir yer verilmelidir. Ülkemizde de KOBĠ'lere hak ettikleri değer ve 

önem verilmeli vegiriĢimciliğin önündeki bürokratik engeller ortadan kaldırılmalıdır. Ülkemiz 

kadınları ve gençlerinin ulusal ekonomiye katkılarını artırmak için, cezbedici uygulamalar 

sergilenmelidir. Her ilde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve 

Sanatkarlar Birlikleri, Üniversiteler ve il bazındaki ilgili kuruluĢların iĢbirliği sağlanarak, KOBĠ 

yönetimlerine, ―yönetim danıĢmanlığı, finans yönetimi, teknik bilgi aktarımı, Ar-ge, ürün ve süreç 

geliĢtirme, ortak üretim, pazarlama ve ihracat olanaklarının geliĢtirilmesi‖ yönünde eğitim ve teĢvikler 

sağlanmalıdır. GiriĢimcilere altyapı ve danıĢmanlık hizmeti veren teknoparklar artırılarak, tüm yurttaki 

KOBĠ'lerin projelerinin hayata geçirilmesine destek olunmalıdır. 
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Özet 

 

Saf alüminyumun döküm kabiliyetinin kötü oluĢu ve mekanik özelliklerinin yetersiz olması gibi 

nedenlerden dolayı, alaĢımlı alüminyumlar daha sık kullanılmaktadır. Alüminyum alaĢımları 

dökülebilmeye uygun, düĢük yoğunluklu, düĢük erime sıcaklığına sahip malzemelerdir. Mekanik 

özellikleri oldukça iyidir. Silisyum karbür ve alümina gibi metal olmayan malzemelerle çok iyi uyum 

sağlarlar. 

Bu çalıĢmada, Al-7Si-2Cu alaĢımına belirli miktarlarda kolemanit (Ca2B6O11.5H2O) ilave edilerek dört 

çeĢit deney malzemesi üretilmiĢtir. Üretilen numunelerin aĢınma davranıĢına sertliğin etkisi 

incelenmiĢtir. Yapılan çalıĢmalar sonucunda, kolemanit ilavesinin malzemenin aĢınma direncini 

olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Alüminyum, sertlik, kolemanit, aşınma 

JEL Kodları: L6, L61 

 

Dry Sliding Wear Behavior of Al-7Si-2Cu Alloy with Colemanite Addition 

Abstract 

 

For reasons such as the lack of ability to cast the poor occurs and mechanical properties of pure 

aluminum, aluminum alloy is used more frequently. Aluminum alloys are materials suitable to cast, 

low density and a low melting temperature. Mechanical properties are very good. Non-metallic 

materials such as silicon carbide and alumina to provide a very good fit. 

In this study, the Al-7Si-2Cu certain amount of alloy colemanite (Ca2B6O11.5H2O) was added and four 

kinds of test materials were produced. The effect of the wear behavior of hardness produced samples 

were analyzed. As a result of studies it has concluded that the addition of colemanite concluded that 

the corrosion resistance of the material affected positively. 

Keywords: Aluminum, hardness, colemanite, wear 

JEL Codes: L6, L61 
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GĠRĠġ 

Alüminyum, demir olmayan malzemelerin önemli olanlarından birisidir. Hafifliği, kolay 

iĢlenmesi, iletkenlik, korozyon direnci, zehirsiz ve manyetik olmaması, ısı ve ıĢığı yansıtması gibi 

özelliklere sahiptir. Ağırlık/dayanım oranının düĢük olması, paslanmamasıve kaplamaya elveriĢli 

olması otomotiv alanında alüminyumu tercih edilen bir metal konumuna getirmiĢtir (Lassa 

&Rodriguez-Ibabe, 2002; Kori & Prabhudev, 2011; Baradeswaran & Perumal, 2014; El Aal & Kim, 

2014). 

Alüminyum tek baĢına çoğu uygulamada yetersiz kaldığı için ve mekanik özelliklerini 

iyileĢtirmek ve geliĢtirmek için alaĢım elementleri iletakviyeler yapılmıĢtır. BaĢta bakır, manganez, 

silisyum, magnezyum ve çinko olmak üzere temel alaĢım elementleri ile alüminyumun döküm 

özellikleri, kolay iĢlenmesi, sertliği, dayanımı ve korozyon direnci gibi özellikler kolay bir Ģekilde 

iyileĢtirilebilmektedir (Dwivedi, 2006; Lasa &Rodriguez-Ibabe, 2003).  

Alüminyum alaĢımlarında birincil alaĢım elementi silisyumdur. Silisyum alüminyumun en baĢta 

sertliğini artırmaktadır. Ġkincil alaĢım elementleri ise bakır, magnezyum, demir, nikel ve 

zirkonyumdur. Alüminyum alaĢımları çoğu zaman içerisine katılan silisyum parçacıklarının 

malzemenin sertliğini artırmasından dolayı metal matrisli kompozitler (MMK) olarak 

sınıflandırılmaktadırlar (Alshmri et al., 2014). Alüminyum metal matrisli kompozitlerde (Al MMK), 

SiC, bor ve ürünleri, TiC, Si3N4, MgO, mika, B4N ve Al2O3 gibi çeĢitli partiküllertakviye elemanı 

olarak kullanılmaktadırlar (Das et al., 2007).  

Kimyasal bileĢimi Ca2B6O11.5H2O (2CaO.3B2O3.5H2O) olan kolemanit mineralinin sertliği 4-4,5 

mohs,  kristal sistemi monoklinik, özgül ağırlığı 2,42 gr/cm³, camsı parlaklığında, renksiz, beyaz, 

Ģeffaf-yarı Ģeffaf özelliğine sahiptir. BileĢiminde % 27,28 CaO , % 50,81 B2O3ve % 21,91 H2O 

bulunmaktadır. Sulu ortamda yavaĢ, hidroklorik asitli ortamda hızla çözünür. Bor ürünleri içerisinde 

en yaygın olanıdır ve diğer bor minerallerinden daha sert olması özelliklerindendir (Uçbeyiay 

ġahinkaya, 2010). 

Kolemanit,toplam üretimin % 75-80'i Türkiye rafine bor ihtiyacı ve yurtdıĢına gönderilmek 

üzere borik asit üretimi için Etibank tarafından kullanılmaktadır. Borik asit üretimi haricinde 

kolemanitin Türkiye içinkullanımının en fazla olduğu yer metal ve demir-çelik sektörüdür. 

Kolemanitin seramik sektöründekikullanımı 1980 ile 1984 arası yaklaĢık 39 kat artmıĢtır. Kolemanitin 

borik asit imalatı hariçtüketimdeki payı önceleri % 0,4 iken daha sonraları % 20-30'a yükselmiĢtir 

(Uçbeyiay ġahinkaya, 2010). 

Türkiye‘deki bor yataklarından çıkarılarak üretilen baĢta kolemanit olmak üzere bor ve bor 

ürünleri metal sanayinde kullanıma elveriĢlidir (Helvacı, 2004). Dolayısıyla kullanım alanı çok geniĢ 

olan bor ve bor ürünlerinin kullanılmasıyla Türkiye ekonomisi dıĢa bağımlı olmaktan kurtulacaktır. 

Kolemanit üretimi yerli kaynaklarla kolaylıkla gerçekleĢtirildiği için takviye elemanı olarak rahatlıkla 

kullanım imkanına sahip olacaktır. 

Bu çalıĢmasında öngörülen kolemanit katkılı alüminyum alaĢımı malzemeler üretilerek aĢınma 

davranıĢına sertliğin etkisinin incelenmesi konusunda herhangi bir literatür bilgisine rastlanılmamıĢtır. 

Üretilen deney numunelerinin sertlik ölçümü ve aĢınma deneyleri yapılmıĢtır. AĢınma deneyi 

sonucunda oluĢan yüzeyler optik mikroskop ile incelenmiĢtir. 
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MATERYAL VE METOT 

Yapılacak olan deneysel iĢlemlerde kullanılmak üzere % bileĢimleri Tablo 1‘de verilen referans 

deney numuneleri kum kalıba döküm yöntemiyle üretilmiĢtir. 

 

Tablo 1: Referans deney malzemesinin kimyasal bileĢimi 

Kimyasal Bileşim (%) 

% Si % Fe % Cu % Mn % Mg % Cr % Ni 
6,614 1,215 1,789 0,106 0,138 0,023 0,094 
% Zn % Ti % Sn % Sb % P % Al - 
1,008 0,052 0,087 0,001 0,001 Kalan - 

Kaynak: Spektral analiz sonuçları 

 

 

Tablo 1 de % bileĢimleri verilen deney malzemeleri kullanılarak referans malzeme üretilmiĢtir. 

Daha sonra bu malzemeye Tablo 2‘de verilen miktarlarda kolemanit ilave edilerek diğer deney 

numunelerinin üretimi (döküm kapasitesi 10 kg olacak Ģekilde ayarlanarak) yapılmıĢtır. 

 

Tablo 2: Referans numuneye ilave edilecek kolemanit miktarları 

Deney Numunesi Kolemanit Miktarı (ppm) 

B0 0 

B2 2 

B20 20 

B25 25 

 

Sertlik Ölçümleri 

Döküm yoluyla üretilen numunelerin sertliklerinin belirlenmesi amacıyla sertlik ölçme 

cihazında 62,5 kg yük ve 2,5 mm çapında bilye ile numunelerin sertliği Brinell (BSD) cinsinden 

ölçülmüĢtür. Sertliğin tam olarak belirlenmesi için numunelerin orta, uç, ara ve arka 

bölgelerinden(Figür 1) toplam 5 sertlik ölçümü yapılmıĢ ve bunların ortalamaları alınarak her bir 

numunenin sertlik değeri belirlenmiĢtir. 

 

Figür 1. Sertlik Ölçüm Krokisi 

 
Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

AĢınma Deneyleri 

AĢınma deneyi ASTM standartlarına uygun olarak pin-on-disk yöntemi kullanılarak yapılmıĢtır. 

AĢındırma iĢlemi için 110 mm çapında 42CrMo4 çelik disk kullanılmıĢtır. Bu çelik disk ısıl iĢlemle 50 

RSD-C değerine kadar sertleĢtirilmiĢtir.  
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AĢınma deneyleri 100 N yük altında ve 120 rpm hız ile dönen aĢındırıcı diske deney 

numunelerinin sırayla tatbik edilmesi ile yapılmıĢtır. AĢınma deneyleri süresince yük sabit tutularak 

500 m, 1000 m, 1500 m, 2000 m ve 2500 m mesafelerde deney numunelerinin kütle kayıpları 

hesaplanmıĢtır. Deney numunelerinin aĢınma deneyleri sonucu bulunan kütle kayıpları malzemelerin 

yoğunluklarına bölünerekaĢınma hacmi hesaplanmıĢtır. 

Deney numunelerinin aĢınma davranıĢlarını gözlemlemek amacıyla aĢınmıĢ yüzeyler optik 

mikroskop (OM) ile incelenmiĢtir.  

 

SONUÇ 

Döküm yöntemiyle üretilen numunelerin sertlik ölçümleri yapılmıĢtır. Numunelerin sertliği 

Brinell (BSD) cinsinden ölçülmüĢtür. Numunelerin sertlik değerlerinin belirlenmesinde her bir 

numuneden 5 adet sertlik değeri alınmıĢ ve ölçülen sertlik değerlerinin daha sonra aritmetik ortalaması 

alınarak numunelerin ortalama sertlik değerleri bulunmuĢtur. Figür 2‘de deney numunelerine ait 

kolemanit oranına bağlı sertlik ölçüm sonuçları grafiği görülmektedir. 

Sertlik ölçümleri sonucunda, baĢlangıç malzemesine kolemanit ilave edildiğinde B2, B20 ve 

B25 deney numunelerinin sertliğinde artıĢlar meydana gelmiĢtir. Sonuç olarak kolemanit ilavesi ile 

deney malzemelerinin sertliği artmıĢtır (Alshmri et al., 2014). 

 

            Figür 2. Kolemanit Oranına Bağlı Sertlik Ölçüm Sonuçları (BSD) 

 

 Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

  

100 N yük altında ve 2500 m‘lik alınan yol sonucunda elde edilen aĢınma deneyi grafiği Figür 

3‘de verilmiĢtir. Burada referans numuneye (B0) göre B2, B20 ve B25 numuneleri daha iyi aĢınma 

direncine sahip bulunmaktadır. 

 

Figüre 3. AĢınma Deneyi Sonuçları 
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Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

  

Figür 4‘de tüm numunelerin alınan yola bağlı aĢınma deneyleri sonuçları görülmektedir. 

Grafik incelendiğinde 2500 m‘lik kayma mesafesi sonucunda en iyi aĢınma direncine B20 deney 

numunesinin sahip olduğu görülmektedir. 

 

Figüre 4. AĢınma ile Meydana Gelen Hacim Kaybının Yola Göre DeğiĢimi 

 
Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

B0, B2, B20 ve B25 deney numunelerinin aĢınma deneyleri sonucunda oluĢan aĢınma 

yüzeylerinin mikroyapı incelemeri Figür 5 – Figür 8‘de verilmiĢtir. 

 

Figüre 5. B0 Numunesinin AĢınma Yüzeyinin OM Resmi 
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Kaynak: F.Ü. Teknolji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Lab. 

Figüre 6. B2 Numunesinin AĢınma Yüzeyinin OM Resmi 

 
Kaynak: F.Ü. Teknolji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Lab. 
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Figüre 7. B20 Numunesinin AĢınma Yüzeyinin OM Resmi 

 

Kaynak: F.Ü. Teknolji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Lab. 

 
 

Figüre 8. B25 Numunesinin AĢınma Yüzeyinin OM Resmi 

 

Kaynak: F.Ü. Teknolji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Lab. 

 

Deneysel numunelerden alınan mikroyapı OM resimlerinde görüldüğü gibi ilave edilen 

kolemanit miktarı arttıkça aĢınma izlerinde değiĢimler görülmektedir. Kolemanit miktarı arttıkça 

oluĢan çizik sayısı azalmaktadır. (Anasyida et al., 2010; SavaĢkan & Alemdağ, 2008; Hekmat-

Ardakan, 2010; Goudar,2013; SavaĢkan & Bican, 2010). 

Sonuç olarak referans numuneye yapılan kolemanit takviyesi malzemenin sertliğini artırmıĢtır. 

Deney malzemelerinin sertliğinin artması da numunelerin aĢınma direncini etkilemiĢtir. Netice olarak 

kolemanit ilavesi ile malzemenin sertliği artmıĢ ve sertlik artıĢı ile birlikte aĢınma direnci de artmıĢtır.  
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ÖZET 

Son yıllarda dünyada çevresel sorunların artmasıyla birlikte tüketicilerin çevreye karĢı 

duyarlılıkları da artmıĢtır. Toplumlarda genel olarak, günümüzde artan çevresel problemlerin 

sebebinin, Sanayi Devrimi sonucu oluĢan aĢırı sanayileĢme olduğuna dair bir kanı hakim olmuĢtur.   

Pazarlamanın, tüketicilerle diğer iĢletme faaliyetlerine nazaran daha yakın bir iliĢkide olması, 

tüketicinin algı ve davranıĢlarındaki değiĢikliklerden daha fazla etkilenmesine ve daha hızlı bir Ģekilde 

bu değiĢimlere adapte olmasını gerekli kılmıĢtır. Tüketicilerin çevresel konularda bilinçlenmeye 

baĢlaması, sosyal sorumluluk ve çevre gibi konulara önem atfetmesi, iĢletmelerin doğal kaynakların ne 

kadar fazla olurlarsa olsun aĢırı tüketim düzeni içinde geri dönüĢtürülemez Ģekilde yok olmaya 

mahkum olduğunu idrak etmeleriyle birlikte 1970‘li yılların baĢında yeĢil pazarlama konusu gündeme 

gelmeye baĢlamıĢtır. Bu çalıĢmada yeĢil pazarlamayla ilgili literatür incelenmiĢ, kurumsal sosyal 

sorumluluk anlayıĢı ve yeĢil pazarlama uygulamalarının tüketici algılamalarındaki rolü anket çalıĢması 

ile ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Yeşil pazarlama, Kurusal Sosyal Sorumluluk, Tüketici Algılamaları. 

 

UNDERSTANDING OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND THE 

ROLE OF GREEN MARKETING APPLICATIONS ON CONSUMERS 

PERCEPTION: AN APPLICATION IN KARAMAN PROVINCE 

 

ABSTRACT 

 

In recent years, consumers' sensitivity for environment has increased as world's environmental 

problems did, meanwhile. It has been accepted widely within society, that, over industrialization as a 

consequence of industry revolution is the reason for incrasing environmental problems. 

Being more related with consumers compering to other dicipline of business administration, it 

has been required that marketing is to be more affected by any changes on consumers' perception and 

behavior, and also to be adopt on these changes rapidly. As consumers started to be acknowledged 

on environmental issues, pay more attention for matters such as social responsibility and 

environment, and companies understand that natural sources are subject to demolish irreversibly in 
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this over consumption system, no matter how much they are; green marketing was more&more at the 

top of the agenda, in early 70's. In this study, literature for green marketing has been investigated, 

corporate social responsibility insight and the role of green marketing applications on consumer 

perceptions has been stated, by survey method. 

Keywords: Green Marketing, Corporate Social Responsibility, Consumer Perceptions 

 

GĠRĠġ 

Seri üretime imkân sağlayan buhar makinesinin 18. yy. ‘da keĢfedilmesiyle baĢlayan Sanayi 

Devrimi, sanayileĢmenin artması, köylerden göçler sebebiyle kentlerde artan aĢırı nüfus, fabrikaların 

ürettikleri çevreye zararlı atıklar, tüketicilere yöneltilen ‗daha fazla tüket‘ mesajı ile birlikte artan 

ihtiyaç fazlası tüketim, refah toplumlarında bilinçsiz ve aĢırı kaynak kullanımları gibi pek çok etken 

sonucu insanoğlunun faydasına görünen bu büyük değiĢim aynı zamanda çevresel felaketleri de 

beraberinde getirmiĢtir (Ġveid, s.1). 

Ġnsanoğlunun çevreye verdiği tahribat sebebiyle, son yıllarda doğada yaĢanan büyük 

değiĢiklikler ve çevresel felaketler, tüketicileri çevre konusunda daha duyarlı bir hale getirmiĢtir. 

Tüketicilerde sosyal sorumluluk kavramının geliĢmesi beraberinde tüketicilerin satın alma 

alıĢkanlıklarında değiĢikliklere gitmelerine sebebiyet vermiĢtir. Tüketiciler giderek daha az kirlilik 

yaratan, atıkları azaltan, daha fazla geri dönüĢüm sağlayan yenilenebilir kaynakların daha fazla 

kullanımını ve ürünlerin ekosistem içinde daha güvenli olmasını sağlayan iĢletmelerin ürün ve 

hizmetlerini satın almayı tercih etmektedir (Yeniçeri,2008:4) . Tüketicilerin tercihlerindeki bu 

değiĢmeler de iĢletmeleri sosyal sorumluluk ve çevre konusunda daha duyarlı olmaz zorunda 

bırakmıĢtır. 

Sosyal sorumluluk, 1980‘li yılların baĢlarında ―ĠĢletmenin ekonomik faaliyetlerinin onunla 

ilgili tarafların (hissedarlar, çalıĢanlar, tüketiciler ve tüm toplumun) hiçbirinin menfaatlerine zarar 

verilmeden yönetilmesi‖ olarak tanımlanırken, günümüzde iĢletmelerin ekolojik çevreyle ilgili 

sorumlulukları da genel anlamda çevre bilincinin artmasıyla birlikte sosyal sorumluluk kavramının bir 

parçası haline gelmiĢtir  (Bayrak, 2001: 102). Sosyal sorumluluk anlayıĢının temelini toplumun refah 

ve mutluluğu için güvenilir ürün, gerçeği yansıtan reklam, çevreyi koruyacak faaliyetler, çalıĢanların 

güvenliği ve istihdam sağlama çabaları oluĢturmaktadır (Alagöz,2005:314).    

Tüketicilerin gözünde iyi bir marka imajı oluĢturmak isteyen iĢletmelerin harekete geçmesiyle 

1970‘li yılların baĢında Batı toplumlarında sosyal sorumluluk anlayıĢının bir gereği olarak yeĢil 

pazarlama konusu gündeme gelmiĢtir (Uydacı,2002). Ford 1993‘de yeĢil pazarlamanın anahtar 

konusunu, çevre konusunda endiĢe taĢıyan tüketicilerin satın alma kararlarının etkilenebilme ve 

Ģirketlerin bu etkiyi oluĢturmak suretiyle kar elde edebilmeleri olarak belirtmiĢtir (KeleĢ, 2007:14).  

ĠĢletmelerin rekabet üstünlüğü elde edebilmesi ve tüketicilerin değiĢen istek ve ihtiyaçlarını 

doğru Ģekillerde karĢılayabilmesi için yeĢil pazarlama kavramını ve sosyal sorumluluk projelerini göz 

ardı etmemesi gerekir. Bu nedenle bu çalıĢmanın amacı kurumsal sosyal sorumluluk ve yeĢil 

pazarlama uygulamalarının tüketici algılamalarındaki rolünü belirlemektir.  

Bu çalıĢma, dört bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde yeĢil pazarlama kavramı ve geliĢimi 

anlatılmaktadır. Ġkinci bölümde, kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, üçüncü bölümde tüketici 

algılamalarının kurumsal sosyal sorumluluk kavramıyla iliĢkisi yer almaktadır. Son bölümde ise 

kurumsal sosyal sorumluluk ve yeĢil pazarlama kavramının tüketici algılamalarındaki rolüne iliĢkin 

uygulamaya yer verilmiĢtir. 
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YEġĠL PAZARLAMA ANLAYIġI 

Tüketicilerde çevreci eğilimlerin artması, kurum ve kuruluĢları çevreye sorumlu davranıĢlar 

sergilemeye sevk etmiĢtir. Tüketicilerin, çevreci baskı grupları, çalıĢanlar, yasalar ve medyanın çevre 

sorunları karĢısındaki beklentileri ve baskıları neticesinde kurum ve kuruluĢların da çevre odaklı 

hareket ettikleri görülmüĢtür. (Kükrer, 2012:4506).  ĠĢletmelerin ekolojik çevreyle ilgili sorumluluğu, 

çevre bilincinin artmasıyla birlikte sosyal sorumluluk kavramının bir parçası haline gelmiĢtir (Bayrak, 

2001: 102). Literatürde yeĢil pazarlama kavramı çevreci pazarlama, ekolojik pazarlama, sürdürülebilir 

pazarlama gibi değiĢik isimlerle de kullanılmaktadır.  Çevreci pazarlama, sosyal sorumluluk ve bazen 

de sosyal pazarlama ile eĢ anlamlı olarak kullanılmıĢtır ( Alnıaçık ve diğ., 2010:86). 

YeĢil pazarlama kavramı, ilk kez 1975 yılında Amerikan Pazarlama Derneği (AMA) 

tarafından düzenlenen ‗‘Ekolojik Pazarlama‘‘ konulu çalıĢtayda, pazarlama faaliyetlerinin kirlilik, 

enerji tüketimi ve enerji dıĢı kaynakların tüketimi üzerine olumlu ve olumsuz etkilerine yönelik 

çalıĢmalardır Ģeklinde tanımlanmıĢtır ( Polonsky, 1994).  

Literatürde yeĢil pazarlamayla ilgili  pek çok tanım yer almasına rağmen evrensel bir tanım 

birliği yoktur.  Peattie'nin (1992) ortaya koyduğu, "sürdürülebilir ve kazançlı bir Ģekilde toplumun ve 

tüketicilerin gereksinimleri için onların umduklarını ortaya koymak ve onları bu konuda tatmin etmek  

bu yönetim sürecinin tanımlanan sorumluluğudur‘‘ Ģeklindeki tanımı yeĢil pazarlama ile ilgili en 

popüler tanımlamalardan birisidir ( Arttachariya, 2012). 

 Çevre sorunlarının artıĢı karĢısında pazarlamanın kendini yeniden tanımlama ve çevreye olan 

hassasiyetini önceleme zorunluluğu oluĢmuĢtur. Bu durum yeĢil pazarlama kavramını ortaya 

çıkarmıĢtır (Uydacı, 2002:159).Geleneksel pazarlama tanımı, çevreci bir yaklaĢımla yeniden 

anlamlandırıldığında; yeĢil pazarlama toplumun ihtiyaçlarını ve isteklerini tatmin etme için gerekli 

değiĢimlerin ortaya konulması ve uygulanması sürecinde doğal çevreye en az zarar verecek hale 

dönüĢmektedir (Hacıoğlu ve Girgin, 2008:425). 

Menon ve Menon (1997, 54) verimli bir yeĢil pazarlama stratejisinin, ― firmanın ekonomik ve 

sosyal hedeflerini karĢılayan değiĢiklikleri sağlayarak gelir yaratma amacıyla giriĢimsel ve çevresel 

olarak faydalı pazarlama etkinliklerini uygulama ve oluĢturma sürecini‖ ifade eden çevreyle ilgili 

pazarlamanın prensipleri tarafından desteklenmesi gerektiği savunmuĢtur (Chan, He ve Wang, 

2012:558). 

ĠĢletmelerin çevre ile ilgili sorumluluklarının farkına varmaları ile birlikte, doğal kaynakları 

sorumlu biçimde kullanmaları, çevre dostu ürünler ve üretim süreçleri arayıĢı içinde olmaları, 

toplumda çevre yararına çalıĢan çeĢitli gruplarla bilgi alıĢ veriĢinde bulunmaları ve iĢ birliği 

yapmaları, ekonomik, sosyal ve ekolojik amaçlara eĢit derecede önem verme iĢletmeleri çevreyle ilgili 

sosyal sorumluluğun göstergesi olabilecek kriterlerdir ( Sönmez ve Bircan: 2004).  

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK 

Köklerini, devlet ve vatandaĢ arasındaki karĢılıklı yükümlülükleri açıklayan sosyal sözleĢme 

teorisinden alan Ģirket sosyal sorumluğu, tüm insanlığın ihtiyaçlarını gideren ekonomik birimler olarak 

iĢletmelerin topluma karĢı birtakım sorumluluklar taĢıması gerektiği fikrine dayandırılmıĢtır 

(Akyıldız,2007:21). Kurumsal sosyal sorumluluğun (KSS) temelinde sanayileĢmenin baĢladığı ilk 

yıllarından günümüze kadar hızla artan çevresel, sosyal, ekonomik, kültürel hatta siyasi sorunlar 

karĢısında, elinde bu sorunlarla baĢ edebilecek beĢeri ve ekonomik kaynakları bulunduran iĢletmelerin 

bu rolü sivil toplum kuruluĢları ve devletle paylaĢmaları yatmaktadır (Saran ve diğ, 2011:3735). 

Sosyal sorumluluğun tarihsel geliĢimine bakıldığında, sosyal davranıĢların kaynağının çok 

eskilere dayandığı dikkatleri çekmekte ve sosyal sorumluluk kavramının temelinin insanların beraber 
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yaĢamaya baĢladığı tarihin ilk dönemlerine kadar dayandığı görülmektedir. Günümüzde sosyal 

sorumluluk kavramına etki eden yönetim, ekonomi, hayırseverlik, din ve iĢ konseptleri ile ilgili 

bilgilerin temellerinin bu dönemlere dek uzandığı görülmektedir (GöztaĢ ve Baytekin, 2009: 2000).   

ĠĢletmelerde sosyal sorumluluk kavramı, Sanayi Devrimi sonrası kitlesel üretimin sonuçlarının 

1950‘li yıllardan itibaren daha net bir Ģekilde görülmesiyle birlikte iĢletme literatüründe yoğun bir 

Ģekilde tartıĢılmaya baĢlanmıĢ, özellikle son elli yıl içinde ortaya çıkan geliĢmeler, iĢletmelerin 

ekonomik iĢlevlerinin yanında önemli ölçüde sosyal sorumluluklarının da bulunduğunu ortaya 

koymuĢtur (Torlak, 2009:32). 

1950‘ler KSS için dönüm noktası olarak kabul edilmiĢ ve 1953 yılında BirleĢik Amerikalı 

ekonomist Howard Bowen tarafından yazılan ‗‗ĠĢ Adamlarının Sosyal Sorumlulukları‘‘ (Social 

Responsibilities of the Businessman)adlı kitabı modern dönemin baĢlangıcının iĢareti olarak öne 

sürülmüĢtür (Carroll, 1999:269-270). Bowen (1953) sosyal sorumluluğu; iĢletmelerin topumun 

değerleri ve hedeflerine yönelik kararlar alma, politikalar izleme ve bu yönde faaliyetlerde bulunma 

mecburiyetidir Ģeklinde tanımlamıĢtır (Yamak, 2007: 27-28). 

 Milton Friedman‘a (1970) göre ‗‗iĢletmelerin sadece ve sadece bir tek sosyal sorumluluğu 

vardır: hile olmaksızın, açık ve serbest rekabete dayalı olan bir oyunun kuralları içinde kaldığı sürece 

kendi ekonomik kaynaklarını kullanarak karlılığını arttıracak faaliyetlerde bulunmak‘‘. Friedman bu 

tanımla sosyal sorumluluk kavramını, iĢletmenin piyasa mekanizması içerisinde kar maksimizasyoncu 

davranıĢıyla birleĢtirmektedir (BakırtaĢ ve Erdoğan, 2010:98). Bu düĢüncenin gerisinde iĢletmelerin 

vergi ödeyerek sorumluluklarını yerine getirdiklerine inanılması, sosyal sorumlulukla ilgili 

çalıĢmaların iĢletmeye yükleyeceği maliyetlerin firmanın rekabet avantajına zarar verecek olması 

düĢüncesi yatmaktadır (Aktan ve Börü, 2007:27).   

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının geliĢiminde önemli bir yere sahip olan Carroll 

(1979;500) iĢletmelerin sosyal sorumluluğunu, ―Belirli bir zamanda toplumun Ģirketlerden beklediği 

ekonomik, yasal, etik ve gönüllü olarak yapması gereken sorumluluk faaliyetlerinin toplamını kapsar‖ 

Ģeklinde tanımlamıĢtır. 

Carroll (1999;291-292), ilerleyen dönemlerde, KSS kavramının, ―paydaĢ teorisi‖, ―iĢ ahlakı 

teorisi‖ ve ―kurumsal vatandaĢlık‖ gibi alternatif içeriklere önemli geçiĢler gösterdiğini belirtmiĢtir. 

 ĠĢletmelerin sosyal sorumluluklarının geniĢleyen kapsamı çerçevesinde farklı aĢamalarda 

değerlendirilmesi gerekmektedir. ĠĢletmelerin sosyal sorumluluklarla ilgili aĢamalar bakımından 

bulundukları ya da bulunacakları konum veya yerine getirdikleri sorumlulukların kapsamı, iĢletmenin 

büyüklüğü, faaliyette bulunduğu sektör veya ülke, yasal düzenlemeler, rekabet koĢulları iĢletmenin 

yönetim tarzı ve yöneticilerin sorumluluk anlayıĢları gibi pek çok etkene bağlı olarak değiĢiklik 

gösterebilir ( Torlak, 2009:61).  

ĠĢletmeler daima birlikte yaĢadıkları ve etkilendikleri çevreleri ile beraber değerlendirilmelidir. 

Günümüzde iĢletmelerin faaliyette bulundukları çevrelerin bir takım sosyal sorumluluklarını da 

üstlenmeleri beklenmektedir. ĠĢletmeler iliĢkide bulunduğu çevresindeki çıkar grupları olan, çalıĢanlar, 

müĢteriler, devlet, çevre, tedarikçiler, rakipler ve toplumun menfaatlerini koruyarak stratejilerini 

geliĢtirmeli ve sürdürebilirliği sağlamalıdır (Korkmaz, 2009: 46) 

Günümüzde geliĢmiĢ bir ekonomiye sahip ve yaĢam standartlarının yüksek olduğu ülkelerdeki 

bilinçli tüketiciler, artık bir ürünü satın alırken o ürünün sadece fiyatına, kalitesine, ambalajına, 

ulaĢılabilirliğine bakmamaktadırlar. Tüketiciler için malı üreten firmanın topluma ne gibi değerler 

kattığı, ürünün üretim aĢamasında ne gibi evrelerden geçtiği, bu evrelerin doğaya zarar verip 

vermediği, ürünün geri dönüĢtürülebilir olup olmadığı gibi pek çok etken de tüketicinin satın alma 
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alıĢkanlıklarında değiĢmelere gitmesine yol açmıĢtır. Bununla birlikte, doğal çevre ve çevrecilik 

kavramları da tüketici satın alma davranıĢlarını etkileyen bir çok içsel ve dıĢsal faktörle birlikte 

anılmaya baĢlanmıĢtır (Çabuk ve Nakıboğlu, 2003:43). 

 

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE TÜKETĠCĠ ALGISI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ 

Algılamaya iliĢkin literatürde pek çok tanım bulunmaktadır. En genel anlamıyla algılama duyu 

organları yardımıyla nesneleri, fikir ve düĢünceleri anlamlı hale getirmedir (Ġslamoğlu ve AltunıĢık, 

2013). Tüketici ise; ihtiyaçlarla donatılmıĢ, zevkleri olan ve tercih yapabilen, iktisadi kaynakları mal 

ve hizmetleri satın almak için kullanan, bu eylemlerin neticesinde de fayda temin ederek tatmine 

ulasan bireydir (Penpece, 2010:6). Tüketicinin olayları algılama Ģekli, tüketicinin davranıĢlarını ve 

satın alma alıĢkanlıklarını etkilemektedir. Tüketici, artık iĢletmenin kaliteli bir mal üretip ucuz fiyata 

satmasını o iĢletmenin baĢarılı olarak değerlendirilmesi için yeterli görmemekte ve iĢletmelerin sosyal 

sorumluluk uygulamalarına duyarlı olmasını beklemektedir (Sağır, 2011:25).  

Kuskusuz ki, artık dev olarak tanımlanabilecek iĢletmelerin bile karsısında durabilen ve 

savundukları fikir doğrultusunda kamuoyu bilinci ve tepkisi yaratan sivil toplum örgütlerinin giderek 

daha yaygınlaĢması ve güçlerinin artması boykotların Ģiddetini ve arkalarındaki desteğin artması, 

gönülsüz de olsa iĢletmeleri sosyal sorumluk anlayıĢı geliĢtirmeye zorlamıĢtır (Porter ve Kramer, 

2006). 

Postmodern tüketici olarak nitelendirilen günümüz tüketicileri artık rasyonel satın alma kararı 

vermekten uzak olup daha çok değer odaklı hareket etmektedir. Bu kapsamda son yıllarda yapılan 

araĢtırmalarla kurumsal sosyal sorumluluğa sahip firmaların tüketici üzerinde olumlu bir imaj bıraktığı 

belirlenmiĢtir. KSS sahip firmalara karĢı tüketici algısı olumlu yönde geliĢmiĢ, bu firmalara güven 

duygusu artmıĢ ve firmaların tüketicinin gözünde itibar kazandığı görülmüĢtür. 

 

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIġI VE YEġĠL PAZARLAMA 

UYGULAMALARININ TÜKETĠCĠ ALGILAMALARINDAKĠ ROLÜ: KARAMAN ĠLĠNDE 

BĠR UYGULAMA 

AraĢtırmanın Amacı ve Önemi 

Son yıllarda ortaya çıkan çevre problemleri tüketicilerde sosyal sorumluluk kavramının 

geliĢmesine ve bununla birlikte satın alma alıĢkanlıklarında değiĢikliklere gitmelerine sebebiyet 

vermiĢtir. Bu araĢtırmanın amacı yeĢil pazarlama ve sosyal sorumluluk kavramlarının tüketici algısı 

üzerindeki rolünün ne derecede etkili olduğunu Karaman ilinde yaĢayan tüketiciler aracılığıyla 

incelemektir. 

YeĢil pazarlama ve sosyal sorumluluk bağlamında çalıĢma üzerinde yapılacak olan tartıĢmalar 

literatüre olumlu katkı yapabilecek ve çalıĢma alanı oldukça yeni olduğundan, bu çalıĢma üreticilere 

bu konuda rehber olabilecek niteliktedir. Ayrıca yerel alanda henüz bu tür bir çalıĢma 

gerçekleĢtirilmemiĢ olması çalıĢmanın önemini göstermektedir. 

Veri Toplama Yöntemi,  AraĢtırmanın Örneklemi ve Kısıtları  

ÇalıĢma teori ve uygulama olmak üzere iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümünde, konu ile 

ilgili literatür taraması yapılmıĢ ve yapılacak olan uygulamanın alt yapısı hazırlanmıĢtır. Bu amaçla 

ikincil kaynaklı verilerden yararlanılmıĢtır. AraĢtırma için gerekli olan birincil kaynaklı veriler 

tüketicilere yönelik yapılmıĢ olan birebir anket çalıĢması sonucu elde edilmiĢtir. Anket 10 sorudan 

oluĢmakta olup anketlerden elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programı ile analize tabi tutulmuĢtur.  
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AraĢtırmanın amaç ve kapsamı doğrultusunda sosyal sorumluluk ve yeĢil pazarlama kavramının 

tüketici algılamalarındaki rolüne iliĢkin veriler elde edebilmek amacıyla bir anket formu 

hazırlanmıĢtır. Ankette yer alan sorular hazırlanırken KeleĢ (2008), Ayyıldız ve Genç, Üstünay (2008),  

Uslu ve diğerleri tarafından daha önce bu konularla ilgili yapılmıĢ çalıĢmalardan yararlanılmıĢtır. 

Anket iki bölümden oluĢturulmuĢ olup ilk bölümde katılımcıların demografik özellikleri ve satın alma 

davranıĢlarını etkileyen faktörlere iliĢkin sorular yer almıĢtır. Ġkinci bölümde ise (1-Kesinlikle 

Katılıyorum, 5-Kesinlikle Katılmıyorum) Ģeklinde 5‘li Likert tipi ölçeğe göre hazırlanmıĢ yeĢil 

pazarlama ve sosyal sorumluluk kavramlarıyla ilgili sorular yer almaktadır. 

AraĢtırmanın evreni Karaman ilinde yaĢayan tüketiciler oluĢturmaktadır. Pilot çalıĢma 25 kiĢi ile 

yapılmıĢ ve pilot çalıĢmadan elde edilen geri bildirimler doğrultusunda anket formunda çeĢitli 

düzenlemelere gidilmiĢtir. Anket Karaman Ġli‘nde yaĢayan 300 kiĢi ile yapılmıĢ, değerlendirmeye 

uygun olmayan anketler çıkarıldıktan sonra 221 anket üzerinden analiz gerçekleĢtirilmiĢtir. 

AraĢtırma örneği Karaman ilindeki tüketicilerle sınırlandırılmıĢ olması ve ankete katılanların anket 

sorularını tam olarak anladıkları ve doğru cevap verdiklerinin varsayılması araĢtırmanın kısıtlarıdır.  

Verilerin Analizi 

 

Tablo 1: Demografik Özelliklere ĠliĢkin Bulgular 
Tablolar Gruplar Frekans(n) Yüzde (%) 

Cinsiyet Erkek  137 62,0 

Kadın 84 38,0 

Toplam 221 100,0 

YaĢ 18-30 YaĢ 89 40,3 

31-40 YaĢ 80 36,2 

41-50 YaĢ 42 19,0 

51-60 YaĢ  8 3,6 

60 YaĢ ve Üstü 2 0,9 

Toplam 221 100,0 

Medeni Durumu  Bekar 81 36,7 

Evli 140 63,3 

Toplam 221 100,0 

Eğitim Durumu  Ġlkokul 8 3,6 

Lise 33 14,9 

Önlisans 29 13,1 

Lisans 111 50,2 

Lisans üstü 40 18,1 

Toplam 221 100,0 

Toplam 221 100,0 

Aylık Geliri 0-499 TL 38 17,2 

500-1000 TL 87 39,4 

1001-1500 TL 49 22,2 

1501-2000 TL 28 12,7 

2001-2500 TL 11 5,0 

2501-3000 TL 2 0,9 

3001 ve Üstü 6 2,7 

Toplam 221 100,0 

 

AraĢtırmaya katılan tüketicilerin demografik özelliklerinin görüldüğü Tablo 1‘deki değerlere 

göre katılımcıların 137‘si erkek (%62), 84‘ü kadındır (%38). YaĢ dağılımlarına açısında katılımcıların 

%40,3 gibi büyük bir kesiminin 18-30 yaĢ arasında olduğu görülmektedir. Medeni durumlarına göre 

katılımcıların 140 tanesi (%63,3) evli, 81‘i (%36,7) ise bekardır. Eğitim durumuna bakıldığında ise 

katılımcıların 111 tanesi (%50,2) lisans derecesinde üniversite mezunudur. Katılımcıların gelir 
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düzeyleri incelendiği zaman ise %38,9 gibi bir kesimin 1001-2000 gelir düzeyi aralığında olduğu 

görülmektedir. Tüketicilerin aylık toplam yaptıkları alıĢveriĢ harcamalarına bakıldığında ise  

%39,4‗lük kesimin aylık 500-1000 TL arası harcama yaptığı görülmektedir. 

 

Tablo 2: Tüketicilerin Satın Alma DavranıĢını Etkileyen Faktörler 
Gruplar Frekans(n) Yüzde (%) 

Fiyat 196 91 

UlaĢılabilirlik 91 50,1 

Ürünün çevre dostu özelliği 77 100,0 

Sosyal projelere kaynak sağlaması 44 41,6 

Kalite 195 38,1 

Ambalaj 41 16,0 

Ürünün dönüĢebilir olması 57 4,3 

Geri dönüĢüm iĢaretinin olması 34 100,0 

 

Katılımcılara satın alma davranıĢlarını etkileyen faktörlerin neler olduğu sorulmuĢ ve elde 

edilen bulgular Tablo 2‘de gösterilmiĢtir. Bu verilere göre katılımcıların %88,7 satın alma davranıĢını 

etkileyen faktörler arasında en çok fiyata dikkat ettiklerini belirtmiĢlerdir. Bunu sırasıyla %88,2 ile 

kalite ve %34,8 oranında ise ürünün çevre dostu özelliğinin olması takip etmiĢtir. 

 

Tablo 3. Tüketicilerin Çevreye Duyarlı Ürün Satın Alma AlıĢkanlıklarına ĠliĢkin Bulgular 
 Ortalama Standart Sapma 

Ġki eĢit ürün arasında seçim yapmam gerekirse, insanlara ve çevreye en az zarar 

vereni satın almayı tercih ederim 

1,5520 0,81645 

Daha önce çevreye dost ürünler satın aldım. 2,0271 0,83622 

Çevreye karĢı sorumsuz davranan firmaların ürünlerini satın almam. 2,0814 1,07262 

Çevreye zararlı olduğunu bildiğim ürünleri almam. 2,1267 1,05411 

Satın aldığım çevreye duyarlı ürünlerden memnun kaldım. 2,1312 0,82900 

Daha az kirlenmeye neden olan ürünleri almaktayım. 2,1810 0,92136 

Bir ürünü satın almadan önce çevreye vereceği sonuçlarla ilgilenirim. 2,2534 0,89901 

Çevreye dost yoldan üretilen, iĢlenen ve paketlenen ürünlere %10 daha fazla 

ödemeyi kabul ederim. 

2,5249 1,07262 

Bir ürünün fiyatı, aynı kategorideki ve aynı kalitedeki diğer ürün fiyatlarından 

yüksek olsa dahi, fiyatı daha yüksek olan ancak çevreye daha az zarar veren ürünü 

satın alırım. 

2,6652 1,03840 

Geri dönüĢümlü ürünleri pahalı olsa da alırım. 2,9050 1,08083 

i) Ölçek;1- kesinlikle katılıyorum, 2-Katılıyorum, 3-Fikrim yok, 4-Katılmıyorum, 5-Kesinlikle katılmıyorum şeklinde 

hazırlanmıştır. 

 

Tablo 3‘te katılımcıların çevreye duyarlı ürün satın alma alıĢkanlıklarına iliĢkin bulgulara yer 

verilmiĢtir. Buna göre katılımcılar, ―Ġki eĢit ürün arasında seçim yapmam gerekirse, insanlara ve 

çevreye en az zarar vereni satın almayı tercih ederim.‖ ( Ort. 1,5520, Std. S. 0,81645) yargısına 
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kesinlikle katıldıklarını belirtmiĢtir. ―Geri dönüĢümlü ürünleri pahalı olsa da alırım.‖  (Ort. 2,9050, 

Std. S. 1,08083) yargısına ise katıldıklarını ifade etmiĢtir. 

 

Tablo 4. Tüketicilerin YeĢil Pazarlama ve YeĢil Ürün Kavramına KarĢı Olan Farkındalığına ĠliĢkin Bulgular 
 Ortalama Standart Sapma 

Türkiye‘de çevreye dost ürünlerin (yeĢil ürün) satılmakta olduğunun farkındayım. 2,3258 0,92083 

Çevre dostu (yeĢil) pazarlama kavramını daha önce duydum. 2,4118 1,02587 

YaĢadığım Ģehirde çevreye duyarlı ürün bulmakta zorlanıyorum. 2,6923 1,10593 

YeĢil ürün ya da yeĢil pazarlamaya iliĢkin herhangi bir tutundurma çabası ile karĢılaĢtım. 2,8869 1,02286 

Satın alma esnasında bir ürünün çevreye duyarlı olup olmadığını anlamakta zorluk çekerim. 2,6923 1,10593 

i)Ölçek;1- kesinlikle katılıyorum, 2-Katılıyorum, 3-Fikrim yok, 4-Katılmıyorum, 5-Kesinlikle katılmıyorum şeklinde hazırlanmıştır. 

 

Tüketicilerin YeĢil Pazarlama ve YeĢil Ürün Kavramına KarĢı Olan Farkındalığına ĠliĢkin 

katılımcılar  ―Türkiye‘de çevreye dost ürünlerin (yeĢil ürün) satılmakta olduğunun farkındayım.‖ (Ort. 

2.3258, Std. S. 0,92083) ve ―YeĢil ürün ya da yeĢil pazarlamaya iliĢkin herhangi bir tutundurma çabası 

ile karĢılaĢtım.‖ (Ort. 2,8869, Std. S. 1,02286) yargılarına katıldıklarını belirtmiĢtir. 

 

Tablo 5. Tüketicilerin Çevre ve Sosyal Sorumluluk AnlayıĢlarına ĠliĢkin Bulgular 
 Ortalama Standart 

Sapma 

Doğa ile dost ürünlerin satın alımı çevrenin korunmasına yardımcı olur. 1,5204 0,74211 

Çevreye duyarlı olmayan üretim süreçlerinin insanlığın geleceğini tehdit ettiğini 

düĢünüyorum. 

1,5294 0,81201 

ĠĢletmeler katı atıkların geri toplanması konusunda tüketicileri teĢvik etmelidirler (reklamlar 

çeĢitli hediyeler). 

1,5385 0,70364 

Çevre sorunlarının çözümünde teknolojinin yanında bilinçli bir tüketim de gereklidir. 1,5882 0,73091 

Tüketiciler satın alma kararı ile çevre korumaya bireysel olarak katkıda bulunabilirler. 1,7421 0,82654 

ĠĢletmeler açısından sosyal sorumluluk bir tercih meselesi değil, zorunluluk olmalıdır. 1,7421 1,040076 

ĠĢletmeler kendi atıklarını, kendileri toplamalıdırlar. 1,8235 1,04036 

Firmaların sosyal projelere para aktarıyor olması, firmalara itibar kazandırır. 1,9638 0,99020 

Sosyal sorumluluğa sahip firmaların uyguladıkları sürdürülebilirlik programları bu firmaların 

marka imajı oluĢturmalarını kolaylaĢtırmaktadır. 

2,0045 0,87645 

ĠĢletmeler çevreci olduklarını vurgularken samimi değildirler. 2,1719 1,07337 

Çevre sorunlarının çözümü için yapılan yatırımlar Türkiye için lükstür. 3,7466 1,19432 

i)Ölçek;1- kesinlikle katılıyorum, 2-Katılıyorum, 3-Fikrim yok, 4-Katılmıyorum, 5-Kesinlikle katılmıyorum şeklinde hazırlanmıştır. 

 

Tablo 5‘te tüketicilerin Çevre ve Sosyal Sorumluluk AnlayıĢlarına ĠliĢkin Bulgulara yer 

verilmiĢtir. Buna göre katılımcılar, “Doğa ile dost ürünlerin satın alımı çevrenin korunmasına 

yardımcı olur.‖ (Ort. 1,5204, Std. S. 0,74211) yargısına kesinlikle katıldığını belirtmiĢtir. Katılımcılar 

―ĠĢletmeler çevreci olduklarını vurgularken samimi değildirler.‖ ( Ort. 2,1719, Std. S. 1,07337) 

yargısına katılırken ―Çevre sorunlarının çözümü için yapılan yatırımlar Türkiye için lükstür.‖  (Ort. 

3,7466, Std. S. 1,19432) yargısı hakkında fikirleri olmadığını belirtmiĢtir. 

Tablo 6. YeĢil Pazarlama ve Sosyal Sorumluluk AnlayıĢı ile Cinsiyet Arasındaki ĠliĢki 
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 Cinsiyet(p) 

Bir ürünün fiyatı, aynı kategorideki ve aynı kalitedeki diğer ürün fiyatlarından yüksek olsa dahi, fiyatı daha 

yüksek olan ancak çevreye daha az zarar veren ürünü satın alırım. 

0,049 

Çevreye duyarlı ürün bulmakta zorlanıyorum 0,048 

Çevre sorunlarının çözümü için yapılan yatırımlar Türkiye için lükstür. 0,038 

* p<0,05, sonuçlar istatistikî bakımdan anlamlıdır. 

 

Tablo 6‘da görüldüğü gibi katılımcılar fiyatı daha yüksek olmasına rağmen yeĢil ürünleri satın 

alma davranıĢı, çevreye duyarlı ürün bulamama ve Türkiye‘de çevre sorunları için yapılan yatırımların 

lüks olduğu konularında cinsiyetlere göre farklı düĢünmektedir. 

 

Tablo 7: YeĢil Pazarlama ve Sosyal Sorumluluk AnlayıĢı ile Eğitim Durumu Arasındaki ĠliĢki 
 Eğitim Durumu(p) 

Daha önce çevreye dost ürünler satın aldım. 0,044 

Çevre dostu (yeĢil) pazarlama kavramını daha önce duydum 0,009 

Türkiye‘de çevreye dost ürünlerin (yeĢil ürün) satılmakta olduğunun farkındayım 0,011 

Çevreye duyarlı olmayan üretim süreçlerinin insanlığın geleceğini tehdit ettiğini düĢünüyorum. 0,005 

Doğa ile dost ürünlerin satın alımı çevrenin korunmasına yardımcı olur 0,012 

Çevre sorunlarının çözümünde teknolojinin yanında bilinçli bir tüketim de gereklidir. 0,000 

* p<0,05, sonuçlar istatistikî bakımdan anlamlıdır. 

  

Tablo 7‘de katılımcıların çevreye dost ürünleri satın alması, yeĢil pazarlama kavramını daha 

önce duyması, Türkiye‘de yeĢil ürün satılmakta olduğunun farkında olması, çevreye duyarlı olmayan 

üretim süreçlerinin insanlığın geleceğini tehdit ettiğini düĢünmesi, doğa ile dost ürünlerin satın 

alınmasının çevrenin korunmasına yardımcı olacağı ve çevre sorunlarının çözümünde bilinçli bir 

tüketim gerektiği konusu eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir. 
 

Tablo 8: YeĢil Pazarlama ve Sosyal Sorumluluk AnlayıĢı ile Gelir Durumu Arasındaki ĠliĢki 
 Gelir 

Durumu(p) 

Ġki eĢit ürün arasında seçim yapmam gerekirse, insanlara ve çevreye en az zarar vereni satın almaktayım 0,001 

Daha az kirlenmeye neden olan ürünleri almaktayım. 0,051 

Bir ürünün fiyatı, aynı kategorideki ve aynı kalitedeki diğer ürün fiyatlarından yüksek olsa dahi, fiyatı 

daha yüksek olan ancak çevreye daha az zarar veren ürünü satın alırım. 

0,048 

Çevreye zararlı olduğunu bildiğim ürünleri almam. 0,022 

Türkiye‘de çevreye dost ürünlerin (yeĢil ürün) satılmakta olduğunun farkındayım. 0,029 

ĠĢletmeler katı atıkların geri toplanması konusunda tüketicileri teĢvik etmelidirler (reklamlar çeĢitli 

hediyeler). 

0,025 

* p<0,05, sonuçlar istatistikî bakımdan anlamlıdır. 

Tablo 8‘de, iki eĢit ürün arasında seçim yapılması halinde çevreye ve insanlara en az zarar 

vereni satın alma, daha az kirlenmeye neden olan ürünleri satın alma, fiyatı daha yüksek olmasına 

rağmen çevreye daha az zarar veren ürünü satın alma, çevreye zararlı ürünleri almama, Türkiye‘de 

yeĢil ürünlerin satılmakta olduğunun farkında olma, iĢletmelerin katı atıkların geri toplanması 
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konusunda tüketicileri teĢvik etme durumunun katılımcıların gelir durumlarına göre farklılık gösterdiği 

görülmektedir.  
 

Tablo 9. YeĢil Pazarlama ve Sosyal Sorumluluk AnlayıĢı ile YaĢ ve Medeni Durum Arasındaki ĠliĢki 

 YaĢ Grupları(p) 

Bir ürünü satın almadan önce çevreye vereceği sonuçlarla ilgilenirim. 0,016 

 Medeni Durum (p) 

Daha az kirlenmeye neden olan ürünleri almaktayım. 0,048 

YeĢil ürün ya da yeĢil pazarlamaya iliĢkin herhangi bir tutundurma çabası ile karĢılaĢtım. 0,009 

* p<0,05, sonuçlar istatistikî bakımdan anlamlıdır. 

 

Tablo 9‘da yaĢ durumu ile katılımcıların bir ürünü satın alırken çevreye vereceği sonuçlarla 

ilgilenme arasında anlamlı bir iliĢki vardır. Yani yaĢ gruplarına göre ürünlerin çevreye olan etkileri 

satın alma davranıĢında farklılık göstermektedir. Katılımcıların medeni durumuna göre daha az 

kirlenmeye neden olan ürünleri satın alma ve yeĢil pazarlama ile ilgili herhangi bir tutundurma 

çalıĢmaları ile karĢılaĢma durumu Tablo 9‘da görüldüğü üzere farklılık göstermektedir. 

 

Tablo 10. Çevre ve Sosyal Sorumluluk Ġle Ġlgili Türkiye‘de Yapılan Yatırımların Cinsiyete Göre Algılanması 
 Cinsiyet Ortalama Standart 

Sapma  

N t 

değeri 

Çevre sorunlarının çözümü için yapılan yatırımlar 

Türkiye için lükstür. 

Kadın  3,4524 1,24576 84 

0,04 Erkek 3,9270 1,12874      

137 

 

Çevre ve sosyal sorumluluk ile iliĢkili olarak yapılan t-testi analizi sonucunda tablo 10‘da ki 

veriler elde edilmiĢtir. Buna göre (p)0,04<0,05 olduğundan cinsiyet ile Çevre sorunlarının çözümü için 

yapılan yatırımların Türkiye için lüks olduğu konusu arasında anlamlı bir fark olduğu anlaĢılmıĢtır. 

Grup istatistiklerine bakıldığında kadınların  (Ort.3,4524)  erkeklere (Ort. 3,9270) göre Türkiye‘de 

çevre sorunlarının çözümü için yapılan yatırımların daha lüks olduğunu düĢünmektedirler. 

 

Tablo 11. Tüketicilerin Çevreye Duyarlı Ürünleri Satın Alma AlıĢkanlıkları ile Medeni Durum Arasındaki 

ĠliĢkiler 
 Medeni 

Durum 

Ortalama Standart 

Sapma  

N t 

değeri 

Çevreye zararlı olduğunu bildiğim ürünleri 

almam. 

Bekar 2,3333 1,12916 81 

0,026 Evli 2,0071 0,99275      

140 

 

Katılımcıların çevreye zararlı olduğunu düĢündüğü ürünleri satın alma davranıĢı ile medeni 

durumları arasında ki iliĢki t-testi ile analiz edilmiĢtir. Tablo 11‘de yer alan verilere göre 

(P)0,026<0,05 olduğundan medeni durum ile çevreye zararlı olan ürünleri satın alma davranıĢı 

farklılık göstermektedir. Evli olan katılımcılar (Ort. 2,0071), bekar olan katılımcılara (Ort. 2,3333) 

göre çevreye zararlı olan ürünleri satın alma konusunda daha duyarlıdır. 
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Tablo 12. Tüketicilerin YeĢil Pazarlama ve YeĢil Ürün Kavramının Farkında Olma Durumu ile 

Medeni Durum Arasındaki ĠliĢki 
 Medeni 

Durum 

Ortalama Standart 

Sapma  

N t 

değeri 

YeĢil ürün ya da yeĢil pazarlamaya iliĢkin herhangi bir 

tutundura çabası ile karĢılaĢtım. 

Bekar 3,1728 1,00983 81 
0,01 

Evli 2,7214 0,99689 140 

  

Tablo 12‘de t- testi analizi sonucu medeni durum ile yeĢil ürün yada yeĢil pazarlamaya iliĢkin 

tutundurma çabasıyla karĢılaĢma durumu arasında ki iliĢkiyle alakalı verilere yer verilmiĢtir. Bu 

verilere göre (p)0,01<0,05 olduğundan bekar katılımcıların (3,1728) yeĢil ürün ya da yeĢil 

pazarlamaya iliĢkin herhangi bir tutundurma çabası ile karĢılaĢma durumu evli olan 

katılımcılara(2,7214) göre farklılık göstermektedir. 

SONUÇ  

Son yıllarda yaĢanan sosyo-ekonomik ve çevre sorunları, doğal kaynakların hızlı bir Ģekilde 

tüketilmesi ve bu tüketim düzenin doğada geri dönülemez tahribatlara yol açması gibi etkenler 

tüketicilerin bu tür sosyal konularda bilinçlenmesine ve bu bilinçlenmeye bağlı olarak davranıĢlarında, 

tüketim alıĢkanlıklarında değiĢmelere yol açmıĢtır. Bu nedenledıĢ çevreye açık bir ekonomik ve sosyal 

sistem olan iĢletmelerin, toplumdaki değiĢmelere ve geliĢmelere karĢı duyarsız kalmaları söz konusu 

değildir. ĠĢletmelerin, üretim yapabilmek için aldıkları kararların ve uyguladıkları faaliyetlerin 

ekonomik etkileri kadar, toplum üzerinde sosyal etkileri de mevcuttur. Bu eylemlerin toplum 

üzerindeki etkisinden dolayı, iĢletmeler karlı olabilecek faaliyetler için bile karar alırken, toplumun 

amaçlarını ve değerlerini dikkate almalıdırlar (ĠĢveroğlu, 2001: 59). 

Sorumluluk bilincine sahip olan tüketiciler bir firmanın ürününü satın alırken o ürünün kalite, fiyat 

gibi özelliklerinin yanında ürünü üreten firmanın sosyal konularda ne derece etkin olduğu, çevreye 

zarar verip vermediği gibi kriterleri de göz önünde bulundurarak seçimini yapmaktadır. Buda 

firmaların kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yapmalarına ve yeĢil pazarlama çalıĢmalarına önem 

vermelerine neden olmaktadır. Bu nedenle araĢtırmanın amacı yeĢil pazarlama ve sosyal sorumluluk 

kavramlarının tüketici algısı üzerindeki rolünün ne derecede etkili olduğunu Karaman ilinde yaĢayan 

tüketiciler aracılığıyla incelemektir. Bu kapsamda 221 tane anket uygulanmıĢtır. 

Katılımcıların, iki eĢit ürün arasında seçim yapılması halinde çevreye ve insanlara en az zarar 

vereni satın alma, daha az kirlenmeye neden olan ürünleri satın alma, fiyatı daha yüksek olmasına 

rağmen çevreye daha az zarar veren ürünü satın alma, çevreye zararlı ürünleri almama, Türkiye‘de 

yeĢil ürünlerin satılmakta olduğunun farkında olma,  iĢletmelerin katı atıkların geri toplanması 

konusunda tüketicileri teĢvik etme durumunun katılımcıların gelir durumlarına göre farklılık gösterdiği 

sonucuna varılmıĢtır. Ayrıca katılımcıların çevreye dost ürünleri satın alması, yeĢil pazarlama 

kavramını daha önce duyması, Türkiye‘de yeĢil ürün satılmakta olduğunun farkında olması, çevreye 

duyarlı olmayan üretim süreçlerinin insanlığın geleceğini tehdit ettiğini düĢünmesi, doğa ile dost 

ürünlerin satın alınmasının çevrenin korunmasına yardımcı olacağı ve çevre sorunlarının çözümünde 

bilinçli bir tüketim gerektiği konusu eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir. 

Çevre ve sosyal sorumluluk ile iliĢkili olarak yapılan t-testi analizi sonucunda (p)0,04<0,05 

olduğundan cinsiyet ile Çevre sorunlarının çözümü için yapılan yatırımların Türkiye için lüks olduğu 

konusu arasında anlamlı bir fark olduğu anlaĢılmıĢtır ve kadınların  (Ort.3,4524)   erkeklere (Ort. 

3,9270) göre Türkiye‘de çevre sorunlarının çözümü için yapılan yatırımların daha lüks olduğunu 

düĢünmektedirler. Ankete katılan tüketicilerin medeni durumuna göre çevreye zararlı olduğunu 

düĢündüğü ürünleri satın alma davranıĢı farklılık göstermektedir. Bu kapsamda evli katılımcılar (Ort. 

2,0071) bekar katılımcılara (Ort. 2,3333) göre çevreye zararlı olan ürünleri satın alma konusunda daha 
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duyarlıdır. Ayrıca bekâr katılımcıların (3,1728) yeĢil ürün ya da yeĢil pazarlamaya iliĢkin herhangi bir 

tutundurma çabası ile karĢılaĢma durumu evli olan katılımcılara(2,7214) göre farklılık göstermektedir. 

 Sosyal sorumluluk projeleri ve yeĢil pazarlama uygulamalarının tüketiciler üzerinde etkisi 

olduğu açıktır. Bu kapsamda iĢletmeler faaliyet gösterdikleri çevreyi koruyarak sürdürebilirliği 

yakalamalıdır. ĠĢletmelerin sosyal sorumluluk projelerini desteklemeleri tüketicilerin markaya olan 

bakıĢ açısını değiĢtirerek marka bağlılığı yaratmanın bir yoludur. Günümüz iĢletmeleri için yaĢanan bu 

yoğun rekabet içinde ayakta kalmanın yolarından birisi olarak sosyal sorumluluk projeleri ve yeĢil 

pazarlama uygulamaları kaçınılmazdır. 
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Küresel Ekoloji Sorunlar 
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ÖZET 

Çevre kirliliği, çevrenin doğal olmayan bir Ģekilde insan eliyle bozulmasıdır. Çevre dünya 

üzerinde yaĢamını sürdüren canlıların hayatları boyunca iliĢkilerini sürdürdüğü dıĢ ortamdır.Diğer bir 

deyiĢle ―ekosistem‖olaraktanımlana bilir.Hava, su ve toprak bu çevrenin fiziksel unsurlarını, insan, 

hayvan, bitki vediğer mikroorqanizmalar ise biyoloji  kunsurları oluĢturmaktadır. 

1970
,
lerden itibaren,sanayileĢmedeki hızlı geliĢmeler ve dünya nüfusundakı artıĢ,çevreye 

zararınkaçınılmaz olarak artmasına sebepolmuĢtur.Çevreyi koruma, atmosferedahil olan zararlı 

maddelerin önlenmesi günün güncel sorunlarındandır. Kimysal müesseseler, teknolojik geliĢmelerin 

atmosfere olumsuz etkisi sonucunda çevrede küresel kirlilik oluĢur.Mevcut olan kaynakların gittikce  

azalması,tükenmesi bile ,çevre kirliliğine esasen  mevcut kaynaklardan kullanmanın azalması, ve 

bunun gibi sorunların ortaya çıkması bizi bir daha düĢünmeğe sevk ediyor.Eko-tasarım  anlayıĢını 

kullanmakla ürünün bütün yaĢam döngüsü boyunca çevreye olan etkilerini göz önünde bulundurarak 

,ürünün üretim , atık oluĢumunu ve kaynak kullanımını en aza indirecek Ģekilde tasarlanmasına 

dayanmak-bir çok sorunların çözümünü bulmak gerekiyor. 

 

Anahtar kelimeler: Ekoloji durum, Küresel ısınma, Çevre muhafızası, Temiz üretim. 

 

Gereçler ve Yöntemler 

Çevre Kirliliğini Önlemek Ġçin 

 

1- SanayileĢmede çevreye zarar vermemek için gerekli tedbirlerin alınması gerekir. 

2- Canlı türlerinin ve nesillerin devamının sağlanması gerekir. 

3- Bilinçli tarım yapılması gerekir. 

4- Ormanların yok edilmemesi gerekir: yeni ormanlar  oluĢturulmalıdır. 

5- Su kaynaklarının kirletilmemesi gerekir. 

6- Geri dönüĢümlü ürünlerin kullanılması gerekir ve insanlar buna teĢvik edilmeli. 

7- Tüketim maddelerinin geri dönüĢtürüle bilecek Ģekilde kullanılması gerekir. 

8- Yenilene biliren enerji  kaynaklarının kullanılması gerekir. 

9- Yenilenemez enerji kaynaklarının  kullanılmaması  gerekir. 

10- Eğitime önem verilmesi ve tutumlu olunması gerekir. 

11- Sürdürüle bilecek kaynakların yapılması gerekir. 

12- Bilinçli tüketim yapılması gerekir.  

  

                                                           
1 Yrd. Doç. Dr. ElminaQedirova, Bakü Devlet Üniversitesi, BAKÜ 
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Bulgular 

Son zamanlarda sera effektinin varlığı, ozon deliğinin oluĢumu, Yerin sıcaklık artıĢının görülmesi 

çevre kirliliğinden ciddi sinyal veriyor. Bu zaman bir çok sorunlar ortaya çıkır. 

Öne çıkan önemli küresel çevre sorunları  bunlardır : 

1.Küresel ısınma ve mevsim değiĢikliyi 

2.Artan  hammadde kaynaklarının  tüketimi 

3.Yenilenemeyen  enerji  tüketimi 

4.Artan hava kirliligi 

5.Su kıtlığı 

6.Artan  atık  üretimi 

7.Enerji  ve qida güvenligi 

 

Sonuç ve TartıĢmalar:  

HesaplanmıĢtır ki, her yıl Dünya okyanusuna 6mln.t.petrol ve petrol ürünleri akıtılyor. Toprağın,su ve 

havanın temizlenmesine çok zaman gerektiryor . Duman gazları ile kirletilmiĢ toprağın temizlenmesi 

için 20-30 yıl, ağır toksik metallerle ( Hg, Cd, Pb ) kirlenmiĢ  toprakların temizlenmesine ise 100 

yıllarca zaman  talepi gerekiyor.Yanacağa katkı  gibi eklenen  Pb ( C2H5 ) maddesi yerinediğer 

katkılardan kullanılmasına rağmen, toprağın  kirlenmesinde  bugün de kurĢun oksidlərinə çok 

rastlanıyor . Poliaromatik maddelerle kirlenmiĢ  topraklarda yetiĢtirilen ürünlerde toksik maddelerin 

izin verilen konsantrasyon  sınırı  normalden yüksek oluyor . 

Son zamanlarda  atmosfere, hidrosfere ve litosfere zehirli  maddelerin  atılması oluyor ki, bu da 

küresel ekolojik sorunların  yaranmasına sebep oluyor.Bu bakımdan  Dünyavi  sorunların 

çözülmesinde  hangi addımların  atılması önemli sorunlardandır.  

 

Çevre Kirliliğinin Sebep Olduğu BaĢlıca Sonuçlar 

1- Dünya‘nın coğrafyası hergeçen gün değiĢmektedir. 

2- Dünya‘nın  iklimi değiĢmektedir- "küresel ısınma". 

3- Erozyonlar oluĢur ve toprağın verimini düĢürür. 

4- Su kaynakları gün geçtikçe azalmakta. 

5- Enerji kıtlığı baĢlar ve ekosistem dengesi bozulur. 

6- Biyolojik çeĢitlilik (canlıçeĢitliliği) azalır. 

7- Beslenme sorunu doğar. 
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Lisans Öğrencilerinin Çalgı Derslerine Yönelik Tutumlarının ÇeĢitli DeğiĢkenlere Göre 

Değerlendirilmesi 
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2
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Özet 

 

Bu araĢtırmada, öğrencilerin çalgı dersine yönelik tutumları ve kiĢisel değiĢkenleri arasındaki 

iliĢkilerin ortaya çıkarılması amaçlanmıĢtır. Bu değiĢkenler, cinsiyet, yaĢ, mezun olunan lise türü, 

devam ettikleri sınıf ve okul türü, çalgısının türü, çalgıyı çaldığı yıl sayısı, çalgısını her gün çalıĢıp 

çalıĢmama durumu, günlük çalgı çalıĢma süresi, alttan çalgı dersinin olup olmaması, çalgı 

öğretmeninin cinsiyeti ve öğrencinin çalgı öğretmenini yeterli bulup bulmaması Ģeklinde sıralanmıĢtır. 

AraĢtırmanın katılımcılarını, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında Akdeniz Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü, Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve Necmettin Erbakan 

Üniversitesi Ahmet KeleĢoğlu Eğitim Fakültesi 1.2. 3. ve 4. sınıflarda öğrenim görmekte olan toplam 

101 öğrenci oluĢturmaktadır. AraĢtırmada, veri toplama aracı olarak araĢtırmacı tarafından hazırlanan 

―KiĢisel Bilgi Formu‖ ve Yalçınkaya ve Eldemir (2013) tarafından geliĢtirilen ―Bireysel Çalgı Dersine 

Yönelik Tutum Ölçeği‖  kullanılmıĢtır. Verilerin analizinde Kolmogorov-Smirnov Mann-Whitney U 

ve Kruskal Wallis testlerinden yararlanılmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre, çalgı öğrencilerinin çalgı 

çalıĢmaya iliĢkin tutumları onların, çalgılarını her gün çalıĢıp çalıĢmadıklarına, günlük çalgı çalıĢma 

sürelerine ve çalgı öğretmenlerini yeterli bulup bulmamalarına göre önemli farklılıklar göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tutum, çalgı eğitimi 
 

The Assessment of the Relationships between the University Students’ Attitudes towards 

Instrument Lessons and their Personal Variables. 

Abstract 

 

In this study it is aimed to determine the relationships between university music students‘ attitudes 

towards their instrument lessons and their personal variables. These personal variables are called as, 

gender, age, type of high school they graduated, type of instrument, the year of playing the instrument, 

whether they play their instruments every day or not, the amount of  instrument playing time, the 

gender of instrument teacher, and whether the students think their instrument teachers‘ are sufficient or 

not. The participants of the study consisted of 101 music students who attend to 1,2,3,4
th
 classes at 

Akdeniz University Fine Arts Faculty Music Department, Akdeniz University State Conservatory and 

Necmettin Erbakan University Ahmet KeleĢoğlu Education Faculty Music Department in 2014-2015 

academic year. In the study ―personal information scale‖ which was developed by the researcher and 

―attitudes towards individual instrument lesson scale‖ which was developed by Yalçınkaya and 

Eldemir (2013)   were used to collect the data. Data was analyzed by using Kolmogorov Smirnov, 

Mann-Whitney U and Kruskal Wallis Tests. The findings of the study revealed that there are 

significant relationships between the instrument students‘ attitudes towards individual instrument 

lessons and their daily amount of instrument practice time, whether they play their instruments every 

day or not, and whether they think the instrument teachers‘ are sufficient or not. 

Keywords: Attitude, instrument education. 
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GĠRĠġ 

Tutum, bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi bir nesne, toplumsal konu, ya da olaya 

karĢı deneyim, bilgi, duygu ve güdülerine dayanarak örgütlediği zihinsel, duygusal ve davranıĢsal bir 

tepki ön eğilimidir. (Ġnceoğlu, 2010 ) Daha farklı bir ifadeyle ise tutum bir bireye atfedilen ve onun 

psikolojik obje ile ilgili düĢünce, duygu ve davranıĢlarını düzenli bir biçimde oluĢturan eğilimdir. 

(Smith,1968 akt. KağıtçıbaĢı 1999) 

Tutumun biliĢsel, duygusal ve davranıĢsal olmak üzere 3 öğesi vardır. BiliĢsel boyut; tutum 

nesnesi hakkındaki düĢünceleri, duygusal boyut; tutum nesnesine yönelik duyguları, davranıĢsal boyut 

ise tutum nesnesine yönelik davranıĢsal eğilimi içermektedir. Tutumun birey üzerindeki etkisi üç 

öğenin birbiriyle uyumlu olmasıyla iliĢkilidir. Bu üç öğe, yerleĢmiĢ, güçlü tutumlarda oldukça baskın 

durumdadır. Zayıf tutumlarda özellikle davranıĢsal öğe zayıf olabilir. Tutum bireyi davranıĢa 

hazırlayıcı karmaĢık bir eğilimdir.(Özdemir, 2008) 

Her eğitim programında biliĢsel, duyuĢsal ve psiko-motor hedefler  bulunmaktadır. Ancak,  

eğitim programlarında biliĢsel ve psiko-motor kazanımlara, duygusal alana giren kazanımların çok 

fazla önemsenmediği görülmektedir (Tufan ve Güdek, 2006). Çalgı eğitiminde de benzer bir 

yaklaĢımın olduğu görülmektedir 

Müzik eğitiminin önemli boyutlarından biri olan çalgı eğitimi uzun ve karmaĢık bir sürece ve bu 

süreçte baĢarıyı etkileyecek birçok unsuru içinde barındıran bir yapıya sahiptir. Uslu 

(2006)‗yagöreçalgı eğitimi, insanın kendisini yakından tanıyıp, yeteneklerini anlayabilmesi, eğitim 

aracılığıyla mevcut becerilerini geliĢtirip, yeni beceriler elde edebilmesi ve bu sayede kendisini 

gerçekleĢtirebilme sansı veren bir uğraĢ olmasından dolayı müzik eğitiminin önemli bir koludur. 

Ayrıca çalgı eğitimi, sosyal yaĢamı oldukça yakından ilgilendiren ve etkileyen, Ġnsanların, toplumların 

ve ulusların yaĢamındaki önemli konumuyla, kültürel öğelerle tanıĢtırıcı ve onları geliĢtirip yaĢatıcı bir 

uygulama alanıdır. (Kararoğlu, 2008). 

 Türkiye‘de Güzel Sanatlar Fakülteleri, Müzik Anasanat Dallarında, Eğitim Fakülteleri Müzik 

Öğretmenliği alanında ve Konservatuarlarda, temel çalgı, bireysel çalgı, ana çalgı gibi farklı isimli 

derslerde verilen bu eğitim, öğrencilerin meslek yaĢantılarında kullanacakları çalgı çalmaya iliĢkin 

kazanımları hedef almaktadır.  

Çalgı eğitiminin uzman bir öğretici eĢliğinde, çalgının nefesli, vurmalı, klavyeli ya da yaylı 

olmasına göre farklı teknikler/özellikler/gereksinimlere uygun olarak hazırlanmıĢ bir öğretim programı 

çerçevesinde, planlı bir biçimde gerçekleĢmesi gerektiğini belirten Topalak (2013), çalgı çalabilmek 

için kazanılması gereken becerileri  doğru bir duruĢa ve oturuĢa sahip olma,  el, kol ve parmakların 

tutuĢunda doğru pozisyonun sağlanması, tınının kaliteli ve özgün olması, entonasyon temizliği 

Ģeklinde sıralamıĢtır. BaĢarılı bir çalgı eğitiminin gerçekleĢebilmesi için çalgı eğitimcileri, çalgı 

eğitimi sürecinde öğrencilerinin çalgılarını en doğru biçimde çalmaları için onlara doğru çalgı 

tekniklerini öğretmeli, öğrencinin bireysel olarak çalgı çalıĢma sürecinde ne Ģekilde çalıĢması 

gerektiğinin önemle üzerinde durmalıdır. (ÖzmenteĢ, 2005)  

Çalgı eğitimi konusunda çok sayıda araĢtırma yapılmıĢtır. Ericsson ve arkadaĢları(1993) 

yaptıkları araĢtırmada çalgı çalıĢırken kasıtlı çalıĢma (deliberate practise) kavramı üstünde dururken, 

Nielsen (2004) çalgı çalıĢmaya iliĢkin öz-yeterlilik ve çalıĢma stratejilerine vurgu yapmıĢlardır. Özen 

(2004) çalgı eğitiminde kullanılan müzik eğitimi yöntemlerini özetlerken, Topalak (2013) çalgı 

eğitiminde karĢılaĢılan sorunları açıklamıĢtır. 

Çalgı dersleri öğrenciyle öğretmenin birebir iletiĢim halinde olduğu derslerdir. Bireysel çalgı 

derslerindeki akademik baĢarıda, öğretmenin öğreticilik ve rehberlik rolü yanı sıra, öğrencinin derse 
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yönelik ilgi, istek, tutum ve bunlara bağlı geliĢtirdiği öğrenmeye hazır olma hali ile davranıĢ ve 

çabalarının da etkisi büyüktür.(Yalçınkaya ve diğerleri, 2013) 

 Bu bağlamda  Yalçınkaya ve diğerleri (2014) yaptıkları araĢtırmada müzik öğretmeni 

adaylarının bireysel çalgı dersine yönelik tutumlarını belirlemeyi amaçlamıĢ ve katılımcıların bireysel 

çalgı derslerine yönelik olumlu tutum sergiledikleri, bu olumlu tutumun öğrenim gördükleri okullara 

göre istatistiksel olarak değiĢkenlik göstermediği sonucuna varmıĢlardır.  

ÖzmenteĢ ve ÖzmenteĢ (2009)  yaptıkları çalıĢmada çalgı eğitiminde öğrencilerin çalgı 

çalıĢmaya iliĢkin tutumları ile bireysel özellikleri ve performans düzeyleri arasındaki iliĢkileri 

incelemiĢ, katılımcıların çalgı çalıĢmaya iliĢkin tutumları yaĢ, günlük çalgı çalıĢma süresi ve okumakta 

oldukları okula göre anlamlı farklılıklar gösterdiği sonucuna ulaĢılmıĢlardır 

 Gergin (2010)  ise  araĢtırmasında  öğrencilerinin bireysel çalgılarına iliĢkin tutumlarının, 

bireysel çalgının seçim yöntemi, cinsiyet, mezun olunan lise ve devam ettikleri üniversite 

değiĢkenlerine göredeğiĢip değiĢmediğini inceleyip, bireysel çalgıya iliĢkin tutum ile akademik baĢarı 

arasında iliĢki olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamıĢtır. Cinsiyet ve mezun olunan lise türüne 

yönelik tutumların akademik baĢarıyı etkilemediği ancak  okumakta olunan üniversite açısından 

anlamlı bir iliĢki olduğu ve öğrencilerin bireysel çalgılarına olan tutumları ile bu dersteki akademik 

baĢarıları arasında  pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunduğu sonuçlarına varmıĢtır. 

Yapılan araĢtırmalara göre bireyin oluĢturduğu tutumlar baĢarı düzeyi, dersin içeriği, çalıĢma 

düzeni gibi eğitim bileĢenlerini etkilemektedir. Bu bağlamda, mesleki müzik eğitimi alan 

öğrencilerinin bireysel çalgı dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi  önemlidir. 

Bu araĢtırmada, öğrencilerin çalgı  dersine yönelik tutumları ve bu derse iliĢkin tutumlarının, 

cinsiyet, yaĢ, mezun olunan lise türü, devam ettikleri sınıf ve okul türü, çalgı türü, çalgıyı çaldığı yıl 

sayısı, çalgısını her gün çalıĢıp çalıĢmadığı, günlük çalgı çalıĢma süresi, alttan  çalgı dersinin olup 

olmaması, çalgı öğretmeninin cinsiyeti ve  öğrencinin çalgı öğretmenini yeterli bulup bulmaması 

değiĢkenleri açısından değiĢip değiĢmediğini incelemek amaçlanmıĢtır. 

YÖNTEM 

AraĢtırma, genel tarama modelinde, betimsel bir çalıĢmadır. Genel tarama modelleri, çok sayıda 

elemandan oluĢan 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, 

2004).  

AraĢtırmanın evrenini 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi Müzik Bölümü, Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve Necmettin Erbakan 

Üniversitesi Ahmet KeleĢoğlu Eğitim Fakültesi 1. 2. 3. ve 4. sınıflarda öğrenim görmekte olan  toplam 

101 öğrenci oluĢturmaktadır.  

   AraĢtırmada, veri toplama aracı olarak araĢtırmacı tarafından hazırlanan ―KiĢisel Bilgi Formu‖ 

ve Yalçınkaya ve Eldemir (2013) tarafından  geliĢtirilen ―Bireysel Çalgı Dersine Yönelik Tutum 

Ölçeği‖  kullanılmıĢtır. KiĢisel bilgi formunda öğrencilerin , cinsiyet, yaĢ, mezun olunan lise türü, 

devam ettikleri sınıf ve okul türü, çalgısının türü, çalgıyı çaldığı yıl sayısı, çalgısını her gün çalıĢıp 

çalıĢmadığı, günlük çalgı çalıĢma süresi, alttan  çalgı dersinin olup olmaması, çalgı öğretmeninin 

cinsiyeti ve  öğrencinin çalgı öğretmenini yeterli bulup bulmaması  durumlarını öğrenmeye yönelik  

sorular yer almıĢtır. 

Bireysel çalgı dersine yönelik tutum ölçeği, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında geliĢtirilmiĢ olup, 

12 adet olumlu, 6 adet olumsuz olmak üzere 18 maddeden oluĢan beĢli likert tipindedir. Katılımcılar 

görüĢlerini, ölçekteki her bir madde için ‗tamamen katılıyorum‘, ‗katılıyorum‘, ‗orta derecede 
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katılıyorum‘, ‗katılmıyorum‘, ‗kesinlikle katılmıyorum‘ seçeneklerinden birini iĢaretleyerek 

belirtmektedir. AraĢtırmacılar tarafından, Bireysel Çalgı Dersi Tutum Ölçeği yapı geçerliliğini 

belirlemek için varimax dönüĢümlü temel bileĢenler analizi yöntemi ile faktör analizi yapılmıĢ, 

ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı α=,947 olarak hesaplanmıĢ ve ölçeğin iki boyutlu olduğu 

gözlenmiĢtir (Yalçınkaya ve Eldemir, 2013).  

Bireysel Çalgı Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinden elde edilen veriler analiz edilirken öncelikle 

Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmıĢ, gruplar arasında  anlamlı dağılım saptanamadığı için non-

parametrik testlerden Mann-Whitney U ve  Kruskal Wallis testleri kullanılmıĢtır. 

 

BULGULAR 

Verilerin analizleri sonucunda, öğrencilerin çalgı öğretmenlerinin yeterli bulup bulmama 

durumlarına, çalgılarını hergün çalıĢıp çalıĢmama durumlarına ve günlük çalgı çalıĢma sürelerine göre 

tutum puanlarında anlamlı farklılıklar tespit edilmiĢtir. Bunlar tablolar halinde açıklanmıĢtır. 

Tablo 1. Öğrencilerin Bireysel Çalgı Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinden Aldıkları Puanlara Ait 

Ortalama ve Standart Sapmalar 

 X S.S. Min. Max. 

Bireysel Çalgı Dersine Yönelik Tutum Ölçeği  
74,7921 

 
13,36437 

 
33,00 

 
90,00 

 

Tablo 2. Öğrencilerin Çalgı Öğretmenlerinin Yeterli Bulup Bulmama Durumlarına Göre Tutum 

Puanlarına Yapılan Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

Çalgı hocası yeterliliği n Sıra Ort. Sıra Top. U z p 

Yeterli 84 55.00 4620.00 378,000 -3.053 ,002 

Yetersiz 17 31.24 531.00 

 

Yapılan Mann-Whitney U  testi sonucu öğrencilerin çalgı hocalarını yeterli yada yetersiz bulma 

değiĢkeni  ve tutum puanları arasında p: .002 düzeyinde anlamlı fark bulunmuĢtur. Buna göre çalgı 

hocasını yeterli bulan öğrencilerin tutum puanları  ve yetersiz bulan   öğrencilere göre    anlamlı 

derecede yüksek olarak hesaplanmıĢtır. (U: 378,000, p: .002) 

 

Tablo 3. Öğrencilerin Çalgılarını Her gün ÇalıĢıp ÇalıĢmama Durumlarına Göre Tutum Puanlarına 

Yapılan Mann Witney U Testi Sonuçları 

Her gün çalışıp çalışmadığı n Sıra ort Sıra top U p 

Evet 53 61.65 3267.50 654.500 ,000 

Hayır 47 37.93 1782.50 

 

Yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda öğrencilerin her gün çalgılarını çalıĢıp çalıĢmamaları ve 

tutum puanları arasında p: .000 düzeyinde anlamlı fark bulunmuĢtur. Buna göre her gün çalıĢan 

öğrenciler tutum puanları çalıĢmayan öğrencilere göre anlamlı göre anlamlı derecede yüksektir. (U: 

654.500, p: .000) 

Tablo 4. Öğrencilerin Günlük Çalgı ÇalıĢma Sürelerine Göre Tutum Puanlarına Yapılan Mann-

Whitney U Testi Sonuçları 
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Günlük Çalışma süresi  N Sıra ort. sd X
2
 P 

Hiç çalışmıyorum 12 26.13 3 15.918 .001 

1-2 saat 61 49.17 

3-4 saat 23 69.78 

5 saat ve üstü 5 65.00 

 

Yapılan Kruskal Wallis testi sonucunda öğrencilerin günlük çalıĢma süreleri ve tutum puanları 

arasında anlamlı bir fark vardır.Bu farkın hangi gruptan kaynaklandığını saptamak için gruplar 

arasında ayrı ayrı Mann-Whitney U testi yapılmıĢtır. 

            Yapılan Mann-Whitney U testi sonucu öğrencilerin çalgılarını her gün çalıĢmayan ve 3-4 saat 

arasında çalıĢan öğrencilerin tutum puanları arasında p:  .000  (U: 29.00 , p: .000 ) düzeyinde, 

çalgılarını her gün çalıĢmayan ve 5 saat ve üstü çalıĢan öğrencilerin tutum puanları arasında p:.020 (U: 

8.00, p: .020) düzeyinde, çalgılarını 1-2 saat çalıĢan öğrenciler ve 3-4 saat çalıĢan öğrencilerin tutum 

puanları arasında p:.020 (U: 470.500, p: .020)  düzeyinde anlamlı fark bulunmuĢtur. 

           Ayrıca yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda öğrencinin cinsiyetine (U: 1071,00 , p: .171), 

alttan çalgı dersinin olup olmamasına (U: 487,500 , p: .073) ve çalgı hocasının cinsiyetine (U: 855,000 

, p:.582) göre tutum puanlarında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. Kruskal Wallis testi sonucunda 

öğrencilerin yaĢı (x
2
:,159 p:,923), sınıfları (x

2
:,4.254 p:,235), okul türleri (x

2
:,1.755 p:,416), çalgıları 

(x
2
:,10,782 p:,235), ve çalgılarını kaç yıldır çaldıkları değiĢkenleri (x

2
:,392 p:,822),  ile tutum puanları 

arasında anlamlı bir fark görülmemiĢtir. 

SONUÇ  

AraĢtırma kapsamındaki öğrencilerin, çalgı çalıĢmaya iliĢkin tutumları, onların çalgılarını her 

gün çalıĢıp çalıĢmadıklarına,günlük çalgı çalıĢma sürelerine ve çalgı öğretmenlerini yeterli bulup 

bulmamalarına göre önemli farklılıklar göstermekteyken, cinsiyetlerine, yaĢlarına, sınıflarına, 

okullarına, çalgılarına ve çalgılarını kaç yıldır çaldıklarınagöre anlamlı bir fark göstermemektedir. 

 Günlük çalgı çalıĢma sürelerine ait bulgu, ÖzmenteĢ ve ÖzmenteĢ (2009)  çalıĢması ile 

örtüĢmektedir. Bu iki araĢtırmada da günlük çalıĢma süreleri ile tutum puanları arasında anlamlı bir 

fark olduğu tespit edilmiĢtir. Bu durum uzun saatler çalgı çalıĢan öğrencilerin çalgı çalıĢmaya yönelik 

içsel ve dıĢsal motivasyonlarının yüksek olması ve bu durumun çalgıya yönelik olumlu tutum 

geliĢtirmelerine yardımcı olabilmesi ile açıklanabilir. Ayrıca hergün çalgı çalıĢan öğrenciler ile 

çalıĢmayanların tutum puanları arasında anlamlı fark görülmesi de yine aynı yöndeki yorumlarla 

desteklenebilir. 

Okul değiĢkenine ait bulgu Yalçınkaya ve diğerlerinin  (2014) yaptıkları araĢtırma ile 

benzeĢmektedir. Yalçınkaya ve diğerleri  (2014)  müzik öğretmeni adaylarının tutumlarının öğrenim 

gördükleri okullara göre istatistiksel olarak değiĢkenlik göstermediği sonucuna varmıĢlardır. Ancak 

Gergin (2010)  ise  araĢtırmasında  okumakta olunan üniversite ile tutum puanları arasında anlamlı bir 

iliĢki olduğu sonucuna varmıĢtır. ÖzmenteĢ ve ÖzmenteĢ (2009) de yaptıkları çalıĢmada öğrencilerin 

çalgı çalıĢmaya iliĢkin tutumları ile okumakta oldukları okul arasında anlamlı farklılıklar gösterdiği 

sonucuna ulaĢmıĢlardır. Öğrencilerin çaldıkları çalgı türlerine ile tutum puanları arasında anlamlı bir 

fark görülmemiĢtir. Gergin (2010) de çalıĢmasında çalgı türleri ve tutum puanları arasında önemli bir 

farka rastlamamıĢtır. Öğrencilerin cinsiyetlerine, yaĢlarına, sınıflarına, alttan çalgı derslerinin olup 

olmamasına ve çalgı deneyimlerine göre tutum puanları arasında önemli bir fark görülmemiĢtir. 
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Öğrencilerden çalgı hocalarını yeterli bulanlar ve bulmayanların tutum puanları arasında önemli 

fark bulunmuĢtur. Çalgı hocası yalnız bir uygulamacı değil, öğrencinin çalgı öğrenme sürecinde 

çalgılarına ve çalgı derslerine yönelik olumlu tutum oluĢturmalarına yardımcı olacak bir yol arkadaĢı 

konumunda olmalıdır. Çalgı çalıĢma sürecinde öğrencilerin tutumlarının olumlu yönde geliĢtirilmesi 

için öğretim elemanlarının yalnızca çalgı tekniği ve eğitimi konusunda değil,  aynı zamanda geliĢim 

psikolojisi baĢta olmak üzere pedagojik formasyona sahip olmaları gerekmektedir. (ÖzmenteĢ ve 

ÖzmenteĢ,2009) 
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Özet 

 

Mekanlar insanların maddi ve manevi değerlerini yani hayatın kendisini  içinde barındıran unsurlardır. 

Edebiyatta mekân ise metnin anlaĢılmasında ve neden sonuç ilgisi kurmada en önemli öğelerden  

biridir. Mekanlar sadece metinlerde olayların geçtiği, karakterlerin yaĢadığı alanlar değil aynı zamanda  

karakterlerin ve olayların açıklanılmasını sağlayan unsurlardır. Bu çalıĢmada Henry David 

Thoreau'nun Doğal YaĢam ve BaĢkaldırı adlı yapıtı Gaston Bachelard'ın Mekanın Poetikası adlı yapıtı 

bağlamında incelenecek, Thoreau'nun eserinde mekanın nasıl iĢlendiği üzerinde durulacak, mekanların 

insanların dünyalarını yansıtmada nasıl kullanıldığı ve özellikle hayatın anlamını keĢifte mekanların 

nasıl birer araç olarak kullanıldığı irdelenmeye çalıĢılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Mekanın Poetikası, Doğal Yaşam ve Başkaldırı, Gaston Bachelard, Henry David 

Thoreau, mekan 

 

Walden or Life in the Woods in the context of Poetics of Space 

Abstract 

 

Places have people's material and spiritual values that is, places are elements that incorporate life in  

themselves. Place in literature is one of the most important aspects in comprehending cause and result 

relationships in texts and in understanding of texts. Places are not only areas where the events take 

place and where characters live but places are elements that help to explain characters and events in 

literary texts. In this studyHenryDavid Thoreau's workcalledWalden or Life in the Woodswill be 

examinedin the context of Poetics of Space by Gaston Bachelard and how place is expressed in 

Thoreau's text,  how places are used to reflect people's lives and in particular how places are used as 

a means to discover the meaning of life will be analyzed.   

 

Keywords: Poetics of Space, Walden or Life in the Woods, Gaston Bachelard, Henry David Thoreau, place 
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GĠRĠġ 

            Mekan edebiyatta zaman ve diğer anlatım unsurlarıyla bir eserin kurgulanıp yaratılmasında 

gerekli en önemli öğelerinden biridir. Mekanlar sadece metinlerde olayların geçtiği, karakterlerin 

yaĢadığı alanlar değil aynı zamanda karakterlerin ve olayların açıklanılmasını sağlayan unsurlardır. 

Metinlerde iĢlevsel bir görev üstlenen mekan  sadece coğrafi manada bir yer değil metinlerin anlatı  

kurgusunu tamamlayan önemli bir unsur olarak bulunur.  

           1884-1962 yılları arasında yaĢayan Fransız edebiyat eleĢtirmeni ve bir felsefeci olan Gaston 

Bachelard Mekanın Poetikası adlı eserinde edebi metinlerde kullanılan mekanlara farklı bir bakıĢ 

açısıyla yaklaĢır. Mekan olarak açıklama getirdiği ev, tavan arası, çekmece, dolaplar, sandıklar, yuva, 
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kabuk, köĢeler, minyatür, uçsuz bucaksızlık gibi konulardaki fikirleriyle poetik düĢ gücü ile 

anlamlandırdığı mekanlar ile insanın yaĢamın gerçek anlamını kavrayabileceğini söyler. Edebiyata 

felsefi bir yaklaĢımla eğilen Bachelard mekanın sadece coğrafi değerinden çok bu mekanlarda 

saklanan derin geçeklikten dolayı mekanın değerli olduğunu ifade eder. 

            1817-1862 yılları arasında yaĢayan Amerikalı bir yazar olan Henry David Thoreau 

Bachelard'ın fenomenolojisi gibi sezgiselliğe önem veren transandantal akımın önde gelenlerindendir. 

Bu akıma göre insan her varlıkta evrensel tüm varlıkları keĢfedebilir ve yüksek gerçekliğe ulaĢabilir. 

Aynı Bachelard gibi Thoreau da bazı mekanların özellikle insanların kendi gerçekliğine ulaĢabilmede 

önemli birer unsur olduğunu ifade eder.  

            Bu çalıĢmada Thoreau'nun Doğal Yaşam ve Başkaldırı adlı yapıtı Bachelard'ın Mekanın 

Poetikası bağlamında incelenecek, Thoreau'nun yapıtında hayatın derin gerçekliğini keĢfetme unsuru 

olarak mekanların nasıl kullanıldığı irdelenmeye çalıĢılacaktır. 

MEKANIN POETĠKASI BAĞLAMINDA DOĞAL YAġAM VE BAġKALDIRI 

Uzun anlatıma dayalı edebiyat türlerinden bir olan romanın kurgusunu  oluĢturan ana öğelerden 

biri olan mekan araĢtırmalarında fenomenolojik, yapısalcı, iletiĢimsel, semiyotik ve bilimsel 

yaklaĢımlar gibi farklı yaklaĢımlar bulunur. AraĢtırmamızın temelini oluĢturan Gaston Bachelard'çı 

inceleme mekana bir fenomenolojik yaklaĢımdır. Mimarı Edmund Husserl olan fenomenolojik yöntem 

"kiĢinin kendi iç dünyasını, bilinçsel veya anlaksal süreçlerinin, dıĢ etken veya nedensel iliĢkilerden 

soyutlayarak incelemesini öngören çalıma yöntemi" (Yıldırım, 2000:86) dir. Bu bağlamda 

fenomenoloji kiĢisel deneyimlerin herhangi bir kurama baĢvurmadan olduğu gibi anlatılmasını isteyen 

bir çalıĢma yöntemidir. Fenomenoloji edebi eserlerin yazarları, yazıldıkları tarihsel koĢullar ve okur 

gibi öğeleri soyutlar ve metni tek baĢına ele alır.―Metnin kendisi yazarın bilincinin katkısız olarak 

somutlaĢmasına indirgenir.‖ (Yener, 2012:80) Fenomenolojide mekan ―üç boyutlu, sonsuz ve her Ģeyi 

kapsayan bir süreklilik değil, içinde veya kendisinden hayat ile ilgili bir Ģey olarak görülmüĢtür‖ 

(TepebaĢılı, 2012:106). Fenomenolojinin ve imgelem teorisinin 20 yüzyıldaki önde gelen isimlerinden 

biri Gaston Bachelard'tır. 

Bachelard Mekanın Poetikası adlı eserinde poetik hayal gücünün  ortaya koyduklarını 

incelemek isteyen bir felsefecinin çağdaĢ felsefenin temel dayanağı olan akılcılıktan uzaklaĢmasının 

en ana gereklilik olduğunu ifade eder. Bachelard'a göre ―saf ama geçici bir öznellik ile tam olarak 

kurulması gerekmeyen bir gerçekliğin hayal aracılığıyla birleĢtiği bu yerde, fenomenolog sayısız 

deneyimler gerçekleĢtirebilir.‖ (Bachelard, 2013:11)Hayalgücü durmadan çalıĢıp bir Ģeyler yaratır. 

Bachelard'ın amacı hayal gücüyle yaratılmıĢ eserlerde özellikle Ģiirsel imgeyi ve bu imgenin sunduğu   

tüm zenginlikleri ortaya koymaktır. ĠĢte mekanların imgelem sayesinde insanlara sağladığı eĢsiz ve 

sınırsız güzellikleri gözler önüne sermek isteyen Bachelard fikirlerini farklı mekansal örnekler vererek 

açıklamaya çalıĢır.  

Bachelard Mekanın Poetikası'na Ģiirsel imgelemenin baĢladığı ev imgesi ile baĢlar. Amacı evleri 

betimlemek yada resmetmek değil, ―her konutta, hatta Ģatoda bile ilk kabuğu bulmak‖ (s. 34)tır 

―Çünkü ev bizim dünyadaki köĢemizdir...ilk evrenimizdir. Ev gerçek bir kozmozdur.‖ (s.34) ve 

―ikamet edilen her mekan kendinde ev kavramının özünü barındırır.‖ (s.35)Bir mekan olarak ev 

düĢlemenin baĢladığı ilk yerdir ve düĢlemenin getirdiği hülyalar sayesinde ev sadece kendi 

hayatımızın tarihsel anlatısı olma durumundan kurtularak geçmiĢin bugünün ve geleceğin bir arada 

olduğu iç içe geçen bir dinamizmin yaĢandığı bir mekan haline gelir.  ―Ev olmasa, insan dağınık bir 

varlık olurdu. Ev insanı gökten inen fırtınalara karĢı koruduğu gibi, yaĢamdaki fırtınalara karĢı da 
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ayakta tutar. Ev hem beden hem de ruhtur. Ġnsan varlığının ilk dünyasıdır‖ (s.37) Bu bağlamda bir 

mekan olarak evlerimiz sadece bir bina olma özelliğinden çıkıp, ruhu ve bedeni olan birer canlı haline 

gelmiĢtir. Bu canlı varlıklar bizi fiziksel anlamda dıĢ etkenlere karĢı korurken aynı zamanda yaĢamın 

kendinden kaynaklanan problemlere karĢı ayakta kalabilmemizi sağlarlar. 

 Ġnsanların içselliğini yaĢayabileceği en uygun mekan tipi basit bir mimari yapıya sahip olan 

kulübelerdir. Ġlkellik ve basitlik en güzel düĢ kaynaklarından biridir. Çünkü düĢselliği sağlayan 

kulübeler insanların tıka basa kalabalık ve dolu evlerden ve de kente dair hayat kaygılarından 

uzaklaĢabilecekleri mekanlardır. Gereksiz her türlü eĢya ile doldurulmuĢ ve modern hayatın 

sıkıntılarını içlerinde barındıran zorluklarla kazanılmıĢ her türlü objeye sahip evler dolayısıyla 

karmaĢıklık ve sözde modernlik insanoğlunu düĢlemeden uzak tutar. Bu modern yapılara karĢıt 

―kulübe yaĢamını sürdürmek için dal budak salmaya gerek duymayan, insana özgü en basit 

bitkidir...efsanelere aittir. Bir efsane merkezidir." (s.63)  Bachelard'a göre gecenin karanlığında etrafa 

ıĢık yayan sazdan bir kulübe düĢü kurmayan insan yoktur. Özellikle bu kiĢi efsanelere düĢkünse bu 

kulübe mutlaka yalnızlığı sembolize eden bir kesiĢ kulübesidir. Kulübeler maddi dünyaya ait hiç bir 

zenginliğe sahip olamayan ―mutlu ve yoğun bir yoksulluğa sahip‖ (s.67) insanların mal mülk kazanma 

kaygısından sonsuza dek uzaklaĢtıkları "sığınma ediminin mutlak biçimi‖ (s.64) dir. Kulübelerde 

yaĢayanlar bir din adamı gibi münzevi hayata sahip, yoksul ama bu yoksullukları içinde mutluluğu ve 

sakinliği yakalamıĢ insanlardır.  

1817-1962 yılları arasında yaĢamıĢ olan Amerikan edebiyatçılarından Henry David Thoreau 

transandantal akımın öncülerindendir. Transandantalizm aynı fenomonoloji gibi akılcılık ve düĢünceye 

karĢı gelerek daha çok sezgiselliğe önem veren bir akımdır. Transandantalist düĢünürler doğa ve tanrı 

ile kurulacak direkt bir iletiĢime önem verirler. Bu akıma göre insanoğlu tanrının yarattığı her varlıkta 

tüm evrensel kanunları keĢfedebilir. Ġlahi gücün hem insanda hem de tüm doğal nesnelerde bulunması 

tanrıyı algılamayı ve kiĢinin kendini anlamasını sağlar. Ġnsanın kendini anlaması daha yüksek bir 

gerçekliği algılamasını sağlar. Thoreau gerçek ütopyanın bireyin tek baĢına kendisinin 

yaratabileceğine ve huzur ve mutluluğa bireyin kendisini eğiterek kavuĢabileceği inancındadır. Bu 

düĢüncesini ispatlama adına Walden Gölü'nün kenarında kendi eliyle inĢa ettiği bir kulübede 

ihtiyaçlarını tümüyle kendisi karĢılayarak bir düzen yaratır. Thoreau 4 Temmuz 1845'te baĢlayan ve 6 

Eylül 1847'de  iki yıl iki ayda tamamladığı doğal yaĢam deneyimi sayesinde modern yaĢamın onu 

sınırlandıran her türlü yapaylıklarından, monotonluğundan ve hoĢnutsuzluklarından kurtulmayı 

baĢarabilmiĢtir. Thoreau kulübede yaĢadığı dönemde tuttuğu günlüklerden Doğal YaĢam ve BaĢkaldırı 

olarak Türkçeye çevrilen on yedi bölümden oluĢan Walden adlı eserini derlemiĢtir. Bachelard'ın 

düĢselliğin en güzel yaĢanabileceği mekan olarak kulübeleri görmesi ve kulübelerde yaĢanan fakir ama 

hayal alemince zengin münzevi hayatı övdüğü tespitleri bizzat Thoreau'nun iki yıl kadar yaĢayarak 

tecrübelediği Walden Gölü kıyısındaki kulübe hayatında açıkça görülür. Thoreau'ya göre ―bu ülkedeki 

en ilgi çekici konutlar genellikle yoksulların mütevazi kütükten yapılan kulübe ve kır evleridir; onları 

pitoresk yapan cephelerindeki özelliklerin hiç biri değil fakat içlerinde oturanların yaĢamıdır‖ 

(Thoreau, 2007:60) Kır evlerini özel kılan onların mimari yapılanmaları değil, orada yaĢamayı tercih 

etmiĢ ve bu hayat görüĢüne sahip insanların yaĢam Ģekilleridir. Kendi imkanlarıyla tek baĢına yaptığı 

kulübeyi Thoreau Ģöyle betimler; 

burası gezgin bir tanrıyı ağırlamaya uygun, bir tanrıçanın başına bela aradığı, havadar ve sıvasız bir 

kulübeydi.Evimin üstünden geçen rüzgarlar, dağların eteklerini süpürürken, kırık nağmeler, yani 

dünyevi müziğin semavi parçalarını taşıyordu sanki...Seher yeli durmadan eserdi, yaradılış şiiri 

kesintisizdi, yazık ki çok az kişi duyabiliyordu (Thoreau,2007: 99) 
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Thoreau'ya göre insanlar özellikle New England olarak bilinen Amerika'da yaĢayanlar 

maddiyata önem vererek kendilerini adeta paranın birer esiri haline getirirler. Ona göre kendilerine 

miras olarak çiftlik, ev, sığırlar kalan gençlerin zengin ebeveynleri yerine doğada bir kurt tarafından 

büyütülmeleri daha doğru olur. Thoreau mal ve mülke sahip olmak adına insanların küçük Ģeylerle 

mutlu olma Ģansını kaçırdıkları fikrindedir. Thoreau'ya göre bir eĢyaya sahip olma sahip olunan 

eĢyalardan kurtulmaktan çok daha kolaydır. Ġnsanların boĢ Ģeyler için ömürleri boyunca çalıĢıp 

durduğunu ―güve ile rutubetin çürüteceği, hırsızların çalacağı hazineler yığmayı görev edindikleri, 

budalaca bir hayat yaĢadıklarını er ya da geç öğreneceklerini‖ (s.18) vurgular. Thoreau'ya göre bu 

çarkın dıĢına çıkabilecekler ― ancak uyanık ve sağlıklı doğası olanlar ve güneĢin her gün apaçık 

yeniden yükseldiğini anımsayanlar‖ (s.21)olacaktır. Ġnsanlık tarihi incelenecek olsa  aslında en akıllı 

insanların daha basit ve sade bir hayata sahip olduğu ortaya çıkar. Zira " Çin, Hint, Ġran ve Yunan 

antik filozofları toplumlarının maddi varlıkta en yoksul, manevi anlamda en zengin sınıfıydı‖ (s. 27) 

ve bu bağlamda insan ―vazgeçebildiği Ģeylerin sayısı oranında zengindir‖ (s.96) Bachelard Mekanın 

Poetikası'nın Ev ve Evren adlı bölümünde Saint-Pol Rox isimli  Ģairin Le feeries interieures adlı iki 

öyküsünden bahseder. Rox Adieux a la chaumiere adlı ilk öyküde kulübe hayatının insanlara sunduğu 

manevi yücelik anlatılır. Kulübe ―köylülerin insanlığını, kardeĢliğini nasıl ıĢıl ıĢıl yaydığını anlatır. Bu 

güvercin-ev insanı ağırlayan bir Nuh gemisidir‖ (Bachelard,2013:94). Bu basit kulübelerde yaĢayan 

köylüler arasında kardeĢlikten öte bağlar kurulmuĢtur  ve kulübeler  bir Nuh gemisi gibi her çeĢit 

insanı bağrına basan mekanlar haline gelmiĢtir.  Le chatelain et le paysan adlı ikinci öyküde Rox 

kulübe yaĢamından sonra Camaret adındaki konağa taĢındığını söyler. Ancak Rox ĢaĢaalı bu konağın 

içinde olmasına rağmen kulübe yaĢamını devam ettirir. Çünkü Rox bu ĢaĢalı konakta bir kulübe 

imgesini görebilmektedir. Bu düĢüncesini Rox Ģöyle aktarır; ―Kente ve okyanusa, insanlara ve evrene 

tepeden bakan bu kanatlı Ģato, bağrında bir kulübe krizaliti saklar; en muazzam durma içinde tek 

baĢına dertop olabilsin diye...Mekanı ne kadar geniĢ olursa olsun, düĢlenen evin bir kulübe, bir 

güvercin bedeni, bir kuĢ yuvası, bir krizalit olması gerekir‖ (Bachelard,2013:96) Konakta bir kulübe 

yaĢamı tercih eden Rox gibi sadelikten yana olan Thoreau'nun kulübesinde mobilya olarak sadece ―bir 

yatak, iki masa, üç sandalye, doksan santim çapında bir ayna, maĢa ve ocak ayaklığı, çaydanlık,tava, 

kızartma, tavası, kepçe, leğen, iki bıçak ve çatal, üç tabak, bir fincan,kaĢık, yağ testisi ve lake bir 

kandil‖ (Thoreau, 2007: 78)vardır. Çünkü evinizi ne kadar çok eĢya ile doldurursanız o kadar 

fakirsinizdir. Buna karĢın hayatınızı ne kadar sadeleĢtirirseniz o oranda manevi yönde zenginleĢirsiniz. 

Bu fikri Thoreau ― uygar yaĢamın bu girdaplı denizinde, kiĢinin üstesinden gelmek zorunda olduğu 

bulutlar, kasırgalar, kum bataklıkları ve bunu gibi bin bir çeĢit Ģey vardır. Su alıp batmadan, dibe 

çökmeden ve rotasından sapmadan yaĢayabilmek için insanın çok iyi bir muhasebeci olması gerekir. 

SadeleĢtirin, SadeleĢtirin!‖ (Thoreau, 2007:106) diye açıklarken varmak istediği yine  Bachelard'ın o 

gösteriĢsiz küçük kulübesidir. 

Bachelard Mekanın Poetikası'nın Kuş Yuvası isimli ikinci bölümünde hayvanların yuvalarından 

yola çıkarak insanlarla hayvanların yaĢam alanları arasında benzerlikler kurmaya çalıĢır. Bachelard 

Victor Hugo'nun Quasimodo  karakteri için katedral sırasıyla ―yumurta, kuĢ yuvası, ev, vatan, evren‖ 

olmuĢtu. ―Hatta salyangozun kendi kabuğunun biçimin alması gibi, onun da katedralin biçimini aldığı 

söylenebilirdi. Orası onun konutu, kılıfı, deliğiydi...‖ (Bachelard, 2013: 123) der. YaĢamını 

sürdürdüğü katedral Quasimodo karakteri için bir çeĢit hayvanların yaĢadığı delik yada kuĢ yuvası idi. 

Yazar kuĢ yuvasından evrene doğru uzanan bir geniĢlemeyle katedralin Quasimo için dünyayı temsil 

eden bir mekan olduğunu görür.  Ġnsanların evlerinde refahta ve mutlu olduğu anlar kendi yuvasına 
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çekilmiĢ bir hayvanın huzuruna benzetilir. Ressam Vlaminck'ten yaptığı alıntıda Bachelard Ģöyle der ― 

DıĢarıda kötü hava kudurup dururken, ateĢin önünde duyduğum refah tümüyle hayvansı. Deliğindeki 

fare, yuvasındaki tavĢan, ahırındaki inek de aynen benim gibi mutludur‖  (s. 124) Hayatın maddesel 

durumunun farkında olmayan hayvanlar için yuvalarındaki hayat ne kadar da mutludur. Bu bağlamda 

maddi çıkarlardan, hırstan, insanı özünden uzaklaĢtıran duygulardan uzakta olan kulübe hayatı tıpkı 

bir hayvanın yuvasında sahip olduğu huzuru ve mutluluğu sunar. Ayrıca çocuklukta hayvanların 

yuvalarını bulduğumuz anlardaki heyecan ve hayranlık hissi büyüdüğümüzde unutulmayan bir Ģeydir. 

Henüz dünyanın kokuĢmuĢluğundan nasibini almamıĢ saflığın simgesi olan çocukluk dönemindeki bir 

hayvan yuvası görme tecrübesi bizi derinden etkilemeye yeter. Daha sonraki hayatımızda ―bir yuva 

keĢfetmek bizi gerisin geri çocukluğumuza, bir çocukluğa, yaĢamıĢ olmamız gereken çocukluklara 

götürür‖  (s.127) ―Yuva canlı bir yuvadır, bir an için evrenin merkezi haline gelen kozmik verisi olan 

canlı yuva‖ (s.128) dır. Evrenin anlamının, bozulmamıĢlığın, ruhi yücelmenin, manevi doygunluğun 

sunulduğu tek yerdir hayvan yuvaları ve bu yuvaların tüm evrenle görünmeyen kozmik bağları vardır.  

Bachelard'ın hayvan yuvasının konut olarak ve evrenin merkezi olarak görülme fikri 

Thoreau'nun Doğal Yaşam ve Başkaldırı eserinde de tespit edilebilir. Kendi imkanlarıyla bir kulübe 

yapabilen Thoreau insanın kendi evini inĢa etmesini bir kuĢun yuva yapmasına benzettiği Ģu satırlarda 

―Bir insanın kendi evini inĢa etmesinin de bir kuĢun kendi yuvasını yapmasındakine benzer bir 

uygunluk vardır. Kim bilir eğer insan kendi evlerini kendi elleriyle yapıyor ve ailelerinin ve 

kendilerinin geçimini yeterli olabilecek en sade Ģekliyle dürüstçe sağlıyor olsaydı, Ģiirsel yetenek 

evrensel olarak geliĢmiĢ olacaktı‖ (Thoreau, 2007: 58)diyerek düĢsel dünyaya ve evrensel bilgiye 

sahip olmanın yolunun çabalayarak emekle kurulan sade bir hayatta olduğunu ifade eder. Bachelard 

kanatlı yaĢamın en büyük düĢünürlerinden olan Michelet'ten yaptığı bir alıntıda Ģöyle der: ―KuĢ hiç bir 

Ģeyi olmayan bir iĢçidir...kullandığı tek alet kendi bedenidir; malzemeleri bastırıp sıkıĢtıran, onları 

bütünüyle uysallaĢtıran, birbirine karıĢtıran genel yapıta baĢ eğdiren kendi göğsüdür hep‖ (Bachelard, 

2013:134) ve ― bir kuĢ yuvasını seyre daldığımızda, kendimizi dünyaya duyulan güvenin kökeninde 

buluruz, bir güvenin baĢladığını hissederiz, kozmik güven bizi çağırır‖ (s. 135) Eğer bu kuĢ yuvasının 

sağladığı kozmik güvene ulaĢabiliyorsak  aslında kendi yuvamızda güven içinde yaĢarız ve ―dünya 

insanın yuvası‖ (s.137) haline gelir. Thoreau için kuĢ yuvasının bulunduğu ağaç kuĢ için bir sığınak 

olmuĢtur. KuĢ yuva yaptığı ağacı tümüyle sahiplenmiĢtir. Thoreau önceden boĢ duran bir kulübeye 

gelip yerleĢen aile ile kuĢun ağaç içindeki evi ile bir bağlantı kurar. Aynı kuĢun ağaç içinde oradan 

oraya gidip gelmesi gibi çocuklar kulübe içinde koĢuĢturmaktadırlar  ve kendi özlerini buldukları  bu 

kuĢ yuvalarında yani  mütevazi kulübe hayatlarında mutlulardır. (Thoreau,2007:227) Harivansa'nın 

―KuĢları olmayan mesken baharatsız yemeğe benzer‖ (s.100) sözüne  karĢılık Thoreau kendi evinin 

öyle olmadığını söyler ve Ģöyle devam eder ―birden kendimi kuĢlara komĢu bulmuĢtum; onlardan 

birini evime hapsederek değil, kendimi onların yakınına kafesleyerek...‖(s.100 )Thoreau yaptığı 

kulübenin bir kuĢ yuvası olduğunu kendisinin de bir kuĢ olduğunu söyleyerek  Bachelard'ın yuvanın 

kozmik ve canlıları birleĢtiren  bir evren olduğuna katılmıĢ olur.   

 Bachelard kuĢ yuvalarına ilave olarak insanların içinde yaĢaması ilk bakıĢta mümkün olmayan 

deniz kabuklarını bir baĢka mekan öğesi olarak ele alır. Bachelard Jurgis Baltrusaits'ten aldığı alıntıda 

Ģöyle der ―Karolenj dönemine kadar mezarların çoğuna salyangoz konurdu insanların yeninden 

uyanacağı alegorisiydi bu.‖ (Bachelard,2013:151) Daha en eski çağlarda insanlar kabuklu hayvanların 

ölümsüzlüğüne inanırlar. Bu ölümsüzlük inancı bu hayvanların kabuklarının onların meskeni haline 

gelmesi ve onları her türlü dıĢtan gelebilecek tehlikelere karĢı korumasıyla birlikte  hayvanın kuĢ 
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uykusuna dalıp sonra tekrar diriliĢinden gelmektedir. Bu kabuklu hayvanlar Carbonneaux-Lassay'den 

alınan alıntıda ise Ģöyle ifade edilir: 

Bütünlüğü içinde ele alındığında, duyarlı bir kabuk ve organizma olan deniz kabuklusu, eskilerin gözüne 

beden ve ruhtan oluşan eksiksiz insan varlığının bir amblemiydi. Eskilerin simge biliminde kabuk varlığın 

bütününe yaşam veren ve yumuşakça organizmasıyla temsil edilen ruhu sarıp sarmalayan bedenimizin 

amblemi olarak kabul ediliyordu.Buna dayanılarak ruhun bedenden ayrılmasıyla birlikte bedenin atıl hale 

geldiği söyleniyordu, tıpkı kendisine can veren bölümden ayrıldığında  artık hareket edemeyen bir kabuk 

gibi (Bachelard, 2013:151) 

Bachelard  insanı küçültülerek bir deniz kabuğunda yaĢayabilecek hale getirmiĢtir.Sağlam bir 

kalkerli yapıdan oluĢan kabuk içindeki hayvan kıĢ olduğunda içine kapanırken, baharla birlikte 

tekrardan canlanır , hayatın insanlara getirdiği tecrübeler de bir nevi uykuya dalıp yada ölüp tekrar 

tekrar  canlanmak ve hayat bulmak değil midir zaten. DüĢlemenin sayesinde farklı varlıkların rutinsel 

olarak bir yuvarlak düzlemde aynı Ģekilde uyuduğu, öldüğü, uyandığı ve dirildiğini fark ederiz. Bu 

ölümsüz olarak adlandırılabilecek çembersel düzen ve iĢleyiĢ kabuklu hayvanların hayatları ile ne çok 

benzerlik göstermektedir. 

Thoreau Bachelard gibi kabuk temasından faydalanmaktadır. Thoreau baĢlangıç olarak kabuk 

olarak insanların kıyafetlerini ele alır. Ġnsanların kıyafetlerine verdiği aĢırı önemi putperestliğe 

benzetir. Thoreau'ya göre hiç bir zaman eski dahi olsalar yeni giysiler edinmek gereksizdir. Ġnsan 

kendi geliĢimin ne zaman tamamlar ve gerçek varlığının farkına varırsa ancak o zaman yeni bir kıyafet 

edinebilir. Bu koĢulda yani olgunlaĢan insan eski kıyafetlerini yenisiyle değiĢtirebilir. Thoreau 

insanların dıĢ görünüĢlerine göre değerlendirilmesi konusundaki eleĢtirilerinin yine doğal hayattan 

hayvanları örnek alarak açıklar. Bu görüĢünü Thoreau Ģu Ģekilde ifade eder; 

Olgunlaşma dönemimiz , kuşlarınki gibi, ömrümüzün doruk dönemi olmalı. Gerdanlı dalgıç bu 

dönemlerini göle çekilerek yalnız başına geçirir. Aynı nedenle içten doğan bir gelişme ve genişlemeyle 

yılan derisinden sıyrılır, tırtıl kurtçuk giysisini atar, çünkü giysiler dış kabuğumuz ve ölü derimizden başka 

bir şey değildir. Onlardan sıyrılmadığımız taktirde sahte bir kimlikle dolaşmış ve sonunda kaçınılmaz 

olarak hem kendi kendimiz ve hem de insanlık tarafından dışlanmış oluruz.(Thoreau,2007:36) 

Bachelard kabuğu bir yuva ve yaĢam döngüsünün sembolü olarak görürken, Thoreau için 

insanların kılık kıyafeti olgunlaĢacakları ana kadar yenilenmemeleri gereken objelerdir. Bu bağlamda 

Bachelard'a göre yaĢamı sembolize eden kabuk, Thoreau'da toyluk, tecrübesizlik anlamına gelir. 

Thoreau  hayvanların da geliĢmelerini tamamladıklarında  eski kabuk ve derilerini atıp yenilerine sahip 

olmaları gerektiğini söyler. Thoreau düĢleme sayesinde insanların sahip olduğu kıyafetlerle 

hayvanların kabuk değiĢtirmesini birbirine benzetirken, düĢlem sayesinde sonsuzluğu sembolize eden 

deniz kabuğu ile birlikte Bachelard bizi evrensel ve değiĢmez yuva kavramına götürür.  

 Bachelard Mekanın Poetikası'nın İçsel Uçsuz Bucaksızlık bölümünde düĢlemenin insanları 

bulundukları dünyanın dıĢına çektiğini ve ―sonsuzluk taĢıyan bir dünyanın önüne koyduğunu‖söyler. 

―Deniz ve ovanın uçsuz bucaksızlıklarından uzaktayken, tefekküre dalarak, büyüklüğün temaĢası 

sırasında oluĢan titreĢimleri kendi içimizde basit anı aracılığıyla yeniden yaĢayabiliriz.‖ ( 

Bachelard,2013:223) Zira  ―Uçsuz bucaksızlık, dingin düĢünmenin dinamik özelliklerinden biridir"  (s. 

224)DüĢlem gücüyle uçsuz bucaksızlık hissi aslında bizim dünya ile ilgili bazı ifadeleri daha iyi 

algılamamızı sağlar. Sınırsızlık, uçsuz bucaksızlık coğrafi alanlardan orman örneği ile daha iyi 

anlaĢılabilir. Marcault ve Therese Brosse'den alıntı yapan Bachelard Ģöyle yazar ―Özellikle orman, 

ağaç gövdelerinin ve yapraklarının oluĢturduğu perdenin sonsuzca ötesine uzanan mekanın, gözlere 
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perde çekse de eylem için Ģeffaf olan mekanın gizemiyle, gerçek bir psikolojik aĢkındır.‖ 

(s.225)Orman kutsallaĢtırılmıĢtır ve sonsuzluk hissiyle insanlara huzur vermektedir. Bachelard 

―ormanın verdiği huzuru, ruhun huzuru olarak görür. Orman bir ruh halidir‖ (s.227)Aynı görüĢteki 

Thoreau  

ben kendime özgü bir şekilde yaşamayı arzuladığım için ormana gittim, hayatın sadece asli gerçekleri 

varsa öğrenip öğrenmeyeceğimi de anlamak ve gün gelir de öldüğümde  bunca zamandır hiç de 

yaşamamış olduğumu görmemek için...derinden yaşamak ve yaşamın özünü emmek, azimle Spartalı gibi 

yaşamak, yaşamla ilgili olmayan her şeyi kökünden söküp atmak, genişçe bir ot kümesini dibinden 

biçmek, hayatı bir köşeye sıkıştırarak en yalın anlamına soymak (Thoreau,2007:105) 

derken uçsuz ormanın ona hayatın tüm gerçeklerini göstermede yeterli olacağını, hayatın özünü 

ormanın vereceği huzurda  yalın ama Ģairsi bir ruh hali bulacağını ifade eder. Çünkü ―doğa evrensel 

ruhun vücut bulmuĢ Ģekliydi, tanrı ve insanlığın dengiydi. ‖ (Mcgregor,1997:201) 

Thoreau Bachelard'ın uçsuz bucaksızlık karĢısında Ģairin bize ―içsel derinlilerin yolu‖nu 

gösterebilir düĢüncesini Walden Gölü'nün kendisinde bizzat verir. Su içebilmek amacıyla buzlaĢan 

gözlün bir parçasını kopartarak göle doğru eğilen Thoreau'yu o anda farklı bir huzur ve rahatlık 

sarmalar ―soğukta ve burada yaĢayanların mizacıyla örtüĢen bir sakinlikti bu. Cennet baĢımızın 

üstünde olduğu gibi, ayaklarımızın altındaydı da‖ (Thoreau,2007:308)der. Bu bağlamda Thoreau 

―Walden Gölünün berraklık ve derinliklerinde var olmanın bir çeĢit huzur ve saflığını bulduğu, 

ölümsüzleĢtirdiği bu gölü manevi bir kimliğe büründürmüĢtür.‖ (Rothwell,1991:1)Thoreau için ―göl 

bir doğa parçasının en güzel ve anlamlı öğesidir. Toprağın gözüdür, ona bakan biri, kendi doğasının 

derinliğini ölçer‖ (Thoreau,2007:208) Gölün büyüklüğü düĢleyende sınırsızlık hissi uyandırmıĢ, yazarı 

poetik uçsuz bucaksızlık haline taĢımıĢtır. Arık düĢlemci doğal bir öge olan gölden kendi doğasını 

keĢfe çıkmıĢtır.  

 Yazar yüksekte bir ağaç kütüğünde  oturup gölün üzerindeki oluĢan daireleri izler ve oluĢan bu 

daireler diğer coğrafi alanlarla beraber bir uçsuz bucaksızlık hissi uyandırır Thoreau bu hissi Ģöyle 

anlatır:  

Gölde gamzeler oluşturan daireleri incelemek, rahatlatıcı bir uğraştır. Bu daireler olmasa göl, yüzey 

yansıyan gökyüzü ve ağaçların arasında adeta kaybolur...bir balık sıçrasa veya böcek düşse hemen 

yuvarlaklar halinde bir çukurlaşma olur, çeşmenin sürekli su fışkırtması gibi veya hafif nabız atışları gibi, 

göğsün kalkıp inmesi gibi güzeldir. Mutluluğun ve acının titreyişi birinden ayırt edilemez. Gölün gerçekliği 

ne kadar huzur vericidir.(Thoreau,2007:209-210 ) 

Thoreau göl ile ilgili düĢüncesini söyle devam ettirir; ―bu su tarlası, havadaki ruhları ortaya 

çıkarır. Sürekli yeni hayat ve hareket alır. Toprakla gök arasında bir geçiĢ gibidir.‖ 

(Thoreau,2007:210)Göl gökyüzü ve yeryüzü arasındaki bir tarla gibidir iki farklı horizonu sonsuzlukta 

birleĢtiren bir kimliğe bürünmüĢtür.Göl kendisini inceleyenlere bir dipsiz kuyu izlenimi verir. Göl arı 

suyu ve derinliği ile dikkat çekmektedir. ―Walden Gölü, berrak yeĢil ve derin bir kuyudur‖ 

(s.198)derken Thoreau gölün derinliğinin bir baĢka sonsuzluk imgesi olduğunu ifade etmiĢ olur. 

 Thoreau eserinin bir baĢka bölümünde gölün ne kadar uzun zamandır var olduğunu Ģöyle 

anlatır;  ―tarih boyunca birbiri ardından gelip geçen milletler; gölün suyundan içmiĢ, hayran kalmıĢ ve 

dibine kadar inip gölü tanımıĢlardır; hala gölün suyu her zamanki kadar yeĢil ve Ģeffaftır. Bu göl, 

aralıklarla su veren bir kaynak değildir! Adem ve Havva cennetten kovulduğu sabah, belki de Walden 
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Pond (Gölü) dünyadaydı.‖ (s.201)  Tarih boyu gölün var olduğunu söyleyen Thoreau gölü insanlığın 

baĢlangıcı kabul edilen Havva ve Adem'e kadar uzandırır. Bu Ģekilde gölün sonsuzluğu, ebedi var 

oluĢu bir kez daha vurgulanmıĢ olur ve Bachelard'ın uçsuz bucaksızlığın insanı dingin bir düĢünme 

düzeyine götürdüğü ve insanın bu sonsuzluk hissi ile  ebedi var olma duygusuna ve bu sayede huzura 

ulaĢabileceğini Thoreau eseriyle bir kez daha göstermiĢ olur.  

SONUÇ  

 Sonuç olarak Bachelard'ın Mekanın Poetikası'ndan hareketle irdelenen Thoreau'nun Doğal 

Yaşam ve Başkaldırı eserinden hareketle Ģunu diyebiliriz ki ; Bachelard'ın ilk evrenimiz ve gerçek bir 

kozmoz olarak gördüğü evler ve özellikle basit kulübeler fikri  Thoreau'nun iki yılını tecrübe ettiği 

kulübe yaĢamı ile cisimleĢtirilmiĢ olur. Thoreau günlük hayattan kesitler sunduğu eserinde insanın 

varoluĢ nedenini anlatmaya çalıĢırken Bachelard'ın insanlığın içselliğini yaĢayabileceği, varlığının ilk 

dünyası olarak sembolleĢtirdiği ev ve kulübe gibi mekanları ve bunlarda geçirilen hayatları bire bir 

okuyucuya aksettirmiĢtir. Bachelard'ın  hayvanların özellikle kuĢların yuvaları ve istiridye kabuğu gibi 

mekanları insanların yaĢayabileceği yerlerle özdeĢleĢtirme fikrini eserinde uygulama Ģansı elde eden 

Thoreau için kuĢların ağaçlar içinde kurdukları yuvalar ve bu yuvalarındaki hareketleri küçük bir 

kulübede mutlu ve huzurlu bir hayata sahip olan çocukların ev içindeki hareketlerine benzer.Yani 

kendine kuĢ yuvası basitliğinde bir yaĢam alanı oluĢturan insanların mutsuz olması için hiçbir sebep 

yoktur. Bachelard'ın kabuklu hayvanların sahip olduğu ölümsüzlüğü temsil eden uyuyuĢ,uyanıĢ ve 

diriliĢ gibi hareketlerini Thoreau hayvanların olgunlaĢmalarında değiĢtirdikleri kabuk ve derileri ile 

benzeĢtirir. Hayvanların derilerindeki bu değiĢim de yine sonsuzluğa akan dairesel yaĢam hareketini 

temsil etmektedir. Ayrıca Bachelard uçsuz bucaksızlık fikrinin insanları farklı bir boyuta taĢıdığını ve 

dünyayı daha iyi algılamamız sağladığını söylerken bu uçsuz bucaksızlığı bizzat Walden gölünü 

örneklendirerek veren Thoreau'da daha net anlarız. Gölün verdiği sonsuzluk hissi ziyaretçisini kendini 

keĢfe yönlendirirken gölün ziyaretçisinin hayata bakıĢı bu keĢiften sonra artık çok değiĢmiĢtir. 
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Özet 

Günümüzde Yunanistan‘a bağlı olan ve Doğu Akdeniz‘de bulunan Girit Adası XVII. yüzyılda 

Venediklilerin elindeydi. Bu durum Osmanlı‘nın Akdeniz‘deki hâkimiyetine gölge düĢürüyordu. 

Malta korsanlarının kızlar ağası Sünbül Ağa‘ya Mısır‘a giderken saldırmaları ve elde ettikleri 

ganimetleri Girit‘e getirmeleri olayı üzerine Osmanlı Devleti Girit‘e sefer ilan etmiĢ ve çeyrek yüzyıl 

sürecek kuĢatma baĢlamıĢtır.  Ancak adanın kuzey kıyısında bulunan Kandiye Kalesi‘nin zabtedilmesi 

adanın fethedilmesi anlamına gelmekteydi ve müstahkem bir yapıya sahip olan kalenin fethi hiç de 

kolay olmayacaktır. Bu sebeple Kandiye, Osmanlıların uzun kuĢatmalar ve zorlu mücadeleler sonunda 

fethettiği bir yer olarak tarihe geçmiĢtir. XVII. Yüzyılın değerli Ģairlerinden biri olan Mezâkî de Fazıl 

Ahmet PaĢa ile beraber Kandiye‘nin fethine katılmıĢ, savaĢla ilgili birçok kaside ve tarih kaleme 

almıĢtır.  ġair,  bu Ģiirlerinde zorlu, kanlı savaĢı gözler önüne sererken fetihten duyduğu sevinci de dile 

getirmiĢtir. Biz de bu çalıĢmamızla Ģairin Ģiirlerinden hareketle Ģairin gözünden Kandiye‘nin fethine 

bakmaya çalıĢacağız. 

Anahtar Kelimeler:Mezâkî, Kandiye, şiir, fetih. 

HERAKLION CONQUEST FROM THE PERSPECTIVE OF MEZÂKÎ 

Abstract 

Crete Island, that is today connected to Greece and located in the eastern Mediterranean, was in the 

hands of Venetians in XVII
th
 century. This situation overshadowed the Ottoman rule in the 

Mediterranean. The attack by pirates of Malta to Sünbül Ağa while on his way to Egypt and the fact 

that the spoils gained brought to Crete Island led Ottoman Empire to declare war against Crete Island. 

Afterwards a quarter-century-long siege began. However, the capture of the castle Heraklion on the 

northern coast of the island meant Island to be conquered; it would not be easy at all to conquest the 

castle which has a fortified structure. Therefore, Heraklion has been mentioned in history as a place 

conquered by the Ottomans after a long siege and difficult challenges. One of the valuable poets of 

XVII
th
 century, Mezâkî also attended to conquest of Heraklion along with the Fazıl Ahmet Pasha and 

has written many eulogies and historical items related to war. Poet, while revealing the hard and 

bloody war in his poems also expressed the joy of conquest he exposed to. In this study, we will try to 

examine the Heraklion Conquest from the perspective of Mezâkî through his poems. 

Keywords: Mezâkî, Heraklion, poetry, conquest. 

Kandiye, Girit‘in kuzey kıyısında bulunan en büyük Ģehirlerindendir. Araplar Girit‘i aldıktan 

sonra burası eski yerleĢme yerinin yakınında bir kale olarak kurulmuĢtur. Adada 827‘den sonra 

baĢlayan Arap hakimiyetine son veren Bizanslılar 961‘de Kandiye‘yi almıĢtır.  Bu Ģehir 1204‘te ise 

IV. Haçlı Seferi‘nin ardından Venediklilerin eline geçmiĢtir. Girit Adası Venedik idaresindeyken 

                                                           
1
 Eda Tok, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye 
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umumi valilik haline getirilerek dört bölgeye ayrılmıĢ ve adanın merkezi Kandiye olmuĢtur (Gülsoy, 

2001: 303-304). 

Osmanlı Devletinin Girit‘e sefer ilan etmesine sebep olan hadise Ģudur: 1604/1644 yılında 

padiĢaha hoĢ gelmeyen bazı hareketleri sebebiyle Kızlar Ağası Sünbül Ağa azlolunarak deniz yoluyla 

Mısır‘a gitmesi emredilmiĢtir. Malta korsanları kızlar ağası Sünbül Ağa‘yı Mısır‘a götüren gemiyi 

zabdetmiĢ ve bu gemiyi Girit‘e getirmiĢtir. Gemide Makke Kadılığına tayin edilen Bursalı Mehmed 

Efendi ve hacca gidenler de vardı. Bu olay Osmanlı Devleti‘nin Malta korsanları yerine Venedik‘e 

harp ilan etmesine sebep olmuĢtur (UzunçarĢılı, ?: 3/217).  Girit adasının fethedilmesine karar 

verilmesinden sonra, uzun bir hazırlık dönemi baĢlamıĢtır. Deniz kuvvetleri bakımından yetersiz olan 

Osmanlı ordusunu takviye etmenin uzun süreceği düĢüncesiyle önce Malta‘ya sefer yapılacağı 

duyurularak, hedef ĢaĢırtma taktiği ile Venedikliler oyalanmaya çalıĢılmıĢtır. Ġlk olarak Osmanlılarca 

stratejik önemi büyük ve savunmaları da oldukça zayıf olan Hanya ve Aya Todori kalelerini alınması 

hedeflenmiĢ ve baĢarılı olunmuĢtur (Pul, 2004: 41-42). 1645 yılında Girit‘in iki büyük merkezi Hanya 

ve Resmo Osmanlı yönetimine girmiĢ, adanın merkezi durumundaki Kandiye hariç, ada alınmıĢtır. 

Girit savaĢları sadece deniz değil önemli kara savaĢların da yaĢandığı bir savaĢtır. Özellikle Kandiye 

savaĢı tarihe, lağım savaĢları olarak geçmiĢtir. Osmanlı askerleri surlara doğru, Venedikliler 

Osmanlılara doğru karĢılıklı binlerce lağım yürütmüĢ ve bu lağımların içinde binlerce kantar barut 

patlatmıĢlardır. Osmanlı askeri Girit‘te Venedikliler ile yirmi beĢ yıla yakın savaĢmıĢlardır (Türkcan, 

2013). 

1648 yılına kadar çarpıĢmalar bir Osmanlı Devleti‘nin, bir karĢı tarafın üstünlüğü Ģeklinde 

devam etmiĢtir (Pul, 2004: 45) . Girit‘in tamamen ele geçirilmesi, Girit iĢine son verilmesi için 

Kandiye‘nin alınması gerekiyordu. Artık Girit iĢini kökünden halletmek isteyen Fazıl Ahmet PaĢa 

1077/1668‘de bizzat adaya geçmiĢtir. Kandiye‘nin fethinin uzaması Avcı Sultan Mehmed‘i, 

Venediklilerle barıĢa meylettirdiyse de yapılan teklifler 1080/ 1669‘a kadar reddedilmiĢtir 

(UzunçarĢılı, 2/145). Uzun ve zahmetli bir muhasaranın neticesinde her iki taraf için de büyük bir 

bıkkınlıkla barıĢ için istek doğmuĢtur. 28 Ağustos 1669‘da Venedik tarafı barıĢ istemiĢ, görüĢmelerin 

uzamasından dolayı 8 Rebiyü‘lahir 1080/ 5 Eylül 1669 tarihinde anlaĢma imzalanmıĢtır. Böylece 

Osmanlı Devleti adına Köprülüzade Fazıl Ahmed PaĢa ile Venedik adına Françesco Morosini arasında 

yapılan bir barıĢ anlaĢmasıyla bu savaĢa son verilmiĢtir. 27 Eylül günü (Cemâziye‘l-evvelinin gurresi) 

saat üçte Kandiye‘nin 80 civarında olan anahtarları iki gümüĢ tepsi içinde Fazıl Ahmed PaĢa‘ya teslim 

edilmiĢtir (Pul, 2004: 49-54). Kandiye‘nin alındığı müjdesi Girit adasına geçmek üzere Livadya‘ya 

geldiği sırada Sultan Mehmed‘e müjdelenmiĢ ve padiĢah sevincinden ağlatmıĢtır (UzunçarĢılı, 3/420). 

Kısacası Girit savaĢları 1645 yılında baĢlamıĢ ancak ekonomik, siyasi ve askeri sebeplerden ötürü 

1669 yılına kadar sürmüĢ, 25 yıla yakın bir zamanda fetih süreci tamamlanmıĢtır (Pul, 2004: 55).  

XVII. yüzyılın değerli Ģairlerinden Mezâkî de Fazıl Ahmet PaĢa ile beraber Avusturya‘ya, 

Girit‘e gitmiĢ ve Kandiye‘nin fethine katılmıĢ ve Dîvânı‘nda Girit‘in, Kandiye‘nin fethine dair Ģiirlere 

yer vermiĢtir. ġair‘in Kandiye fethine dair yazdığı Ģiirlere geçmeden önce kısaca kendisinden 

bahsetmek yararlı olacaktır: 

XVII. yüzyılın ortalarında yaĢayan Mezâkî‘nin asıl adı Süleyman‘dır. Kaynaklarda ―Bosnevî 

DerviĢ Süleyman‖,‖Mezâkî Süleyman Dede Bosnevî‖, ―Bosnevî Süleyman Efendi‖ ve ― Süleyman 

Dede‖ adlarıyla zikredilmektedir. Ailesi hakkında bilgi yoktur ve doğum tarihi bilinmemektedir. 

Ondan bahseden kaynakların büyük bir kısmında Ģairin doğum yeri ―Bosna Hersek‖, bir kısmında da 
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―Bosna‘nın Hersek Kazası‘nın Çayniçe kasabası‖ olarak geçmektedir. Süleyman ilk tahsilini doğduğu 

yerde Çayniçe‘de bitirmiĢ, sonra Ġstanbul‘a gelerek Enderun‘a girmiĢ, orada iyi eğitim görmüĢ, 

sarayda çeĢitli ilimler ve edebiyat tahsil etmiĢ, saraydan ayrıldıktan sonra sipâhî olmuĢtur (Mermer, 

1991: 19-20). Süleyman Efendi, Ģiirlerinde ―Mezâkî‖ mahlasını kullanmıĢtır. Ne zaman alındığı ve 

kimler tarafından verildiği bilinmeyen bu mahlası, Ģâirin seçme sebebi, doğduğu yöre halkının özelliği 

olabilir. Evliya Çelebi, Ģairin doğum yeri olan Çeyniçe‘yi Ģöyle tanıtmaktadır. ―Ve cümlesi ehl-i ‗ırz 

ve ehl-i hâl sâhib-i sülûk kimesnelerdür. Gâyet garîb dost ve ehl-i zevk, ehl-i Ģevk sebük-rûh adamları 

var… ġehir halkıyla üç gün öyle zevk u safâlar itdük ki…‖ Nitekim Mezâkî‘nin lugat anlamı da ―zevk 

almak, tad duymak, lezzet almak‖ mânâlarına gelmektedir. Devrin kargaĢalı siyasetinden uzakta 

kalmayı bilen, rahat bir ömür süren; tarihi olayların akıĢı içinde 60-70 yıl kadar yaĢadığı tahmin edilen 

Mezâkî 1087/1676 senesinin Ramazan ayında, Ġstanbul‘da vefat etmiĢ ve Galata Mevlevîhânesi‘ne 

defnedilmiĢtir (Esrar Dede, 2000: 478; Mermer, 1991: 22-25). 

ġair Kandiye‘nin fethi hakkında birçok kaside
2
 (K. 12, 18, 19, 20) ve tarih (T.2, 6, 8, 9) 

nazmetmiĢtir (Mermer, 1991: 22). ġair, Ģiirlerinde Kandiye fatihi olarak nitelendirdiği Fazıl Ahmet 

PaĢa‘yı daima övmüĢtür. 

Seyf-i kahr ile Girîdi aldı Cündü‘l-mü‘-minîn (1080)  (T. 6) 

Eyledi Kandiyenün Fethine ‗âlem hem heme (1080) (T.8) 

Alındı Kandiye küffâr elinden sabr-ı Ahmedle (1080) (T. 9) 

 ―…Kandiye baş şehridir ve cezirenin orta yerinde ve denizin kenârındadır ve gâyet metin 

kal„adır ve pek eyü limanı vardır ve limanın iki tarafında iki kal„a kullesi vardır ve nice kal„a-yı gob 

tobları üzerlerinde olur ve ehl-i islâm bu kal„ayı nice seneler muhasara idüb ve bunca kanlu cenkler 

ve yürüyüşler eyledikten sonra yigirmi beş seneden sonra cümlesin feth etmişlerdir…‖ (Pul, 2004: 

243). Kaynaklarda daima sağlamlığıyla söz konusu edilen Kandiye kalesinin sağlamlığına Mezâkî de 

aĢağıdaki beyitte dikkat çekmiĢ, böyle bir kalenin tarifinin bile pek mümkün olmadığını, onun 

duvarının tepesiyle feleğin arkadaĢ olduğunu bildirmiĢtir: 

Kandiye kal‗asını hod nice ta‗rîf iderin 

Çarh ile hem-ser iken fark-ı ser-i dîvârı (K.18/34) 

Kandiye‘nin bir tarafı deniz olup üç tarafı da derin hendekti. Deniz ve karadan muhafazası için 

iki sağlam tabyası ve yine karĢısında her biri bir hisar büyüklüğünde beĢ tabyası olup daha baĢka 

küçük tabyaları da bulunmaktaydı (UzunçarĢılı, 3/332). ġair de aĢağıdaki beyitlerde bu bilgileri 

doğrulamaktadır. Kandiye‘nin etrafında derin hendeklerin bulunduğu ve tabyalarla korunduğu 

bilgisine yer vermektedir. ġair, her bir tabyanın sağlam bir kale olduğunu, özellikle ortadaki tabyanın 

çok yüksek olduğunu adeta feleğin kemerinin zirvesini gösterdiğini bildirmektedir:  

Vüs‗ât-i handak-ı pehnâsına hod gâyet yok 

‗Umkı hod hîra ider çeĢm-i ülü‘l-ebsârı(K.18/35) 

Beyt ü ĢeĢ-tabyası var her biri bir hısn-ı hasîn 

Kulle-i âb-ı felek-sân ise burc-ı nârı (K.18/36) 

                                                           
2
Çalışmamızda kullanacağımız örnek metinler Ahmet Mermer’in “Mezâkî-Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı’nın Tenkidli Metni” adlı 

kitaptan alınmıştır. Çalışmamızda kullanılan kısaltmalar: K. (Kaside), T. (Tarih) 
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Der-miyân tabyası hod tâ o kadar ‗âlîdür  

Gösterür zirve-i tâk-ı felek-i devvârı (K.18/37) 

ġair aĢağıdaki beyitinde kalenin yüksek burçlarına çıkıldığında kâfirlerin memleketi olan Çin, 

Çeh ve Bulgar ülkelerinin görüleceğini ifade etmektedir: 

Zirve-i tûde-i hâküstere çıksan görinür 

Kâfirün memleket-i Çîn-i ü Çeh ü Bulgârı (K.18/38)   

Osmanlı muhasarası baĢladığında tabyalı tahkimat sistemine göre korunan Kandiye kalesinin 

doğusundaki en büyük ve müstahkem tabya Ak Tabya idi (Gülsoy, 2001: 304). ġair aĢağıdaki beyitte 

bu tabyaya yer vererek sağlamlığına dikkat çekmektedir: 

Gel gör ak tabyasınun kehgil-i istihkâmın 

Var ise dîv-i sefîd imiĢ anun gil-kârı (K.18/39) 

Nice tabya nigeh-endâz-ı temâĢâ olıcak 

Âdemün ‗aklın alur hey‘et-i istikrârı (K.18/40) 

Sihr idermiĢ tutalum kilk-i suver-bend-i hayâl 

Nice tasvîr olunur sûret-i istihzârı (K.18/41) 

Çıkarup küngüresin çarha berâber itmiĢ 

Sanasın keff-i hadîb idi kef-i mi‗mârı (K.18/42) 

Kulelere de değinen Ģair kulelerin çivilerinin baĢının gölgesinin bile feleğin kutbuna gölge 

düĢüreceğini, böyle bir kaleyi feleğin pirinin bile görmediğini söylemektedir: 

Tâk-ber-tâk olan kulellere baksan eger 

Kutb-ı gerdûna düĢer zıll-i ser-i mismârı (K.18/43) 

Böyle bir kal‗a dahi görmedi pîr-i felekün 

Dîde-i rûĢen-i mihriyle meh-i nevvârı (K.18/44) 

ġair daima kalenin sağlamlığına mübalağalı ve övücü ifadelerle yer vermekte hatta kaleyi, Kaf 

Dağı‘na benzetmektedir: 

Bir kavî kal‗a bu kim ger cebel-i Kâf disem 

Ana Ģâhid mi degül dîv ü ded-i bisyârı (K.18/45) 

ġair kalenin sağlamlığına, zabtının zorluğuna tüm dikkatleri çektikten sonra böyle sağlam ve zor 

bir kalenin fethedildiğini söyleyerek çok zor bir Ģeyin baĢarılmasından duyduğu gururu 

yansıtmaktadır: 

Böyle bir kal‗a iken geldi anı feth itdi 

Bu gazânun sipeh-ârâ vü siyeh-salârı  (K.18/46) 

AĢağıdaki beyitlerde de fetihten duyulan sevinç, mutluluk anlatılmaktadır: 

Bi-hamdi‘llâh dem-i ‗avn-ı Hudâ-dâd oldugın gördük 

Yine feth ü fütûhıyla cihân Ģâd oldugın gördük (K. 19/1) 
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Cihân tertîb-i sûr itsün Ģeb-âzîn eylesün encüm 

Ki devlet nev-‗arûs-ı fethe dâmâd oldugın gördük (K. 19/3) 

PerîĢân eyleyüp cem‗iyyet-i nâ-pâk-i küffârı  

Dalâlet hırmenin yakdukda ber-bâd oldugın gördük (K. 19/4) 

AĢağıdaki beytinde Ģair Kandiye‘nin fethinden dolayı gönlünün sevinçle dolduğunu, sevincine 

eĢlik etmesi için tef ve neyin nağmelerine ihtiyaç duyduğunu bildirmektedir:  

Bu Ģevk-i feth-i Kandiyedür Ģimdi ey gönül 

Âvâz-ı def ü nagme-i nâyı kim istemez (Mezâkî K. 20/18) 

AĢağıdaki beyitler de bu savaĢın ne kadar kanlı olduğunu, savaĢta ne kadar çok can verildiği 

gözler önüne serilmektedir. ġair, gazilerin savaĢtaki maharetini övmekte, onların kâfirlere adeta 

cehennemi yaĢattıklarını bildirmektedir. Bu savaĢta ölenlerin sayısı o kadar fazladır ki ölülerden adeta 

tepeler oluĢmaktadır: 

KarıĢdı topdan düĢmen belâ-yı yek-diger oldı 

Vegâda birbirin kırmakda cellâd oldugın gördük (K. 19/5) 

Guzâta Ģevk-i nusretle behiĢt-âbâd olup ‗âlem 

Firengün baĢına sad-duzâh îkâd oldugın gördük (K. 19/6) 

Hezerân-küĢte düĢmenden niçe püĢte olup peydâ 

ġümâr-ı küĢte-gân bîrûn-ı ta‗dâd oldugın gördük (K. 19/7) 

Dinsiz kâfir kan revan içerisinde bırakılmıĢ Girit kanlarla dolmuĢtur: 

Kırıldı kâfir-i bî-dîn o denlü kan revân oldı 

Girîd hûnıyla memlû taĢt-ı fessâd oldugın gördük (K. 19/8) 

ġair aĢağıdaki beyitlerde Kandiye‘de gerçekleĢen kanlı savaĢın tasvirlerine yer vermektedir. 

ġair daha önce böyle büyük bir cengin görülmediğini ifade etmektedir: 

Gel birez Kandiyeye cengin dahi gûĢ it bileyin 

‗Arbede-sâzî-i devr-i felek-i gaddârı  (K. 18/21) 

OlmamıĢdur dahi bir bunculayın ceng-i ‗azîm 

ĠĢte her ma‗rekenün fezleke-i ahbârı (K. 18/22) 

AĢağıdaki beyitlerde savaĢta kullanılan silahlara ve yaratmıĢ olduğu sonuçlara mübalağalı bir 

Ģekilde yer verilmiĢtir. Bu savaĢın adeta bir lağım savaĢı olduğu beyitlerden de anlaĢılmaktadır. 

Tasvirlerle yer verilen top, tüfek, hunbara, havanın da savaĢta kullanılarak düĢmanın yenilmesindeki 

etkisine yer verilmiĢtir: 

ÇeĢm-i ‗ibretle bakup toplara eyle nazar 

Göreyüm dirsen eger ejder-i merdüm-hârı (K. 18/25) 

Perde-i magz-ı ser-i düĢmeni çâk eyler idi 

Top-ı ejder-dehenün sadme-i âteĢ-bârı (K. 18/26) 
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Atılup hunbaralar gökde ‗alev-rîz olıcak 

Kordı hayretde niçe pîrezen-i sehhârı (K. 18/27) 

Rûy-ı deryâya rûĢen hunbaranun Ģu‗leleri 

Pür-Ģerer eyler idi mevc-i yem-i zehhârı (K. 18/28) 

Hâven-i seng-feĢân turfe-felâhandur kim 

Atılup kâfiri hurd eyler idi ahcârı  (K. 18/29) 

Çifte lagm ü küre vü hunbara vü top ü tüfenk 

Nâra gark itmiĢ iken ĢeĢ-cihet-i bî-kârı (K. 18/30) 

 Bu savaĢta karĢılıklı olarak lağımlar açılmıĢ ve açılan lağımlara barut yerleĢtirilerek 

ateĢlenmiĢtir. AĢağıdaki beyitte de atılan lağımların Ģiddetinin kıyameti andırdığı ifade edilmektedir: 

Lagm atıldukça kıyâmet mi kopar dirdi cihân 

Kim katar bir birine ‗unsûr-ı hâk ü nârı (K. 18/23) 

 Atılan lağımlar o kadar kuvvetlidir ki dağlar Kaf dağı bile olsa dağları yerinden koparabilir: 

Ne lagam debdebe-i zîr-i zemîn kim fi‘l-hâl 

Kûh-ı Kâf olsa yerinden koparur kuh-sârı (K. 18/24) 

Zorlu ve kanlı bir mücadele sonunda düĢman yenilmiĢ ve artık kalenin burçları Ġslam 

bayraklarıyla süslenmiĢtir: 

Burûc-ı kal‗aya zeyn oldı yir yir râyet-i Ġslâm 

‗Alemler reĢk-i saf-ı serv-i âzâd oldugın gördük (K. 19/9) 

Çalup merdâne gâziler ‗adûya tîg-i hûn-rîzi 

Melâ‘în-tu‗me-i ĢemĢîr-i pûlâd oldugın gördük (K. 19/10) 

Figanlar itdi darb-ı top düĢmen-kûbdan a‗dâ 

Sadâ-yı el-emân âheng-i feryâd oldugın gördük (K. 19/11) 

Kandiye alındıktan sonra Ģehirdeki on iki manastır IV. Mehmed, Fazıl Ahmed PaĢa, Valide 

Turhan Sultan, orduda bulunan diğer vezir ve kumandanlar adına camiye çevrildi. (Gülsoy, 2001: 304) 

AĢağıdaki beyitte de kazanılan savaĢ sonrasında kâfirlerin kiliselerin camiye çevrildiği 

anlaĢılmaktadır: 

Kilîsâsın yıkup kâfirlerün câmi‗ binâ oldı 

Cevâmi‗ içre minber zîb-i bünyâd oldugın gördük (K. 19/12) 

AĢağıdaki beyit Kandiye için ―alınamaz, fethedilemez‖ Ģeklinde ifadeler kullanıldığını 

göstermektedir: 

Alınmaz Kandiye dirdi hılafında olan a‗dâ 

Fütûhı dâg-ı kalb-i hussâd oldugın gördük (K. 19/16) 

ġair, 18 numaralı kasidesinde ise Kandiye Fatihi Ahmet PaĢa‘yı aĢağıdaki beyitle övmeye 

baĢlamakta ve kasidenin sonuna kadar (K. 18/52-119) paĢayı yüceltici ifadelerle methetmektedir: 
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Server-i kal‗a-küĢâ Hazret-i Ahmed PaĢa 

Kim O‘dur gâzilerün sadr-ı megâzî-kârı (K.18/52) 

ġair, Kandiye‘nin fethi için kaleme aldığı kasidelerde Fazıl Ahmet PaĢa‘nın yanı sıra dönemin 

padiĢahı olan VI. Mehmed‘i de övmektedir: 

Muhassal hak virüp fırsat sipehsâlâr-i zî-Ģânı 

Alındı Kandiye bir hısn-ı pür-dâd oldugın gördük (K. 19/13) 

Vezîr-i a‗zâm-ı sultân Mehemmed Hân gâzi kim 

‗Adû der-gâhına yüz sürdi münkâd oldugın gördük (K. 19/14) 

O nûr-ı dîde-i sadrü‘Ģ-Ģudûrı ‗âlem-ârâ kim 

Güher-pîrâ-yı fahr-ı silk-i evlâd oldugın gördük (K. 19/15) 

Sonuç olarak Ģair Girit savaĢlarına özellikle Kandiye‘nin fethine beyitlerinde geniĢçe yer vermiĢtir. 

ġair, Kandiye‘nin fethine dair yazdığı kasidelerde Kandiye‘de verilen mücadelenin ne denli zor ve 

kanlı olduğunu kelimeleriyle adeta resmetmiĢtir. Kandiye kalesinin fatihi olarak nitelendirdiği Fazıl 

Ahmet PaĢa‘yı bu vesileyle daima yüceltmiĢ ona methiyeler yazmıĢtır. ġair, Kandiye kalesinin 

tasvirine, harp haline, harpte kullanılan silahlara, verilen mücadelelere, kalenin fethine ve nihayetinde 

fetihten duyulan sevince geniĢçe yer vermiĢtir. SavaĢta gösterilen mücadele ve kazanılan zaferden 

gurur ve sevinçle bahsederken, düĢmanın düĢtüğü durumu da gözler önüne sermiĢtir.  Fazıl Ahmet 

PaĢa ile birlikte Kandiye‘nin fethine katılan Mezâkî, Ģair kimliğiyle yazmıĢ olduğu tarih ve kasidelerle 

tarihin en çetin muhasaralarından olan bu fethi gözler önüne sermiĢtir. ġiirleriyle adeta tarihe 

kaynaklık etmiĢtir. 
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Özet 

 

ĠnĢaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan beton yapı malzemesi olarak vazgeçilmez bir üründür. 

Malzeme teknolojilerinde son yıllardaki geliĢmelere rağmen beton üretiminin kolaylığı, maliyetinin 

düĢük ve yerel kaynaklarla üretilmesinin avantajını günümüzde de sürdürmektedir. Betonun avantajlı 

yönlerine karĢın zayıf özellikleri de bulunmaktadır. Özellikle olumsuz çevre koĢullarına karĢı betonun 

uzun ömürlü olabilmesi için karıĢımda ilave bileĢenlerin kullanımı ve özel tedbirlerin alınması gerekli 

olabilir. Bu amaçla beton karıĢımında kullanılan mineral esaslı puzolanik katkı malzemeleri beton 

kalıcılığında önemli bir malzeme bileĢendir. Doğal ve yapay olarak temin edilebilen bu katkılar ucuz 

olmaları ve betonun geçirimliliğini azalttıkları için yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak mineral 

katkıların taze betonun sertleĢme ve dayanım kazanma sürecinde farklı ortam koĢullarında 

gösterecekleri davranıĢlar değiĢebilir. Yapılan çalıĢmada farklı sıcaklık ve kür ortamında kalan silis 

dumanı, uçucu kül ve yüksek fırın cürufu katkılı betonların davranıĢları incelenmiĢtir. 

 

Deneysel çalıĢmalarda kullanılan silis dumanı, uçucu kül ve yüksek fırın cürufu uygulamada yaygın 

olarak kullanılan % 20 oranında çimento yerine katılarak 10 cm‘lik küp beton numuneleri 

hazırlanmıĢtır. Küp numuneler daha sonra dıĢ ortam, 23°C standart kirece doygun kür havuzu, 100°C 

etüv ve 3°C soğuk ortamda ĢartlandırılmıĢlardır. Deney numunelerinin fiziksel ve mekanik 

özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 3, 7 ve 28 günlük küp numuneler üzerinde birim ağırlık, ultrases 

geçiĢ hızı ve basınç dayanımı deneyleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Elde dilen sonuçlardan en uygun kür 

ortamının standart kür havuzunda olduğu sonucuna varılmıĢtır. Yüksek sıcaklık etkisinde erken yaĢ 

dayanımları yüksek çıkmakla birlikte ileri yaĢlarda dayanımlar hidratasyon suyunun buharlaĢması 

nedeniyle azalmıĢtır. Yüksek fırın cürufu katkısının farklı kür ortamlarından en fazla etkilenen mineral 

beton katkısı olduğu deney sonuçlarından elde edilmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Beton, Silis dumanı, Uçucu kül, Yüksek fırın cürufu, Kür koşulu, Dayanım 

 

 

Mechanical Behavior of Concretes Produced with Different Mineral Additives under 

Various Curing Conditions 

Abstract 

 

Concrete is an indispensable product as construction material for civil engineering applications. Due to 

the developments in materials technology in recent years, concrete still carries out its advantages with 

easier production, lower cost and local resources production ability. Concrete has also poor properties 

despite its advantages. It is important to take precautions for concrete especially under harmful 

environmental conditions in order to increase the service life of concrete. For this purpose, the mineral 

and pozzolanic concrete additives used in concrete mixture are important material components for 

concrete durability. These additives are available as natural and artificial those are commonly used 

because they reduce the permeability of concrete to be cheap. However, these different mineral 

additives behavior can change at the strength gaining process of concrete under different curing 

conditions. In this study, the properties of concretes produced with silica fume, fly ash and blast 

furnace slag under different temperature and curing conditions were examined.  

 

The 10 cm cubic concrete specimens were produced with silica fume, fly ash and blast furnace slag by 

generally used replacement ratio of 20 % against cement. After this process the cubic concrete 

specimens were cured under standard 23°C lime saturated water bath, 100°C furnace and 3°C cold 

conditions. The 3, 7 and 28 day cubic specimens are subjected to unit weight, ultrasound pulse 
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velocity and compressive strength tests in order to determine the physical and mechanical properties of 

the test specimens. According to test results, the most adequate curing condition for concrete was 

found as standard curing bath. Under high temperature effect the early age strength values are 

increased but the final strength values decreased due to the evaporated hydration water. As seen from 

test results, under different curing conditions the most influenced mineral concrete additive is found as 

blast furnace slag.  

 

Keywords: Concrete, Silica fume, Fly ash, Blast furnace slag, Curing condition, Strength 
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1: Cenk KARAKURT, Enes BAYAR, Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi, Türkiye 

 

GĠRĠġ 

Ġnsanoğlunun yaĢam döngüsü içerinde en temel ihtiyaçlarından birisi olan barınma 

gereksinimi ile birlikte farklı malzemelerin kullanılması sayesinde bu sorunun üstesinden gelinmiĢtir. 

Günümüzde ise modern yaĢam ile birlikte birçok inĢaat mühendisliği yapısı çeĢitli yapı malzemeleri 

kullanılarak hayatımızın her alanında yer almaktadır. Yapı malzemesi olarak beton, üretiminin 

kolaylığı, yerel malzemelerle üretilebilmesi, dayanıklı ve ekonomik olması nedenleriyle hala 

güncelliğini koruyan önemli bir yapı bileĢenidir.  Türkiye‘de ilk betonarme yapı 1920 yılında inĢa 

edilmiĢtir.  Yapılan araĢtırmalara göre, 1920-1940 yıllar arasında Avrupa‘nın beton Ģartnamelerini 

geliĢtirdiği görülmüĢtür.  Beton malzeme üzerine en ayrıntılı araĢtırmalar ve karıĢım hesapları için 

esasların geliĢtirilmesi, 1950-1960 yılları arasına rastlamaktadır.  Daha sonraki yıllarda, betonun uzun 

süredeki davranıĢı, döküm tekniği, donanım kalitesinin devamlılığı, kalite kontrol deneyleri, betonda 

ekonomikliği arttırma, daha zor Ģartlarda beton yapılarının inĢası, yeni malzemeler, katkı maddeleri, iĢ 

programlaması yönetimi ve ekonomisi konularında büyük geliĢmeler olmuĢtur.  Son yıllarda kimyasal 

katkı maddesindeki geliĢmeler, puzolanik katkı maddelerinin önemi anlaĢılarak beton üretiminde 

kullanılması, lif ve taze betona vakum uygulayarak betonun mekanik ve fiziksel özellikleri oldukça 

geliĢtirilmiĢtir (ġimĢek, 2009).  

Betonun dayanım geliĢiminde yeni teknolojilerin geliĢtirilmesiyle 800 MPa değerlerine 

ulaĢabilen reaktif pudra betonu gibi özel betonlarda günümüzde kullanılabilmektedir. Normal 

betonlarda kullanılan rijit agrega tanelerinin birbirine teması sonucu matris boyunca oluĢan arayüzdeki 

boĢluklar tane çapının azaltılması ile ortadan kaldırılmaktadır. KarıĢımda gerçekleĢtirilen bu 

düzenleme ile betonun porozitesi azaltılmakta donma-çözülme gibi çevresel etkilerine karĢı direnci ise 

artmaktadır. Normal çimento içerikli kompozitler ile karĢılaĢtırıldığında RPB‘nin en belirgin özelliği 

homojen yapısı, düĢük boĢluk oranı ve güçlendirilmiĢ çimento matrisidir (Karakurt, 2005). Bu süreçte 

sertleĢmiĢ beton özelliklerindeki bu önemli dayanım geliĢiminin dıĢında taze beton özelliklerinin 

iyileĢtirilmesine yönelik olarak da beton teknolojisinde geliĢmeler gerçekleĢmiĢtir. Özellikle sık 

donatılı, dar ve eğrisel kesitli yapı elemanlarında betonun yerleĢtirilmesinde iĢlenebilirlik sorunlarıyla 

karĢılaĢılabilmektedir. Bu sorunların üstesinden gelmek için geliĢtirilen kendiliğinden yerleĢen beton, 

kendi ağırlığı ile döküldüğü kalıba yerleĢebilen ve vibrasyon gerektirmeksizin kendiliğinden 

sıkıĢabilen en sık donatılı bölgelerde ve en dar kesitlerde bile hava boĢluğunu dıĢarı atarak ve sıkıĢarak 

düzlenebilen, ayrıĢma ve terleme gibi problemler yaratmayarak stabilitesini ve kohezyonunu 

koruyabilen, çok akıcı kıvamlı özel bir beton türüdür (Baradan & Felekoğlu 2004). Kendiliğinden 

yerleĢen betonlar sayesinde gerek iĢçilik maliyetlerinde azalma gerekse de sertleĢmiĢ beton kalitesinde 

artıĢ mümkün olmuĢtur.  

Ġster yapıdaki kalıbına yerleĢtirilerek elde edilen beton elemanların üretilmesinde, isterse ön 

yapımlı beton elemanlarının üretilmesinde, üreticinin ve kullanıcının son hedefi, sertleĢmiĢ durumdaki 

betonun, kendisinden beklenilen özellikleri gösterebilecek kalitede olmasıdır. Burada betondan 

beklenen sürdürülebilir ve kalıcı olarak yapının servis ömrü boyunca sorunsuz bir Ģekilde hizmet 

verebilmesidir. Beton kalıcılığı, betonun çevresel etkiler ve kullanım koĢullarına bağlı olarak 

değiĢmekle birlikte betonun erken yaĢlardaki kür koĢulları da kalıcılık üzerinde etkin rol 
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oynamaktadır. ġekil 1‘de donatı korozyonu ve alkali silis reaksiyonu sonucunda hasara uğramıĢ beton 

elemanlar görülmektedir. 

ġekil 1. Betonda oluĢan bazı kalıcılık hasarları (Corrosion Monitoring Information. 2010) 

 

BETONUN KÜRÜ 

Beton üretiminde bağlayıcı olarak kullanılan çimento hidrolik esaslı bir bağlayıcı olup 

dayanım kazanma sürecini su ile yaptığı hidratasyon reaksiyonu ile sürdürür. Hidratasyon olayının 

gerçekleĢebilmesi ve normal hızda devam edebilmesi için, betondaki çimento hamurunun içerisinde 

yer alan kapiler boĢluklarda yeterli miktarda suyun bulunması ve beton sıcaklığının çok düĢük 

derecelerde olmaması gerekmektedir.  O nedenle, yerine yerleĢtirme, sıkıĢtırma ve yüzey düzeltme 

iĢlemi tamamlanmıĢ olan taze betona uygulanacak bir sonraki iĢlem, betonun içerisindeki çimento ve 

su arasındaki kimyasal reaksiyonların oluĢumunu engelleyebilecek veya yavaĢlatacak koĢullara karĢı 

önlem almak olmaktadır.  Bu amaçla, yerine yerleĢtirecek olan taze betonun sıcaklığının çok düĢük 

olmamasına dikkat edilmekte, hidratasyon için yeterli miktarda su bulundurulabilmesi için de, beton 

yüzeyi ıslak tutulmakta veya buharlaĢmanın azaltılmasına çalıĢılmaktadır. 

2.1. Sıcak hava koşullarında betonun kürü 

Çimento ve su arasındaki kimyasal reaksiyonların büyük bir bölümü normal olarak, betonun 

ilk günlerinde yer almaktadır.  O nedenle, betonun içerisinde yeterli miktarda suyun ve sıcaklığın 

bulunması, özellikle, betonun ilk günleri için büyük önem taĢımaktadır. Betonun, özellikle ilk 

günlerinde, yeterince hidratasyon yapabilmesini sağlayabilmek üzere, betonun içerisinde yeterli 

miktarda suyun ve sıcaklığın bulundurulması ve bu ortamın korunması iĢlemi, betonun kürü veya 

betonun bakımı olarak anılmaktadır (American Concrete Institute, 1994). Betonun kür edilmesinde en 

temel prensip beton karıĢım suyunun betondan uzaklaĢmasını engellemektir. Dayanım kazanma 

sürecinde hidratasyonun devam edebilmesi için bu amaçla özellikle beton dökümünü izleyen ilk bir 

hafta boyunca kür uygulaması gereklidir. AĢağıda ġekil 2‘de sıcak havada dökülen beton elemanlara 

uygulanan kimyasal kür ve sulama kürü görülmektedir.   
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ġekil 2. Sıcak havada betonda kür uygulamaları (Ün, 2007) 

 

 

Betonun dayanım kazanma süreci ortam sıcaklığı ile de yakından iliĢkilidir. Ortam sıcaklığının 

ortalama 32°C‘nin üzerinde olduğu durumlarda karıĢım suyunun buharlaĢmasına karĢı önlem alınması 

gerekirken ortam sıcaklığının 5°C‘nin altına düĢtüğü durumlarda ise hidratasyon yavaĢlayacağı ve 

karıĢım suyunun donma riski oluĢacağı için farklı önlemler alınması gerekir. Sıcak hava koĢullarında 

alınması gereken önlemleri sıralayacak olursak: 

 

 Beton karıĢımının sıcaklığını azaltabilmek için, betonu oluĢturan malzemelerin soğutularak 

kullanılması, 

 Beton karıĢımında yer alacak su miktarının tamamının veya bir kısmının buz olarak kullanılması, 

 Katkı maddelerinin kullanılması, 

 Suyun buharlaĢarak kaybolmasını azaltacak önlemlerin alınması, 

 ĠĢin önceden planlanması, 

 Kür iĢleminin mümkün olan en kısa sürede baĢlatılması gerekir (Erdoğan, 2007) 

2.2. Soğuk hava koşullarında betonun kürü 

Olumsuz hava koĢullarında beton üretimi ile ilgili TS 1248‘e göre, günlük ortalama sıcaklığın 

ard arda üç gün süreyle +5 °C‘nin altında olduğu hava durumu beton dökümü için soğuk hava olarak 

tanımlanmaktadır (Türk Standartları Enstitüsü,  1989). DüĢük sıcaklık etkisinde yavaĢlayan 

hidratasyon nedeniyle taze betonda priz almada gecikme, erken yaĢ dayanımlarında kayıplar ve 

karıĢım suyunun donması gibi sorunlarla karĢılaĢılabilmektedir. Bu sorunlar geç kalıp sökülmesi ve 

inĢaat süresinde gecikmelere neden olduğu için ekonomik olarak kayıpları da beraberinde 

getirmektedir. Bu olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için erken dayanımı yüksek çimento kullanımı, 

yüksek oranda mineral katkı kullanımından kaçınılması, kalıpların ve inĢaat alanının ısıtılması, özel 

yalıtımlı kalıp kullanımı, priz hızlandırıcı ve antifiriz gibi kimyasal katkıların kullanımı, kalıp sökme 

sürelerinin uzatılması, beton karıĢım malzemelerinin ve karıĢım suyunun ısıtılarak kullanılması gibi 

önlemler alınması zaruridir. AĢağıda ġekil 3‘te soğuk havalarda yapılan kür uygulamaları 

görülmektedir.  
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ġekil 3. Soğuk havada betonda kür uygulamaları (Ün, 2007) 

 

 

3. DENEYSEL ÇALIġMALAR 

Bu çalıĢmada beton üretiminde yaygın olarak kullanılan mineral katkılardan uçucu kül, yüksek 

fırın cürufu ve silis dumanının farklı kür koĢullarında beton dayanımı üzerine etkileri incelenmiĢtir. 

Beton üretiminde kullanılan katkılar daha önce yapılan çalıĢmalardan elde edilen en uygun katkı 

kullanım oranı olan % 20 oranında çimento yerine ikame edilerek kullanılmıĢtır.  

3.1. Malzeme 

Beton karıĢımlarında kullanılan kalker esaslı kırmataĢ agregaları Bilecik Dağ ĠĢ Madencilikten 

temin edilmiĢtir.  Agrega tane boyutları 0-4 mm, 4-16 mm ve 16-32 mm olacak Ģekilde 3 farklı grupta 

kullanılmıĢtır. Çimento olarak kullanılan CEM I 42.5 R çimentosu Bilecik Sançim Çimento 

fabrikasından elde edilmiĢtir. Kullanılan mineral katkılardan F tipi uçucu kül Kütahya Seyitömer 

Termik Santralinden, yüksek fırın cürufu Bolu Çimento Fabrikasından ve silis dumanı ise Antalya Eti 

Ferrokrom tesisinden temin edilmiĢtir. Beton karıĢımlarında kullanılan bağlayıcı malzemelerin 

kimyasal analizi Tablo 1‘de verilmiĢtir.  

 

Tablo 1. Çimento ve mineral katkıların kimyasal analizi 

Ana Bileşenler 
(%) 

CEM I 42.5R 
Uçucu  

Kül 
Yüksek Fırın 

Cürufu 
Silis  

Dumanı 

SiO2 19.96 51.07 39.64 92.20 

Al2O3 5.03 22.65 12.24 0.65 

Fe2O3 2.88 5.83 0.72 0.34 
CaO 63.60 11.34 32.43 0.75 
MgO 1.17 2.48 7.51 0.38 
K2O 0.80 2.40 1.58 0.70 

Na2O 0.27 0.80 - 0.31 
SO3 2.79 1.69 1.43 1.05 
Cl

-
 0.005 0.004 - 0.003 

Kızdırma Kaybı 3.02 1.20 - 0.95 
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Şekil 4.Karışımlarda kullanılan uçucu kül, yüksek fırın cürufu, silis dumanı  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Yöntem 

ÇalıĢmada bir referans üç farklı mineral katkılı olmak üzere 4 farklı grup numune serisi 

hazırlanmıĢtır. Beton serilerinin mekanik ve fiziksel özellikleri 10×10×10 cm boyutlarında küp 

numuneler üzerinde belirlenmiĢtir. Hazırlanan betonların 3, 7 ve 28 günlük taze ve sertleĢmiĢ birim 

ağırlıkları, ultrases geçiĢ hızları ve basınç dayanımları deneysel olarak belirlenmiĢtir.    Beton 

karıĢımları Farklı kür koĢullarını numunelere uygulamak için 100ºC, 3ºC, 23ºC standart kür havuzu ve 

atmosfer altında dıĢ ortam koĢulları kullanılmıĢtır.   

4. DENEYSEL ÇALIġMA SONUÇLARI 

4.1. Taze ve sertleşmiş birim ağırlık deneyi sonuçları 

Kalıplanan taze betonların ve kür süreci sonunda sertleĢmiĢ beton numunelerinin birim ağırlık 

deney sonuçları Tablo 2‘de verilmiĢtir. Sonuçlar incelendiğinde sertleĢmiĢ birim ağırlıkların taze birim 

ağırlıklardan daha düĢük olduğu görülmektedir. Bu sonuç üzerinde hidratasyon sonucunda tüketilen 

suyun etkisi olduğu düĢünülmektedir. Yüksek fırın cürufu katkılı numunelerin birim ağırlıkları 

incelendiğinde referans numunesine benzer bir davranıĢ gözlenmiĢtir. Silis dumanı ve uçucu kül 

katkılı numunelerde ise birim ağırlıkların referans numunesine göre küçük oranda azaldığı 

görülmüĢtür.  

 

Tablo 2. Taze ve sertleĢmiĢ beton birim ağırlıkları 

Dış Ortam 

 3 Günlük (g/cm
3
) 7 Günlük (g/cm

3
) 28 Günlük (g/cm

3
) 

Numune Tipi Taze Sertleşmiş Taze Sertleşmiş Taze Sertleşmiş 
Referans 2.432 2.406 2.427 2.409 2.435 2.415 
YFCB 2.416 2.406 2.474 2.409 2.435 2.415 
UKB 2.447 2.416 2.467 2.445 2.407 2.391 
SDB 2.425 2.396 2.419 2.398 2.471 2.458 

20ºC Kirece Doygun Kür Havuzu 

 3 Günlük (g/cm
3
) 7 Günlük (g/cm

3
) 28 Günlük (g/cm

3
) 

Numune Tipi Taze Sertleşmiş Taze Sertleşmiş Taze Sertleşmiş 
Referans 2.434 2.410 2.459 2.437 2.423 2.407 
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YFCB 2.436 2.419 2.413 2.397 2.469 2.450 
UKB 2.444 2.415 2.425 2.409 2.395 2.376 
SDB 2.412 2.384 2.429 2.411 2.437 2.422 

100ºC Etüv Kürü 

 3 Günlük (g/cm
3
) 7 Günlük (g/cm

3
) 28 Günlük (g/cm

3
) 

Numune Tipi Taze Sertleşmiş Taze Sertleşmiş Taze Sertleşmiş 
Referans 2.443 2.419 2.469 2.450 2.426 2.402 
YFCB 2.414 2.396 2.419 2.409 2.412 2.398 
UKB 2.415 2.387 2.437 2.420 2.406 2.392 
SDB 2.423 2.395 2.407 2.387 2.413 2.397 

0ºC Soğuk Ortam Kürü 

 3 Günlük (g/cm
3
) 7 Günlük (g/cm

3
) 28 Günlük (g/cm

3
) 

 Taze Sert Taze Sert Taze Sert 
Referans 2.438 2.415 2.445 2.426 2.449 2.423 
YFCB 2.435 2.415 2.450 2.433 2.474 2.453 
UKB 2.440 2.409 2.423 2.405 2.398 2.375 
SDB 2.450 2.416 2.402 2.383 2.411 2.396 

4.2. Ultrases geçiş hızı deney sonuçları 

Beton numunelerinin içyapısındaki doluluk ultrases geçiĢ hızı deneyi ile incelenmiĢtir. 

Whitehurst (1951) tarafından yoğunluğu yaklaĢık 2400 kg/m
3
 olan numuneler üzerinde yapılan 

deneysel çalıĢmalardan ultrases hızı bilinirse beton kalitesinin belirlenebileceği ifade edilmiĢtir. Bu 

prensibe göre yapılan ultrases geçiĢ hızı deneylerinden elde edilen sonuçlar Tablo 3‘te verilmiĢtir. 

Deney sonuçları incelendiğinde soğuk hava koĢullarında ultrases geçiĢ hızlarının erken yaĢlarda 

azaldığı görülmektedir. Etüv ortamında ise özellikle 3 günlük erken yaĢ numunelerinin en yüksek 

geçiĢ hızı değerlerini verdiği görülmüĢtür. Katkı tipine bakıldığında soğuk ortamda silis dumanı 

katkısının daha iyi performans gösterdiği görülürken etüv ortamında ise yüksek fırın cürufu katkısının 

daha olumlu sonuçlar verdiği görülmüĢtür. DıĢ ortam koĢulunda kalan ve kür havuzunda Ģartlandırılan 

numunelerin ultrases geçiĢ hızı sonuçlarının ise birbirine oldukça yakın olduğu sonuçlardan 

görülmektedir. 

 

Tablo 3. Ultrases geçiĢ hızı deney sonuçları 

 

 

 

 

Numune Tipi 
Kür Havuzu (km/s) Dış Ortam (km/s) 

3 Günlük 7 Günlük 28 Günlük 3 Günlük 7 Günlük 28 Günlük 

Referans 2.06 2.21 2.23 2.10 2.28 2.13 

YFCB 2.10 2.23 2.35 2.15 2.29 2.32 

UKB 2.17 2.26 2.38 2.19 2.32 2.22 

SDB 2.27 2.22 2.51 2.27 2.24 2.43 

Numune Tipi 
Etüv 100ºC (km/s) Soğuk ortam 3ºC (km/s) 

3 Günlük 7 Günlük 28 Günlük 3 Günlük 7 Günlük 28 Günlük 

Referans 2.55 2.38 2.39 2.00 2.10 2.19 

YFCB 2.28 2.57 2.74 2.08 2.03 2.06 

UKB 2.26 2.31 2.38 2.08 2.12 2.16 

SDB 2.69 2.62 2.62 2.11 2.11 2.12 
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4.3. Basınç dayanımı deney sonuçları 

Farklı mineral katkılı beton numuneleri üzerinde yapılan basınç dayanımı deneyi sonuçları ġekil 

5 ve 6 da verilmiĢtir. Sonuçlar incelendiğinde mineral katkı kullanımıyla birlikte erken yaĢ 

dayanımlarında azalma olduğu görülmüĢtür. Referans numunesi incelendiğinde 3 günlük erken yaĢ 

dayanımı soğuk ortam küründe ve dıĢ ortam küründe elde edilmiĢtir. Bu grupta en uygun kür 

ortamının standart ortam olduğu dayanım geliĢimi sonuçlarından görülmektedir. Etüv ortamında 

100°C sıcaklıkta Ģartlandırılan numunelerde ise erken yaĢ dayanımı standart kür ortamının üzerine 

çıkamamıĢtır. Bunda yüksek sıcaklığa karĢın ortamda buharlaĢma nedeniyle beton karıĢım suyunun 

hızla bünyeden uzaklaĢması hidratasyon reaksiyonunun geliĢimini olumsuz yönde etkilemiĢtir. Uçucu 

kül katkılı serilerde soğuk ortam dıĢındaki kür ortamlarında 3 ve 7 günlük dayanım değerleri yaklaĢık 

30-40 MPa aralığında değiĢim göstermiĢtir. Özellikle sıcak hava koĢularında beton dökümünü 

benzeĢtiren etüv küründeki dayanım iyileĢmesi referans numunesine göre dikkat çekicidir. Bu davranıĢ 

üzerinde uçucu külün ince ve küresel yapısından dolayı karıĢım suyunu bağlayarak taze betonda 

buharlaĢma ve terlemeyi azaltması ve böylece hidratasyon reaksiyonlarının devamlılığının sağlanması 

etkili olmuĢtur.      

ġekil 5. Referans ve uçucu küllü numunelerin basınç dayanımları 

 

Yüksek fırın cürufu ve silis dumanı katkılı karıĢımların basınç dayanımı geliĢimi 

incelendiğinde (ġekil 6) 3 günlük erken yaĢ dayanımlarında etüv kürünün standart kür ortamından 

sonra en iyi dayanım değerini verdiği görülmüĢtür. Özellikle silis dumanı katkılı beton numunesinde 3 

günlük dayanım 40 MPa değerine ulaĢmıĢtır. Bunda uçucu külden daha ince olan silis dumanının 

yüksek kür sıcaklığıyla birlikte karıĢım suyunu tutarak hidratasyona katkı sağlaması olduğu 

düĢünülmektedir. Ancak 7 gün ve sonrasında etüv ortamında kalan betonun hidratasyon için suyu 

kalmadığından dayanım geliĢimi durmuĢ olup 28 günlük dayanımlar 7 günlük dayanımla neredeyse 

aynı çıkmıĢtır. Silis dumanlı betonların 28 günlük dayanımında en iyi sonucu 61.28 MPa ile standart 

kür ortamında kalan numune vermiĢtir. Silis dumanı çok ince bir malzeme olduğu için saha 

uygulamalarında da kür iĢlemine ayrı bir özen gösterilmesinin beton özelliklerni olumlu yönde 

etkilediği bilinmektedir. Genel olarak bakıldığında yüksek fırın cüruflu karıĢımların farklı kür 

ortamlarındaki dayanım davranıĢının uçucu kllü serilere benzer bir olduğu görülmüĢtür.  

 

 

 

  

Referans Uçucu kül 
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ġekil 6. Yüksek fırın cürufu ve silis dumanlı numunelerin basınç dayanımları 

 

 

5. SONUÇ 

 Mineral katkılı betonların farklı kür koĢullarında göstermiĢ olduğu dayanım davranıĢının 

incelendiği bu çalıĢma sonucunda aĢağıdaki bulgulara ulaĢılmıĢtır. 

 

 Yüksek fırın cürufu dıĢındaki katkılarla üretilen betonların birim ağırlık değerlerinin 

referans numunesine göre azaldığı gözlenmiĢtir. Bunda kullanılan katkı tipi özgül 

ağırlığının etkili olduğu düĢünülmektedir.  

 Ultrases deney sonuçları incelendiğinde özellikle silis dumanı katkılı betonun 3 

günlük erken yaĢta belirgin oranda yüksek değer verdiği görülmektedir. Basınç 

dayanımı sonuçlarıyla örtüĢen bu davranıĢta betonun sıcaklık etkisinde ve içyapıda 

silis dumanının bağladığı suyun etkisi olduğu düĢünülmektedir. 

 Soğuk ortamda kalan numunelerin ultrases geçiĢ hızı sonuçlarından mineral katkılı 

betonların 28 gün sonundaki ultrases değerlerinin referans numunesinden düĢük 

çıktığı görülmüĢtür. Bu nedenle saha uygulamalarında erken yaĢlarda hidratasyonu 

yavaĢlattığı için soğuk hava koĢullarında beton dökümünde yüksek oranda mineral 

katkı kullanımından kaçınılması gerektiği düĢünülmektedir.  

 Basınç dayanımı deney sonuçlarına göre mineral katkılı betonlarda dayanım 

geliĢiminde standart kür koĢulunun en uygun ortam olduğu görülmüĢtür. Bu durum 

özellikle sıcak havalarda dökülen mineral katkılı betonlarda su kaybının önlenmesinin 

önemine iĢaret etmektedir.  

 Özellikle sıcak ve soğuk hava koĢullarında beton dökümü ve sonrasında mineral 

katkılı karıĢımlarda kür uygulamalarına gerekli hassasiyetin gösterilmesi 

gerekmektedir. Böylece betonun dayanım geliĢimi ve ileri yaĢlarda göstereceği 

kalıcılık performansı daha sürdürülebilir olacaktır. 

  

Yüksek fırın cürufu Silisdumanı 
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Mission(s) versus Plurality:10/40 Window and Christian Missionary Efforts 

 

Süleyman Turan1 

 

As is well known from the 1960s onwards the breaking of cultural, racial, linguistical and 

geographical boundaries has been on a scale that the world has not previously seen. For the first time 

in recorded history of the world we seem to be rapidly becoming a true global community. In our day 

the presence, power and richness of other religious traditions have entered our awareness. Our 

contemporary intercommunicating and interdependent planet has made us aware, more clearly but also 

more painfully than ever before, of multiplicity of religions and of the many different ultimate 

answers. In terms of Christianity, this situation certainly doesn‘t mean that missionary efforts were left 

aside. Theologian Emil Brunner once pointed out ―The Church exists by mission, just as fire exist by 

burning; where there is no mission, there is no Church‖. Church which endeavored the 

Christianization of Europe in the first millennium, and Africa and America in the second millennium, 

aims to fulfillment same thing in the Middle East and Asia in the third millennium. The purpose of 

missionaries is to go where the church is not present rather than expand the church where it already 

exists (Rheenen, 1996: 209). So some missiologists are stating for the first time in Christian history, 

that there seems to be light at the end of the Great Commission tunnel. Accordingly, it is believed that 

for the first time at looks as if there is good reason to believe that the Church now has adequate human 

material and spiritual resources to accomplish the task. According to this view, non-Christian world 

geographically has been steadily becoming smaller as the centuries pass from the time of the early 

church (Sharrock, 2007: 152). In our world the core of the unreached people live in a rectangular-

shaped window and in this context, we confront with a new concept or phenomenon and have to point 

it out: the “10/40 Window”. 

In this paper, we will try to explain what this new phenomenon and its contents are, and then to get 

what kind of missionary efforts have been carrying on this region. In this framework, it will be present 

some maps, charts and statistical data. By doing this, our aim is to provide improved projections for 

those who interested in religious structure of contemporary world in general and contemporary 

Christian missionary works in 10/40 Window in particular. 

The 10/40 Window 

“10/40 window”, which is one of the popular evangelical terms, was coined and propounded by Luish 

Bush of Argentina, who is the International Director of the AD 2000 and Beyond Movement, in the 

Lausanne II: International Congress on World Evangelization in Manila in 1989. At the second 

Lausanne Congress, Bush drew attention to the fact that majority of unreached peoples live in a 

geographical region/rectangular-shaped window identified as ―10/40 window‖. Falling between 10 

degrees and 40 degrees north latitude and stretching from North Africa and southern Spain to Japan 

and northern Philippine islands. It is a world map accentuating in red the areas of Asia, Africa, and a 

small section of Europe that lie within this window. Although Cyprus, Gibraltar, Greece, and Portugal 

are within this zone, as pointed out by Arthur Lay Klinghoffer, their inclusion is only incidental and 

10/40 window mission doesn‘t refer to them (2006; 132). This window contains the vast majority of 

the world‘s unreached peoples. According to Bush, it is imperative that evangelistic efforts be focused 

                                                           
1
 Recep Tayyip Erdoğan University, Faculty of Divinity, Department of History of Religions, Rize/Turkey 
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among the people who inhabit the 10/40 window. If Christian missionaries are serious in their 

commitment to provide a valid opportunity for every person to experience the truth and saving power 

of Jesus Christ, they can not ignore the compelling realities within this region. Bush also emphasized 

that if Christians are faithful to the scriptures, obedient to the mandate of Christ, and unwavering in 

their commitment to plant churches within every people and city, then they will get to the core of the 

core – the 10/40 window (1994: 7/17, 7/22).  

Since 1990 the phrase of ―10/40 window‖ has become widely known (Han, 2010: 190). According to 

Patrick Johnstone, this concept is good and the publicity impact brilliant (2009: 548). We have point 

out that there were some missiologists and mission strategists who referred to this region before Bush. 

For example American missiologist, Ralph D. Winter emphasized in Lausanne I: Congress of World 

Evangelism in 1974 that missionary efforts have focused on the region between the latitudes 10º and 

40º north of the equator. But he used the phrase of the ―hidden frontiers‖ instead of the ―10/40 

window‖ (James, 1998: 258). 

Because this area is largely unreached by Christian missions, according to Rheenen, 10/40 window 

constitutes the ―core of the challenge‖ for world evangelization (1996; 290). Just as Rheenen, 

Johnstone points it out as another type of geographical challenge has confronted the church since 1990 

(2009: 547). It is also referred to this region as ―resistant belt‖ by Bush and Johnstone (1994: 7/17; 

2009: 548). Tracy and Linda Sharpe refer to this area as the 10/40 ―window of opportunity‖, because a 

unique window of opportunity exists there to reach unreached people (2009: 42). According to Stan 

Guthrie this window is an imaginary box (2000: 58). George Otis, who asks the question of why 

Christians have focused their concerns on the 10/40 Window, asserts that from the days of the earliest 

migrations out of Babylon, no other geographic corridor has contained such a profound concentration 

of spiritual darkness (1995: 10). 

There are 61 countries
2
 that lie at least partially within this window, which has been considered as 

window of opportunity for missionaries. Following is a complete list: 

 

  

                                                           
2 Some mission strategists arrange 57, 59 or 62 countries (See Guthrie, 2000: 

58;Smallman, 2000: 19). We prefered the list of Bush who propounded this new concept. 
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The Importance of the 10/40 Window for Christian Mission 

Luis Bush, who coined this concept, and his predecessors asserts that the 10/40 window confronts us 

with several important considerations; first, the historical and biblical significance; second, the least 

evangelized countries; third, the dominance of three religious blocks; fourth, the preponderance of the 

poor; fifth, the unreached ethno-linguistic people groups; sixth, the least evangelized mega cities. 

The historical and biblical significance 

The first and most fundamental reason why Christians focus on the 10/40 window, according to Bush, 

is because of the biblical and historical significance of this area. He arranges some examples: Bible 

begins with the account of Adam and Eve placed by God in the heart of what is now the 10/40 

window. Certainly we can see how ancient history ran its course in the territory marked by the 10/40 

window, from the cradle of civilization in Mesopotamia across the Fertile Crescent to Egypt. Empires 

rose and fell. It was here that Jesus was born, lived and died on the cross. The Church age was ushered 

in, and it was not until the second missionary journey of the Apostle Paul that events of biblical 

history occurred outside the 10/40 window (Bush, 1994: 7/18; Sharpe, 2009: 43). 

The least evangelized countries 

The second reason why Christians focus on this window is because it is home to the majority of the 

world‘s unevangelized people. While it constitutes only one-third of earth‘s total land area, nearly 

two-thirds of the world‘s people, with a total population nearing 4 billion, reside in the 10/40 window. 

Of the world‘s least evangelized countries, 37 are within the 10/40 window. Yet those 37 countries, 

including Iran, Guinea, Afghanistan, Morocco, Niger, comprise 97 percent of the total population of 

the 50 least evangelized countries (Bush, 1994: 7/18; Johnstone, 2009: 548; Wright, 2008: 188). 

Some countries within this window are considered in framework of World B, while others are World 

A. David B. Barrett pointed out in 1991 that the status of the world Christian mission today as 

compared to five centuries ago is depicted in accompanying diagram, which divides our globe into 

three worlds based on how much mission contact exist. These worlds, A, B, and C, are not 

geographically defined but are defined on the basis of response to the Christian faith. World C consist 

of all those who individually call themselves Christian. World B and A cover all who individually are 

identified as other than Christian. World B those who have heard the gospel but have not accepted it or 

become Christian. World A stands for non-Christians who have never come in contact with Christians 

and have no knowledge of Jesus Christ and the Gospel. According to Barrett, a fundamental flaw in 

today‘s Christian mission is that most mission agencies are not targeting World A. They are targeting 

other Christians. No contact, no mission (1991: 24-25). 

The dominance of three religious blocks 
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The 10/40 window contains three of the world‘s dominant religious blocs. The majority of the 

followers of Islam, Hinduism and Buddhism live within this window. Viewing the map from left to 

right the Muslim world can be seen most prominently in a wide band across the north of Africa into 

the Middle East, a bloc representing over 1 billion persons. In the middle of the map, overshadowing 

the subcontinent of India is the presence of Hinduism, also constituting a population of more than 700 

million. On the right side of the map is the Buddhist world (Bush, 1994: 7/19; Shadrach, 2003: 237). 

From its centre in the 10/40 window, Islam is reaching out energetically to all parts of the globe. In 

similar strategy, Christians aim to penetrate the heart of Islam. It is pointed out by some mission 

strategists that India is victimized even more severely by the spiritual blindness of Hinduism. North 

India, described by Rheenen and many other mission strategists as, the most spiritually dark place on 

earth. According to these peoples, while most missionaries to India work among tribal and outcast 

groups, the Hindu core of the nation (65 percent of the population)  and the Muslim minority (nearly 

15 percent) are notably neglected (Rheenen, 1996: 210; Bush, 1994: 7/19). 

The preponderance of the poor 

It is said that of the poorest of the poor in the world, more than eight out of 10 (82 percent) live in 

10/40 window. 23 countries there have a per-capita gross national product under $500; 29 countries 

with the lowest quality of life (based on life expectancy, infant mortality, and literacy) are there 

(Guthrie, 2000: 58). According to Bush, although nearly 2,4 billion of these people live within this 

window, only 8 percent of all missionaries work among them (1994: 7/20). 

Bryant L. Myers, in his article entitled, ―Where Are the Poor and Lost?‖ asserts that poor are the lost, 

and the lost are the poor. He arrived at this conclusion after illustrating that the majority of the 

unreached live in the poorest countries of the world (1994: 10/15). Bush tries to point out that 

Christians, committed with Great Commission, can not ignore the reality that there is a remarkable 

overlap between the poorest countries of the world and those which are the least evangelized (1994: 

7/19-20). 

The unreached ethno-linguistic people groups 

The fifth reason why Christians address their concerns on the 10/40 window is because it contains the 

largest bankrupt etnno-linguistic mega peoples. In fact over 90 percent of the individuals in these 

people groups live in this window (Bush, 1994: 7/20). 

The least evangelized mega cities 

10/40 window contains the overwhelming majority of the world‘s least evangelized mega cities – that 

is, those with a population of more than 1 million. Of the top 50 cities on the list, all 50 are in 10/40 

window. Experts believe that planting an evangelistic, indigenous church in each of these cities would 

be the key, or gateway, to reaching the majority of the unreached people groups throughout the 10/40 

window. Bush asserts that this fact alone underscores the need for prioritizing their efforts to reach 

each of these great metroplexes (1994: 7/20). 

Strengths and Limitations of Prioritizing Unreached Peoples (10/40 Window) 

for Christian Mission 

Some mission strategists, including Gailyn Van Rheenen, say that prioritizing unreached people has 

many strengths and limitations. We arrange the followings among them: 
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Strengths 

First, the vision of reaching the unreached has attracted many people to become long-term 

[professional] missionaries. As one of these peoples Damian Efta, in his article entitled, ―Who are the 

Unreached‖ writes: 

The logic led my wife and me to become missionaries went something like this. ―We have so many 

opportunities to hear the gospel on television and radio, in books and magazines, and at many evangelical 

churches, but because so many other people have little or no exposure to the gospel, we should focus our 

efforts on those who may never hear it. Work in our country is certainly legitimate and pleasing to God, 

but we should put more emphasis on those in unreached areas.‖ This logic also influenced our decision 

about what country we wanted to serve in. We wanted to go to people who had never heard the gospel 

(1994: 28). 

Second, the focus on the window has been widespread and, on the whole, invigorating for the church. 

As Guthrie indicates, Christian leaders from more than 150 countries have prayed, strategized, and 

sent missionaries in response to the needs in the window. For example, in September 1999, about 

20.000 people turned out for a world missions conference in Uberlandia, Brazil, focusing on the 

window. There it was announced that 85 missionary candidates are in training for the Projecto Janela 

10/40 (10/40 Window Project). The goal of the project was to send 1040 Brazilian and Latin 

missionaries into the region by the year 2010 (Bush, 1999). It has also been organized prayer meetings 

since 1993 under the title of ―Praying through the Window‖. Bush writes that prayer was one of the 

major strategies of AD2000 movement (2003: 24). The last meeting was held in 3 October 2010, 

Praying through the Window 9: Global Terrorism and World Religions.
3
 Bush and Robb recorded 

thousands of prayer journeys and millions of home-based intercessors involved in the Praying 

Through the Window emphases (Bush, 2003: 25; Robb, 1998: 180-193). 

Third, the desire to reach the unreached has led to the development of special types of missions 

necessary to break into resistant areas. Vocational missionaries [tent-makers] are entering countries 

where full-time, church-planting missionaries can not go. Nonresidential missionaries are mobilizing 

resources and training personnel for areas traditionally closed the Christianity. Special movements, 

societies, and consultations creatively mobilize and strategize for reaching the unreached. In this 

framework, Rheenen says that prioritizing unreached people has thus made a significant contribution 

to missions (1996: 212). 

Limitations 

First, unreached people are generally resistant to the Christian mission; planting churches and 

nurturing new Christians is difficult and frequently impossible. So Bush himself calls the 10/40 

window ―the resistant belt‖ of the world (1994: 7/17). Ralph Winter, one of the premier missions 

mobilizers focusing on the unreached, admitted as much during the 1997 AD2000-related Global 

Consultation on World Evangelization II Conference in Pretoria, South Africa: ―The word Christian 

movement has largely stalled in relation to the Hindu, Muslim, and Buddhist blocs of unreached 

peoples…‖ (Guthrie, 2000: 59). 

Second, it is said that some proponents of the unreached people‘s perspective focus too narrowly on 

the area of the world. One mission strategist told the European director of an evangelical mission, ―All 

foreign missionaries must leave Europe immediately. They have absolutely no business being there. 

Europe is evangelized. This extreme perspective would negate missions in North and South America 

                                                           
3 See http://prayingthroughthewindow.net 
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and in Europe and Africa south of the Sahara. The only valid mission work, therefore, would be within 

the 10/40 window (Rheenen, 1996: 213). 

Conclusion 

We can say that the focus of the Christian missions 200 years ago was for the coastlands of the world. 

A century later, it motivated a new generation to reach the interior regions. Today, Christian 

missionaries are concentrating their efforts on the unreached peoples of the world, most of which are 

in the 10/40 window. 

Mission strategists considered the window, like any successful marketing tool provides not only a 

convenient way of looking at the world, but also shows them a lot of themselves. But we have to point 

out that despite all the emphasis on the unevangelized peoples in 10/40 window, as indicated clearly 

by some mission strategists, this powerful marketing approach, has failed to make much Christian in 

the 10/40 window countries. Although these strategists say that Christians can not reasonably except 

to achieve the goals of the mission movements without a significant change in strategy, it can be 

thought that more of the same will not make any remarkable changes. 

In his book entitled Missions in the Third Millennium, Guthrie tries to answer the question of at the 

launch of the third millennium, is it time to close the window and come up with a more accurate 

description of e needy world? He asserts that although like death and taxes, Christians will probably 

always have the window with them but today, because only 8 percent of all missionaries minister 

there, mission organizations and churches have to send more missionaries and other Christians 

committed to evangelism there. Yes, just as Guthrie, we may suppose that the window remains open. 

However, we must draw attention on two important points to affect Christian mission: First, the 

number of professional missionaries/full time missionaries have been declined, and churches and 

mission organizations have been made heavy weather of it. Second, the percent of those who go to 

church and interest in missionary works in Europe has been considerable decreased. Therefore it 

justifies someone arguing that Christian churches and missionaries must focus on European countries 

again as became as in the first millennium rather than 10/40 window. Moving from this point, some 

mission strategists like Alvin Reid refer to a revolutionary call to reach the great cities of the west, and 

say that the time has come for a western version of the 10/40 window. 
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Mobilya ve Renk ĠliĢkisi 
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Özet 

 

Renk, tasarımın en önemli öğelerinden biridir. Farklı renklerin, insanlar üzerinde psikolojik ve görsel 

etkileri olmaktadır. Mobilya tasarımında renk, tasarım sürecinde değerlendirilmesi gereken önemli bir 

öğedir. Mobilya kullanıcılarının, mekânlarını ve mobilyalarını her zaman değiĢtirme Ģansı yoktur. 

Bundan dolayı tasarımda renk seçimi çok önemlidir. Mobilyada her yüzey temel bir renge sahiptir. 

Mobilyada ki bu renkler; ağaç malzemenin doğal rengi, ağartma, renkli vernik, reçineli renkli kâğıt, 

tabaka halindeki kaplama malzemesi ve renkli boyalarla elde edilir. Rengin psikolojik etkileri, moda, 

yaĢ-cinsiyet, coğrafi bölge, toplumsal yargılar, gelenek ve inanç sistemi, mekânın iĢlevine uygunluk, 

büyüklük küçüklük iliĢkisi, mekân boyutları gibi özellikleri tasarımcıyı ve kullanıcıyı renk seçiminde 

etkiler. 

Bu çalıĢmamızda mobilya tasarımında tercih edilen renklerin özellikleri, tercih edilme nedenleri ve 

diğer mobilyalarla uyumu araĢtırılmıĢtır. Bu araĢtırma ve derlemenin, tasarımcı ve tüketicilere 

yardımcı olacağı düĢünülmüĢtür. 

 

Anahtar Kelimeler: Mobilya, renk, tasarım 

---------------------------------------------------- 

Sezgin BIÇAK, Kastamonu Üniversitesi, Türkiye 

 

 

Furniture and Color Relationships 

Abstract 

 

Color is one of the most important elements of the design. Different colors are psychological and 

visual effects on people. Color in furniture design, is very important element that should be considered 

during the design process. Furniture users, place and furniture is no chance of changing all the time. 

Therefore the choice of colors in the design is very important. Every surface in the furniture has a 

basic color. The colors of the furniture is obtained by; natural color of the wood, bleaching, colored 

varnish, resin and colored paper, stratified coating material and colored dyes. Psychological effects of 

color designers and users can be affect the color of choice by; fashion, age-gender, geographical 

region, social judgments, tradition and belief system, compliance with the space function, small size 

relationship, place dimensions. 

In this study, properties of the preferred color in the furniture design, the cause was investigated 

preferences and compliance with other furniture. This research and compilation, thought would help to 

designers and consumers. 

 

Keywords: Furniture, color, design 
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GĠRĠġ 

Oturulan yerlerin süslenmesinde ve çeĢitli amaçlarla donatılmasına yarayan eĢyalara mobilya 

denir (Dinçel, 1979). Diğer yandan TS 4521‘e göre ağaç mobilya ise oturma, yemek yeme, çalıĢma, 

yatma ve benzeri iĢlerin yapılmasında kolaylık ve rahatlık sağlayan, parçaların büyük bir kısmının 

masif, lifli, yongalı ve tabakalı ağaç malzemelerden yapılan, taĢınabilir ve sabit olarak kullanılan 

eĢyalardır.  

Renk, çeĢitli cisimlerden yansıyarak gelen ıĢınların görsel idrakte meydana getirdiği bir 

duygudur. Gözün algılayabileceği ıĢık boyu, 360-780 nanometre arasındadır. Görme olayı fiziksel, 

fizyolojiksel ve psikolojiksel olmak üzere üç temel safhadan oluĢur. Bunlar; cisim ve cisimdeki renkli 

ıĢınların göze gelmesi (fiziksel), gözdeki iĢlemler (fizyolojiksel) ve beyindeki iĢlemlerdir 

(psikolojiksel). Renk oluĢabilmesi içinde cisim göze ıĢın göndermeli, normal bir göz ve normal bir 

beyin olmalıdır (Efe, 2004). 

Bir tasarımda ve mobilyada yer alan biçimler, yüzeyler ve öğeler renk farklılıkları ile daha iyi 

algılanır (Özdemir, 2005: 391). Tasarımcı, bir mobilya tasarımı yaparken renklerin fiziksel ve 

psikolojik özelliklerini bilmeli ve buna göre uygulama yapmalıdır. Ancak renk seçimini yönlendiren, 

tasarımcıların ve kullanıcıların renk tercihlerinde hisleriyle hareket etmelerine neden olan bir takım 

kriterler vardır. Bu kriterlerin incelenerek tasarımcıya yön vermesi amaçlanmıĢtır (Özdemir, 2005: 

391). Renk ile bir takım çalıĢmalar yapılarak basık mekânlar yüksek, dar mekânlarda ise olduğundan 

daha geniĢ gösterilebilir (Berk, 1964).  

Tüketicilerin mobilyalarını her an değiĢtirme Ģansının olamayacağı gerçeği, renk seçiminin 

önemini ortaya çıkarmaktadır (Özdemir, 2005: 391). Dolayısıyla bu çalıĢmada amaçlanan; mobilya ve 

renk iliĢkisi, mobilya tasarımı ve renk konusunda uzmanlaĢmıĢ kiĢilerin araĢtırmaları ve incelemeleri 

gereken bir konudur.  

MOBĠLYA ve RENK ĠLĠġKĠSĠ 

GüneĢ ıĢığı bir cam prizma ile kırılmaya tabi tutulursa içindeki renkli ıĢınlar ayrılabilir. Bu 

sırada güneĢ ıĢığındaki çeĢitli dalga uzunluğunda bulunan ıĢınların kırmızı, turuncu, sarı, yeĢil, mavi, 

lacivert ve mor sırası ile kırıldığı görülür. Kırılma açısı en küçük olan kırmızı, en büyük olan ıĢının ise 

mor olduğu ortaya çıkar (Güngör, 1972: 34). 

 

Figür 1. GüneĢ Tayfı (Güngör, 1972: 34) 

 

Renkler bu sıra ile bir Ģeride boyanır ve bu Ģeridin iki ucu birbirine birleĢtirilirse renk çemberi 

oluĢur (Güngör, 1972: 34). Bu renk çemberindeki üç ana renk kırmızı, sarı ve mavidir. Turuncu, 

kırmızı ile sarının karıĢımı, yeĢil, sarı ile mavinin karıĢımı, mor ise mavi ile kırmızının karıĢımı 

sonucu ortaya çıkan ara renklerdir. Siyah ise üç ana renk olan kırmızı, sarı ve mavinin karıĢımı sonucu 

oluĢur. Ana ve ara renkler tayftaki sıra ile tertip edildiğinde, yakın olan renkler birbirinin uygunu 
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sayılır. Birbirinin kontrastı yani zıttı olan renklere bütünleyici renkler denir. Bu renkler birbirlerinin 

zıttı olduklarından, yan yana geldiklerinde birbirlerini en iyi Ģekilde tamamlarlar.  Bu sebeple mobilya 

yüzeyindeki rengin etkisinin daha belirgin olması isteniyorsa o rengin bütünleyicisi yani zıttı olan renk 

yanına konulmalıdır (Güngör, 1972: 34). 

 

Figür 2. Renk Çemberi ve KarıĢımı (Güngör, 1972: 34) 

 

Bir nesnenin biçiminden önce rengini algılarız (Doruk, 1973). Bu yüzden renk, mekân ve 

mobilya düzenlemelerinde önceliğimiz olması gerekmektedir. Mobilya tasarımcılarının da buna 

gerekli hassasiyeti göstermesi sağlanmalıdır.  

Mobilya tasarımında renk, ürün-kullanıcı iliĢkilerini yapılandıran, ürünün malzeme ve 

konstrüksiyon özelliklerini yansıtan en önemli öğedir. Bir mobilya görsel olarak daima rengi ile 

tanımlanır. Mobilya tasarımcılarının bunu unutmaması ve tasarımın her aĢamasında bunu 

değerlendirmesi gerekmektedir. Ayni zamanda renk tasarımcının kimliğini ve özel mesajlarını 

aktarabileceği bir unsurdur (Kıran, 1986).  

Rengin Ruhsal Etkisi 

ÇeĢitli renkler insanlarda değiĢik etkiler yapar. Bunu tersten ifade edersek, farklı ruhsal halde 

bulunan insanlar farklı renklerden hoĢlanırlar. Ġnsanların farklı renklerden hoĢlanması değiĢik ruh 

hallerinde olmasından kaynaklanmaktadır. Çocukların ve medeni olmayan kavimlerin parlak ve renk 

zıtlılıklarından hoĢlanması buna bir örnektir. Buna karĢılık olgunlaĢmıĢ insanlarda ve geliĢmiĢ 

toplumlarda parlak olmayan ve birbirine yakın renk tonlarından hoĢlandığı görülmektedir (Güngör, 

1972: 35). 

Ayni milletin farklı devirleri dahi renk seçiminde değiĢiklik gösterir. Lale devri ile Kanuni 

Sultan Süleyman devrinde hoĢlanılan renkler karĢılaĢtırılırsa, Lale devrindeki renklerin sulh ve 

eğlenceye dönük, Kanuni Sultan Süleyman döneminin renklerinin ise fetihler yapmak duygusuna 

sahip oldukları anlaĢılır. Hangi rengin insanda hangi ruhsal etkiyi yaptığı bilinirse, farklı renkleri 

tercih eden insanların ruhsal halleri tahmin edilebilir (Güngör, 1972: 35). Renklerin insanda genellikle 

ne gibi etkiler yaptığı Ģöylece özetlenebilir. 

 

1. Kırmızı: Heyecanlandırıcı bir renktir. Samimiyet ve hoĢlanma duygusu doğurur. Huzursuzluk 

verir ve nefse idare duygusunu kaybettirir. Mücadele, canlılık ve çekiciliği temsil eder. Hayvanlar 

üzerinde en çok etki yapan renktir.  
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Yemek masasını kırmızı bir çiçekle ya da kırmızı peçetelerle süslemek de ortamı daha sıcak 

hale getirebilir. Kırmızının, konutta kullanılacağı ideal mekân yatak odasıdır. Hareketin ve aktivitenin 

yoğun olduğu mekânlar için en uygun renktir. Mutfak, çocuk odası, diskotek, dans stüdyoları, otel 

lobileri, fast food lokantaları ve topluma açık yerlerdeki mobilyalarda kullanılabilir (Kalınkara, 2006: 

99). 

2. Turuncu: Hareket ve canlılık doğurur. YaĢama Ģevki ve kudretini arttırır. Kahverengine 

yaklaĢtıkça sükûnet verir. Ġnsana mutluluk veren sıcak bir etkisi vardır.  

Mutfak, çocuk odası ve yemek odası mobilyalarında kullanılabilir. Büro, yatak odası ve çalıĢma 

odası mobilyası gibi yerlerde az miktarda kullanılmalıdır. AhĢap doğrama, kapılar ve pervazlar 

turuncunun ve tonlarının uygulanabileceği yerlerdir. Dekorasyonda daha çok turuncunun değiĢik 

tonları olan bakır, Ģeftali, mercan, somon, karides ve pas rengi kullanılır (Kalınkara, 2006: 100).  

3. Sarı: En parlak renktir. NeĢe doğuran bir renktir. Fikri ve zekâyı artırır. Gri ile karıĢtırılırsa 

etkisini kaybeder. Parlak sarı ıĢık kan dolaĢımına olumlu etki yapar.  

Salon ve mutfak mobilyasında rahatlıkla kullanılabilir. Sarı tonlarındaki yemek masası üzerinde 

yenen yemeğin daha neĢeli geçtiği psikologlarca söylenir. Sarının kullanılmasının doğru olmadığı 

alanlar ise çalıĢma odası mobilyalarıdır. Çünkü beyin üzerindeki etkilerinden dolayı sarı renk bazı 

zihinsel karıĢıklıklara ve bunalımlara yol açabilir. Bu nedenle dinlenme amaçlı oturma odaları ile 

yatak odası mobilyaları da bu renkle dekore edilmemelidir. Bu mekânlarda sarı renk isteniyorsa 

tamamlayıcısı olan mor ile beraber kullanılmalıdır (Sun ve Sun, 1994).  

4. YeĢil: Serin, taze ve gençleĢtirici bir renktir. Doğayı temsil eder. Memnuniyet, sükûnet ve 

uyumu temsil eder. Gri ile karıĢtırılırsa tembellik, sarı ile karıĢtırılırsa canlılık verir. Dinlendirici bir 

renktir.  

Mutfağın açık yeĢil tonlarda dekore edilmesinde yarar vardır. YeĢilin koyu tonları zemin 

döĢemesi, mutfak dolapları ve fayanslar için oldukça uygundur. Genellikle iĢ yerlerindeki 

mobilyalarda zamanınızı alan misafirlerinizi kovuĢturmak için yeĢil renk kullanılabilir (Kalınkara, 

2006: 100). 

5. Mavi: Soğuk ve sakin bir renktir. Denizi ve gökyüzünü temsil eder. DüĢünme ve karar verme 

kabiliyetini artırır. Ġnanma duygusunu kuvvetlendirir. Sinir sistemi bozukluğuna da birebirdir. Bu 

nedenle sıkıntılı olduğumuz zaman denizi ya da gölü seyrederek yatıĢmamız ve sakinleĢmemiz söz 

konusu olabilir.  

Meditasyon ve ibadet için ayrılmıĢ mekânlarda olumlu etki yapar. Mavinin açık tonları, yatak 

odası, banyo ve çalıĢma odası için ideal bir renktir. Açık tonları kullanılarak mekân olduğundan daha 

büyük gösterilebilir. Kuzeye bakan soğuk ve karanlık odalarda çok az miktarda kullanılabilir (Sun ve 

Sun, 1994). 

6. Mor: GerçekleĢmesi zor sabit fikirler ve hüzün hissi doğurur. DüĢündürücü bir renktir. GeniĢ 

yüzeylerde korku hissi verir. PiĢmanlık doğurur.  

Dekorasyonda en az kullanılan renk olmakla beraber, açık tonları olan leylak, orkide ve lavanta 

renkleri yatak odası ve çalıĢma odasında ve burada bulunan mobilyalarda kullanılabilir (Gillies, 1948). 

Güven duygularını hareketlendiren açık mor ile hastane ve kliniklerdeki bekleme salonlarının dekore 

edilesi doğru olur. Mor ile bir arada kullanılabilecek en uygun tamamlayıcı renk sarıdır (Kalınkara, 

2006: 101). 

7. Diğer Renkler: Temizlik, saflık ve ferahlık telkin eden beyaz, iç dekorasyon dıĢında pek 

kullanılmasa da son zamanlarda yoğun bir Ģekilde mobilyalarda kullanılmaktadır. Ciddiyet ve ağırlık 

telkin eden siyah ise büyük yüzeylerde endiĢe ve korku vermekle beraber ölçülü kullanıldığı takdirde 
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mobilyada zarafet verir. Kahverengi ise verdiği ciddiyetten dolayı oturma odası ve salon 

mobilyalarında kullanılabilir. 

Turkuvaz (mavi-yeĢil), banyo, bekleme salonları, lobiler, yatak odası, çalıĢma odası ve büro 

mobilyaları için ideal bir renktir.  

Macenta (kırmızı-mor), Ģefkat ve sıcaklık verdiği için yatak odaları, yemek odaları, oturma 

odaları ve bina giriĢlerinde kullanılabilir. Bu rengin mutfak ve çalıĢma odalarında kullanımı ise uygun 

değildir (Sun ve Sun, 1994). 

Orkide ve lavanta çiçeği renkleri, iĢtah kaçırıcı etkilerinden dolayı yemek odası mekân ve 

mobilyalarında pek kullanılmamalıdır (Pahlmann, 1968). 

Maun, meĢe, ceviz, çam vb. pek çok ağaç malzeme mobilya yapımında kullanılmaktadır. Bu 

ağaç malzemeler mobilya yapımında hafif açık ya da gri katılmıĢ açık renge ağartılmıĢtır. Burada 

temel olarak kalabalık Ģehirlerdeki toz problemi dikkate alınmıĢ, mobilyanın tozu göstermemesi 

sağlanmıĢtır (Morton, 1953). 

Renk, insanlar üzerinde doğurduğu etkiler bakımından iki grupta toplanabilir. Bunlar: 

 

1.  Sıcak renkler: Kırmızı, turuncu ve sarı renklerdir. NeĢe, canlılık, hareket ve iĢtah telkin eder. 

Bu renkteki mobilyalar olduğundan daha büyük görünerek yakınlık hissi verir. Hemen ilgiyi çeker ve 

gözü kamaĢtırır. Dolayısı ise mekân içinde öne çıkma eğilimi gösterir. Bundan dolayı mekân içinde bir 

mobilyayı ön plana çıkarmak istiyorsak onu sıcak renklerde boyamalıyız.  

2. Soğuk renkler: Mavi, yeĢil ve mor renklerdir. Rahatlık, sükûnet ve dinlenme telkin eder. Bu 

renkteki mobilyalar olduğundan daha küçük görünerek uzaklık hissi verir. Mekân içinde bir 

mobilyanın diğerlerinden daha az dikkat çekmesini sağlamak için soğuk renklerle boyamamız 

gerekmektedir. 

Bir mobilya tasarımında sıcak veya soğuk renklerden herhangi birinin egemen olması 

gerekmektedir. Ayni düzenlemeye bir miktarda egemen olmayan grubun renginden katılarak da güzel 

bir uyum sağlanabilir. Mekân ve mobilya da kesinlikle Ģu renkler olmalı diye net bir Ģey 

söylenemeyeceği gibi renklerin özellikle ruhsal etkilerine göre aĢağıdaki uygulamalara dikkat etmek 

gerekmektedir. 

Antre için sıcak ve yüksek değerde renk kullanılmalı. Taban döĢemesi olan parke veya halı, 

mobilya döĢemesi ve kaplama rengi ile kontrast yapılabilir. Bu nedenle mobilya zeminle kaynaĢarak 

daha belirgin bir hal alır. Perdeler genellikle mobilya döĢemesinden bir iki ton açık veya koyu 

seçilebilir. Fakat duvarla ılımlı bir kontrast yapması gerekir (Dinçel ve IĢık, 1995). Mutfak mobilyaları 

için genellikle temizlik ve düzen ifade eden pastel (solgun) renkler kullanılması gerekmektedir. 

Çocuklar için ise durum tam tersidir. Daha kuvvetli (koyu) ana renkler tercih edilmelidir (Kurtoğlu, 

1989). 

IĢık Kaynağının Etkisi 

Mobilyalara atfettiğimiz renklerin kaynağı ıĢıktır. IĢık olmadan renk var olmaz (Ching, 2008). 

IĢık ve renk birbiri ile sıkı sıkıya iliĢkilidir. Hem doğal hem de yapay ıĢığın, tasarımın algılanmasında 

büyük bir etkisi vardır (Dodsworth, 2012: 130). En iyi sonucu alabilmek için önemli olan ıĢık 

Ģiddetini, dağılımını ve ıĢığın yönünü kontrol etmektir (Kalınkara, 2006: 49). 
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 IĢığın Ģiddeti, mobilyanın parlaklığı ve odadaki renklerle ilintilidir. Koyu mobilyaların 

görülebilmesi daha fazla ıĢıkla sağlanabilir. Bu nedenle, beyaz yâda pastel renkli odalar ve mobilyalar 

en az ıĢığa gereksinim duyarlar. IĢığın dağılımı, mekânın ve mobilyanın büyüklüğü ile ilintilidir. GeniĢ 

bir oda eĢit olarak dağılmıĢ fazla ıĢığa gereksinim duyar ve böylece istenmeyen ıĢık kontrastı 

(zıtlıkları) ve gölgeler önlenmiĢ olur (Kalınkara, 2006: 49). 

Renk tamamen ıĢığa bağlıdır. Bir mobilyanın rengi, gün ıĢığında veya gece yapay aydınlatma 

altında farklılık gösterir.  Ġç mekânda ve mobilyada ıĢığın parlaklık, yansıma ve renk kalitesi 

önemlidir. Gerçek renk kalitesi beyaz ıĢıkta daha belirgin ortaya çıkar. Öğle saatlerinde gün ıĢığı 

beyaz ıĢığa çok yakındır, ancak sis ve dumanla Ģiddeti değiĢebilir (Kalınkara, 2006: 50-51-52). Tüm 

renkler gün ıĢığında daha parlak ve pastel görünürler. Doğal ıĢık, akkor lamba ve flüoresan lamba 

altında mobilyanın renk tonları değiĢebilir. 

Herhangi bir yüzeyden yansıyan ıĢığın miktarı mobilyaların rengine bağlıdır. YeĢil bir 

mobilyadan yansıyan ıĢık, hafif yeĢil bir renge sahip olabilir. Pembe veya turuncu bir mobilyadan 

yansıyan ıĢık ise sıcak bir renge sahiptir (Faulkner, 1979). 

Bir mobilyanın rengindeki görünür değiĢiklikler, ıĢığın ve çevresindeki diğer nesnelerin 

renginin etkisiyle oluĢmaktadır. Elektrik ampulleri sıcak, florasanlar ise soğuk ıĢık saçarlar. Gün ıĢığı 

da saatine ve ıĢığın geldiği yöne bağlı olarak sıcak veya soğuk olabilir. Sıcak ıĢık kaynağı sıcak 

renkleri vurgular, soğuk ıĢık kaynağı ise soğuk renkleri yoğunlaĢtırır (Ching, 2008: 110). 

Bir rengin görünür değeri, kendisini aydınlatan ıĢığın miktarı ile de değiĢtirilebilir. Aydınlatma 

seviyesi azaltılarak nesnenin renginin tonu koyulaĢtırılabilir, aydınlatma seviyesi artırılarak da 

nesnenin renginin tonu açılabilir. Diğer taraftan herhangi bir mobilyanın geniĢlik ve yüksekliğini 

istenildiği gibi göstermek için aydınlatma armatürüne değiĢik reflektörler takılabilir. 

Renk Seçimini Belirleyen Faktörler 

Bireysel tercihler, odanın yönü, odanın fiziksel özelliği, bitiĢik odalarda kullanılan renkler, 

dekorasyon teması vb. renk seçimini belirler.  

 

1.Bireysel tercihler: Bazı kimseler bazı renkleri hoĢlanılmayan renkler olarak tanımlayabilir. 

Örneğin; yeĢilden hiç hoĢlanmayan insanlar olmasına rağmen yeĢil popüler dekorasyon rengidir 

(Craig, 1970). Renk seçimini etkileyen diğer faktör ise yaĢtır. Genç aileler daha canlı ve enerjik 

renkleri, orta yaĢtaki aileler hafif olan renkleri ve yaĢlı aileler ise yumuĢak renkleri tercih etmektedir 

(Gillies, 1948).  

2.Odanın yönü: Güneye bakan ve hatta güneydoğu ve güney batıya bakan bir oda doğal gün 

ıĢığına maruz kalır.Bu nedenle, genellikle duvar, mobilya ve döĢeme gibi geniĢ yüzeylerde soğuk 

renklerin kullanılması önerilir. Diğer taraftan, kuzeye bakan bir oda daha az doğal ıĢık alacaktır. Bu 

nedenle, genelde serinliği dengelemek için kuzeye bakan mekânlarda sıcak renklerin kullanılması 

önerilmektedir (Craig, 1970). 

3.Odanın fiziksel özelliği: Küçük bir odanın duvarlarında koyu, parlak ve sıcak renkler 

kullanıldığında kullanıcı kalabalık duygusuna kapılacak, belki de depresyona girecektir. Mekâna 

geniĢlik duygusu kazandırmak için, açık renk bir duvar ve bu duvar rengine benzer renkte mobilya ve 

perdeler olmalıdır. Aynı zamanda, bunlara göre daha da açık renkte bir tavan ile koyu renkte bir halı 

kullanılmalıdır. Küçük mekânın daha büyük, büyük mekânın ise daha küçük gösterilmesi renk 

kullanımının yanında mobilyaların ustalıkla yerleĢtirilmesi ile sağlanmaktadır (Kalınkara, 2006: 103). 
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4.BitiĢik odalar ve mevcut mobilyalar: Renkler bir odadan diğerine akma eğilimi gösterirler. 

Mekân küçük ise birlik ve geniĢlik duygusu oluĢturmanın en iyi yolu sosyal yaĢam alanında duvardan 

duvara halı, hol ve yemek odasında orta parlaklıkta bir renk kullanılmasıdır. Holdeki duvar kâğıdı 

desenli ise bitiĢik odaların renk Ģemalarına uygun olması önerilir. Maksimum alan duygusu 

oluĢturmak için, sosyal yaĢam alanı, hol ve yemek odasında ayni ve açık renk kullanılması tercih edilir 

(Kalınkara, 2006: 103-104). 

5.Odanın karakteri: Yatak odaları dinlenme ve uyuma iĢlevlerini gördüğünden renklerin 

dinlendirici olması gerekmektedir. Oturma odası, mutfak, çocuk odası ve yemek odası daha renkli 

olabilir. Çünkü bu odalar aile üyelerinin aktivite alanlarıdır.  

Mekân Dekorasyonu ve Renk 

Mor bir oturma grubunun duvarına mor‘un bitiĢik rengi olan mavi kullanılması etkili olur 

(Craig, 1970). Renk sihirli bir etkiye sahiptir. Dizayndaki hiçbir eleman renk kadar ruhsal etki 

oluĢturamaz, bir mekânın biçimini ve büyüklüğünü değiĢtiremez, bir mobilyanın olumsuz bir yönünün 

görüntüsünü kamufle edemez veya dikkati bir obje üzerine yoğunlaĢtıramaz. Sarı, turuncu ve kırmızı 

gibi sıcak renkler öne çıkma eğilimi gösterirken, yeĢil ve mavi gibi soğuk renkli mobilyalar da 

mekânda geri çekilme eğilimindedirler (Kalınkara, 2006: 82). 

Merdiven altındaki dolapların, panellerin, küçük kapaklarla bölünen mobilya kapaklarının ve 

iĢçiliği iyi olmayan mobilyaların koyu renklerle gizlenmesi gerekmektedir (GöktaĢ, 1999). 

Renk ve ıĢık, iç mekân dekorasyonunda özel etkiler oluĢturur. Örneğin; kırmızı bir koltuk, 

beyaz bir duvara karĢı yerleĢtirildiğinde daha parlak, ayni koltuk siyah bir duvara karĢı 

yerleĢtirildiğinde daha mat görünür. Bu olgu beyazın ıĢığı yansıtmasından kaynaklanır. Böylece 

yakındaki bir objenin rengi daha parlak görünür. Herhangi bir objenin gerçek renk kalitesinin siyah ve 

beyaz ıĢıkta ortaya çıktığından dolayı, iyi dengelenmiĢ bir dekorasyonda bu renkler çok önemlidir 

(Kalınkara, 2006: 91). 

Kullandığımız bazı mobilyalar doğadaki renklerden esinlenmiĢtir. Kanepeler ve yataklar gibi 

büyük mobilyalar dağlar ve filler gibi yumuĢak ve grileĢtirilmiĢ tonlarda olmalıdır. Lambalar, 

resimler, vazolar, sandalyeler ve diğer küçük mobilyalar parlak veya vurgulu renklerde olabilir 

(Kalınkara, 2006: 92). 

Mekânın ve mobilyanın kullanılma amacına bağlı olarak pek çok renk seçilebilir. ÇalıĢan 

insanlar gündüzleri nadiren evdedir. Bunun gibi gece kullanımının daha fazla olduğu yerlerde mekânı 

ve mobilyayı daha belirgin yapmak için daha güçlü renkler kullanılabilir. Ayni Ģekilde modanın çok 

hızlı değiĢtiği dikkate alınarak, konutta ve mobilyada kullanılacak rengin en azından 2-3 yıl 

kullanılabilecek nitelikte olması yararlıdır (Pahlmann, 1968).  

Denge ilkesine dikkat etmek kaidesi ile tek renk kullanımının sıkıcılığından o rengin zıttı olan 

renk kullanılarak çıkılabilir. Bu çalıĢmalar mobilya tasarımlarına özgünlük katacak ve mobilyaya olan 

algıyı artıracaktır. Renk, mekânda ve mobilya düzenlemelerinde malzemeyi, tasarımı, konstrüksiyonu 

ve kullanılan diğer donatı elemanlarını ortaya çıkaran ve mekâna ayrı bir boyut katan unsurdur.  

SONUÇ 

Kırmızı renk iĢtah açmasına rağmen orkide ve lavanta çiçeği renkleri iĢtah kapatmaktadır. 

Dolayısı ile renklerin mobilya yüzeylerinde kullanılması mobilyaların nerede kullanılacağı ve hangi 

amaca hizmet edeceği ile doğrudan ilgilidir. Dikkat çeken renk olan sarı ve kırmızıya boyanmıĢ küçük 
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bir mobilya daha büyük yüzey alanı olan herhangi bir donatıdan veya mobilyadan daha baskındır. 

Mekânda istediğiniz ürünü bu baskın renkler yardımı ile ön plana çıkararak mekân üzerinde farklı 

algılar oluĢturabiliriz. 

Mekandaki mobilyaların renk uyumu her zaman uygun renklerle (nüans armoni) olmaz. Bazen 

zıttı olan renklerle (kontrast armoni) uyum sağlamak, mekândaki sıkıcı havayı uzaklaĢtırmamıza 

yardımcı olacağından dolayı, bu ayrıntıya dikkat etmemiz gerekmektedir. Ayrıca mekân da ve mobilya 

içinde baskın bir renk olmalıdır. Bu renk, diğer renklerin içine az da olsa girerek bütünü ele almalı ve 

böylece renkler arasında uyum sağlanmıĢ olmalıdır. 

Mobilya tasarımı yaparken mobilyanın kullanılacağı mekânın yönü, fiziksel özelliği, diğer 

mekânlarla olan durumu, mevcut mobilyalarla iliĢkisi ve odanın karakteri dikkat edilmesi gereken 

konulardır. Bu yüzden tasarımcıların, mobilya tasarımlarına baĢlamadan önce bu hususları incelemesi 

gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer konuda ise mobilyanın kullanılacağı 

mekânda ki duvar, perde, halı, aksesuar vb. gibi donatıların renginin mobilya rengi ile uyum içinde 

olmasını sağlamak olmalıdır.  

Tasarımcılar mekâna uygun tasarımlar yapmıĢ olsa da mekânın ıĢık ile olan iliĢkisi ayrıca önem 

arz etmektedir. IĢığın, mobilyanın bulunacağı mekâna geliĢ açısı, Ģiddeti, yönü vs. gibi konular ile 

ıĢığın yapay veya doğal olması mobilyanın mekândaki algısını ciddi oranda değiĢtirecektir. Bu da 

mobilya tasarımcılarının ve kullanıcıların dikkat edilmesi gerek bir konudur.  

Mobilya kullanıcısının yaĢının, cinsiyetinin, yaĢadığı kentin, dini inancının, geleneklerinin ve 

toplumsal statüsünün mobilyasının rengini seçmesinde direkt ilgisi vardır. Bu mobilya tasarımcıları 

tarafından üzerinde durulması gereken diğer bir husustur. Mobilyalarımızı her zaman 

değiĢtiremeyeceğimizden renklerini seçerken kullanılacakları yerleri, yanındaki diğer mobilyaları ve 

mevcutta bulunan aksesuar ve donatıları düĢünerek tercih yapmamızda fayda vardır.  

Çocuk mobilyaları dahi olsa mobilyalarımızda görselden kaçınmalıyız. Çünkü görsel öğeler ve 

karakterler zamanla ve moda ile ilgisini yitirir. Renk ise zamandan ve modadan görsel öğeler kadar 

etkilenmemektedir. Bu yüzden görsel öğelerden uzak, doğru renk tercihleri yapmak kullanacağımız 

mobilyanın biz kullanıcılar tarafından daha uzun süre beğenilmesini sağlayacaktır. Mobilyamızın 

renginden sıkılmıĢ veya mobilyamızın yerini değiĢtirme ihtimalimize çözüm olarak, hazır malzemeli 

değil de boyalı mobilyalar tercih etmeliyiz. Çünkü boyalı mobilyaların rengini, istediğimiz bir baĢka 

renge boyatarak çözüm sağlamıĢ oluruz.  

DeğiĢik ruh hallerinde, renkler bize farklı etkiler yapar. Yani neĢeli ve huzurlu olduğumuz bir 

dönemde herhangi bir rengi çok beğenmemize rağmen, karamsar ve hüzünlü olduğumuz baĢka bir 

dönemde ayni rengi beğenmeyebiliriz. Bu yüzden, bir mobilya satın alırken ve bunun rengini 

belirlerken neĢeli ve huzurlu olduğumuz bir zamana denk getirmeliyiz. Aksi takdirde karamsar 

dönemimizde alırsak, bu dönem bittiğinde mobilyamızı değiĢtirmek isteyebiliriz. Buna, tüketiciler 

tarafından ayrıca dikkat edilmelidir.  

Genel olarak mobilyanın renginin kullanıcılar üzerinde doğrudan etkisi vardır. Bu tasarımcılar 

tarafından bilinmeli ve ona göre mobilya tasarımları yapılmalıdır.  
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Özet 

 

Dünyada 220 milyonu aşkın kişi tarafından konuşulan Türkçe, 1980 yılında UNESCO 

tarafından en çok konuĢulan diller sıralamasında 5. dil olarak kabul edilmiĢtir. Dünya dilleri arasında 

5.sırada bulunan Türkçe, öğrenilen yabancı diller arasında yerini almıĢtır. Yabancı dil olarak Türkçe 

öğretimi hem ülkemizde hem de yurt dıĢında çeĢitli kurum ve kuruluĢlar tarafından yapılmakta ve bu 

alanda pek çok akademik çalıĢma yürütülmektedir. Günümüzde Türkiye‘ye Türkçeyi yabancı dil 

olarak öğrenmeye gelen pek çok insan mevcuttur.  Bu insanlar, Yabancılara Türkçe öğreten 

kurumların hedef kitlesini oluĢturmaktadır. Bu öğrencilerin dili öğrenme gerekçeleri, dil öğrenme 

süreçlerini doğrudan etkileyen önemli bir unsurdur.  

 

Bu çalıĢmanın amacı yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenmelerine sebep olan iç ve dıĢ 

etkenleri ortaya koymaktır. ÇalıĢma Türkiye‘nin Isparta Ġlindeyabancı dil olarak Türkçe öğrenen 

yabancı uyruklu öğrencilerden oluĢmaktadır. Nitel araĢtırmayadayalı bu çalıĢmaamaca yönelik 

örneklem yoluyla atanan öğrencilerle gerçekleĢtirilmiĢtir. Öğrencilerle yarı yapılandırılmıĢ görüĢme 

yapılmıĢtır. Sonuç olarak araĢtırma grubundan elde edilen verilerle yabancı uyruklu öğrencilerin 

Türkçe öğrenmelerine etki eden iç ve dıĢ unsurlar tespit edilmiĢtir. Bu öğrencilerin dıĢ unsurların 

etkisi ile (eğitim) Türkçe öğrendikleri görülmüĢtür. 

 

Anahtar Kelimeler:Yabancı dil olarak Türkçe, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, dil öğretimi. 

 

Why Turkish as a Foreign Language? 

Abstract 

Turkish, which is spokenbyover 220 millionpeople in theworld, has been accepted as 5th 

mostly spoken languages in the world by UNESCO in 1980. Turkish that is 5th languages among 

world languages has taken its place among the foreign languages learning. Teaching Turkish as a 

foreign language has been both carried out in our country and abroad by means of various institutions 

and organizations and many academic studies have been conducted in this field. Today, there are many 

people who come toTurkey to learn Turkish as a foreign language. These people are the target 

audience of institutions which are teaching Turkish to foreigners. The rationale for students language 

learning is the important factor that directly affect. 

The aim of this study is to reveal the intrinsic an dextrinsic factors that cause foreigns tudents 

tolearn Turkish. The participants of study are foreigners who learn Turkish as a foreignlanguage in 

Isparta.This qualitative research were conducted  through  students who were chosen by goal oriented-

sampling method. The semi-structured interviews  were carried out with students. As a result of th 

edata,  the intrinsic an dextrinsic factors which cause foreignerto learnTurkish  weredetermined. It was 

seen that these students learned Turkish with the influence  of extrinsic factors. 

Keywords: Turkish as a Foreign Language, TeachingTurkish as a ForeignLanguage, 

languageteaching.  

 

                                                           
1
 Hatice KARAKUŞ, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye-Isparta 

mailto:haticekarakus@sdu.edu.tr


IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

564 

 

1. GĠRĠġ 
 

―Dil, insanlar arasında anlaĢmayı sağlayan tabiî bir vasıta, kendisine mahsus kanunları olan ve 

ancak bu kanunlar çerçevesinde geliĢen canlı bir varlık, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmıĢ gizli bir 

antlaĢmalar sistemi, seslerden örülmüĢ içtimai bir müessesedir." (Ergin, 2000: 3) Aynı zamanda millet 

Ģuurunu oluĢturan unsurların baĢında gelen dil vasıtası ile milletler kültürlerini yaymaktadır. Her 

millette olduğu gibi Türk milletinde de kültürünü ve dilini baĢka coğrafyalarda yaĢatma isteği vardır. 

Yüzyıllar boyunca güdülen politikalarla Türk milleti de Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan 

Türk Dili‘ni çeĢitli coğrafyalara yaymıĢtır. Macar Türkolog‘u V.Vambery‘nin, ―Balkanlardan yola 

çıkan birisi Türkçe konuĢa konuĢa rahatlıkla Çin‘e kadar seyahat edebilir.‖sözü Türkçenin yayılma 

alanının geniĢliğini göstermektedir.Bu kadar geniĢ bir coğrafyaya yayılan dil, o coğrafyada bulunan 

milletler tarafından çeĢitli sebeplerle (siyasi, ekonomik, ticari vb.) öğrenilmiĢtir. Türkçenin yayılma 

alanları Doğuda Moğalistan ve Çin; Batıda Yugoslavya içlerine; Kuzeyde Sibirya'dan Moskova 

yakınlarına, Güneyde Bağdat, Lübnan ve Kıbrıs'a kadar uzanan büyük ve geniĢ bir coğrafyayı 

kapsamaktadır. Bu coğrafyadaki Çin, Moğolistan, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, 

Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Afganistan, Ġran, Irak, Suriye, Türkiye, Kıbrıs, Yunanistan, 

Bulgaristan, Yugoslovya, Romanya, Polonya, Ukrayna, Moldovya gibi ülkelerde Türkçe 

konuĢulmaktadır. Bu doğrultuda (Ercilasun: 2011)‘egöre ;Moğolistan ve Çin içlerinden Orta 

Avrupa‘ya, Sibirya‘dan Hindistan ve Kuzey Afrika‘ya kadar geniĢ bir alanda varlık gösteren Türk dili, 

bugün de Türkistan, Azerbaycan, Anadolu, Balkanlar ve Avrasya bozkırlarında kullanılmaya devam 

etmektedir . 

1960‘tan sonra Batı Avrupa‘ya olan iĢ göçü sonrasında bu gün Avrupa‘da yaklaĢık yedi 

milyon kiĢi tarafından Türkçe konuĢulmaktadır. (Akalın : 2009). 

GeliĢen teknoloji ile birlikte birçok insan kitle iletiĢim araçları vasıtasıyla iletiĢim kurabilir 

hale gelmiĢtir. Bu iletiĢim sadece aynı dili bilen bireyler arasında olmamakla birlikte farklı uluslardan 

bireyler arasında da kurulabilmektedir. KüreselleĢme ile birlikte yabancı bir dil öğrenmek artık bir 

gereksinim haline gelmiĢ ve bireyler ana dillerinin yanında en az bir dil daha öğrenme çabasına 

girmiĢlerdir. Dünyada 220 milyondan fazla kiĢi tarafından konuĢulan ve dünyanın en çok kullanılan 7 

dilinden birisi olan Türkçe, son 10 yılın dünyada kullanan sayısı en hızlı artan ilk 5 dilinden birisi 

olmuĢtur. 

Yabancı dil öğrenimi kiĢinin ses ve anlamdan oluĢan yeni bir dil dizgesinin kurallarını 

öğrenmesi ve bu kurallar dahilinde dili uygun ve doğru kullanmasıdır (ĠĢeri, 1996: 5).Türkçe de 

öğrenilen ve konuĢulan yabancı diller arasında yerini almıĢtır.  Türkçe öğretiminin ilk örneği 11.yy.da 

KaĢgarlı Mahmut‘un yazmıĢ olduğu ―Divanü Lügati‘ t- Türk‖ adlı eserdir. Bu eser araplara Türkçeyi 

öğretmek açısından ve Türkçenin zenginliğini göstermek açısından önemlidir. 11.yy.dan günümüze 

kadar Türkçe‘nin öğretimi adına çeĢitli çalıĢmalar yapılmıĢtır. 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi bazı resmi kurum ve kuruluĢlara verilen yetkiler 

çerçevesinde ilk olarak 1993 yılında Büyük Öğrenci Projesi adı altında Ankara Üniversitesi 

bünyesinde TÖMER (Türkçe Öğretim Merkezi) ‘in kurulmasıyla resmi olarak baĢlamıĢtır. (Tosun: 

2005) 

Daha sonra gerek yurt içinde Türkiye‘ye gelen yabancı öğrencilere gerek yurt dıĢında bulunan 

bireylere Türkçeyi öğretmek amacıyla TÖMER vb. birçok kurum, kuruluĢ, dil merkezleri açılmıĢtır. 

Türkçe, yabancılar tarafından ekonomik, siyasi, tarihi, turistik, evililik, akrabalık bağları,dini 

vb. gibi sebeplerle tercih edilmektedir. NTV‘nin yapmıĢ olduğu habere göre; ―Türkçeyi öğrenmek 

isteyen her yaĢ ve her meslek grubundan kursiyerlerin kendilerine göre farklı nedenleri bulunuyor. 

Kursiyerlerden bir kısmı Türkiye'yi çok sevdiği, bir kısmı Türkle evlenmek, bir kısmı iĢ bulmak, 

bazıları Türkiye'de eğitim görmek, bazıları da büyük beğeniyle izledikleri "GümüĢ" ve "Binbir Gece" 

dizilerini daha iyi anlamak için Türkçe öğrenmek istediğini dile getirdi. Kurslara katılan 46 yaĢındaki 

göz doktoru AmilaAlikadiç, yıllardır yaz tatillerini Türkiye'de geçirdiğini ve bu ülkeye olan 
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sevgisinden dolayı Türkçeyi öğrenmek istediğini belirtti (http://www.ntv.com.tr/egitim/turkce-

ogrenmek-icin-cok-nedenleri-var). 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi Türkiye‘de ve yurt dıĢında çeĢitli kurumlar ve dil 

merkezleri tarafından yapılmaktadır. Fakat yakın geçmiĢe kadar Almanca öğretiminde kurumsallaĢmıĢ 

GoetheEnstitüsü ya da Ġngilizce öğretimi için uzmanlaĢmıĢ British Council gibi kültür ve dil 

propagandası yapmak için uzmanlaĢmıĢ köklü bir enstitümüz bulunmamaktaydı. Bu eksik kapatılmak 

için 2000‘li yıllarda Yunus Emre Enstitüsü kurularak bu boĢluk doldurulmaya çalıĢılmıĢtır. Fakatniçin 

Türkçe öğretimi yapılması noktasında gerekli bir propaganda alt yapımız bulunmamaktadır. Dil ülkeyi 

ve medeniyeti baĢka toplumlara ulaĢtırmak için açılan en büyük kapıdır. Fakat MÖ 5000‘li yıllara 

dayanan Türkçe mirasına yeteri kadar sahip çıkılmadığı görülmektedir. Bu çalıĢma literatürde 

yabancılara Türkçe öğretiminin gerekliliğine ve yabancı öğrencilerin hangi etkenlerle Türkçeyi tercih 

ettikleri konusunda oluĢan boĢluğu doldurmak için yapılmıĢtır. 

ÇalıĢmatoplam dört bölümden oluĢmaktadır. 

1.1. Amaç 

Türkiye‘de bulunan yabancı uyruklu öğrenciler birçok faktöre bağlı olarak Türkçe 

öğrenmektedir. Bu çalıĢma ile Türkiye‘de bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenme 

nedenleri ve bu duruma etki eden faktörler ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

2. YÖNTEM 

2.1.Araştırmanın Modeli 

Bu çalıĢma nitel araĢtırmadır. Nitel araĢtırma; gözlem, görüĢme ve doküman analizi gibi veri 

toplama araçlarının kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde 

ortaya konulmasına yönelik bir sürecin izlendiği araĢtırma desenidir (Yıldırım ve ġimĢek, 2005).  

2.2.Araştırma grubu 

Bu araĢtırmanın çalıĢma grubunu Isparta Ġline gelen beĢ yabancı uyruklu öğrenci 

oluĢturmaktadır. AraĢtırma etiğine uyulması açısından katılımcıların isimleri kullanılmamıĢ bunun 

yerine katılımcılara K1, K2, K3, K4, K5 kodları verilmiĢtirgörüĢmelerden birebir alıntılar yapılarak 

güvenirlik arttırılmaya çalıĢılmıĢtır.  

2.3.Verilerin toplanması 

Veriler öğrencilerden  ―Yarı-YapılandırılmıĢ Mülakat Formu‖ kullanılarak toplanmıĢtır. Bu 

teknik, özel bir konuda derinlemesine soru sorma ve cevap eksik veya açık değilse tekrar soru sorarak 

durumu daha açıklayıcı hale getirip cevapları tamamlama fırsatı vermesi açısından avantajlıdır (Çepni, 

2007) Yarı-YapılandırılmıĢ Mülakat Formunda; 

• ―Türkiye ve Türkçe ile nasıl tanıĢtınız? (Nerelerden bilgi aldınız?) 

• ―Türkiye‘ye gelme sebebiniz nedir? Türkçe öğrenme sebebiniz nedir?‖ 

• ―Türkçe öğrenmenize etki eden unsurlar nelerdir? Kaldığınız yerin dil öğreniminize olan katkısı 

nedir?vb.‖Ģeklinde açık uçlu sorulara yer verilmiĢtir. Yarı-YapılandırılmıĢ Mülakat Formu 

alanında uzman kiĢilerin görüĢü alınarak oluĢturulmuĢtur. Öğrencilerin görüĢlerinin derinlemesine 

irdelenmesi amacıyla toplam beĢ öğrenci ile yarı yapılandırılmıĢ mülakat formu kullanılarak 

mülakat yürütülmüĢtür. Mülakat esnasındaönceden hazırlanan sorular sorulmuĢ bunun yanında 

açıklayıcı sorulara da yer verilmiĢtir. Her bir görüĢme ortalama 20 dakika sürmüĢtür. Yüz yüze 

gerçekleĢtirilen mülakattan elde edilen veriler ses kayıt cihazıyla, katılımcıların onayı alınarak 

kaydedilmiĢtir. GörüĢmelerden sonra kaydedilen veriler, yazıya geçirilmiĢtir. 

  

http://www.ntv.com.tr/egitim/turkce-ogrenmek-icin-cok-nedenleri-var
http://www.ntv.com.tr/egitim/turkce-ogrenmek-icin-cok-nedenleri-var
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2.4.Verilerin Analizi 

Yarı-YapılandırılmıĢ Mülakat Formunun analizi sürecinde beĢ adet öğrenci ile yapılan 

mülakat formu değerlendirilmiĢtir. BeĢ öğrenciyle yapılan mülakatlara ait ses kayıtları öncelikle 

yazıya dönüĢtürülmüĢtür. Mülakat verilerinin analizinde ise betimsel analiz yaklaĢımıkullanılarak 

temalandırma yöntemiyle birebir alıntı yapılarak metin içerisinde kullanılmıĢtır. Yıldırım ve ġimĢek 

(2003)‘ e göre betimsel analiz yaklaĢımı, verilerin araĢtırma sorularının ortaya koyduğu temalara göre 

organize edilmesine ve görüĢmede kullanılan sorular veya boyutlar dikkate alınarak sunulmasına 

imkân vermektedir.  Bu çalıĢmada, öğrencilerden elde edilen veriler araĢtırmanın problemi 

çerçevesinde ele alınarak sunulmuĢtur.  

3. BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde araĢtırmaya katılan öğrencilerin verdikleri cevaplardan elde edilen bulgulara ve 

yorumlara yer verilmiĢtir. 

3.1.Öğrencilerin Türkiye’ye Gelme ve Türkçe Öğrenme Nedenlerine ilişkin Bulgular 

Bu araĢtırmaya katılan yabancı uyruklu öğrencilere sırasıyla  ―Türkiye‘ye gelme ve Türkçe 

öğrenme sebebiniz nedir?‖ sorusu yöneltildiğinde; 

K1: ―Üniversite okumaya geldim ve mecbur öğrendim Türkçeyi‖  

K2: ―Kazak- Türk Üniversitesi‘nde okuyorum. Bu yıl bir dönem Türkiye‘ye Isparta‘ya 

değiĢme programıyla okumaya gittim. Dil öğrenmek istedim, Türkçem biraz zayıftı praktik yapmak 

istedim, eğitim sistemin görmek istedim, kültürle tanıĢmak istedim. 

K3: ―Ġyi bir eğitim almak için, Türkler ve kültürlerini iyi anlamak için, çünkü daha önceden 

Türkleri duydum ve tanımak istedim. Ülkemdeki eğitim bana yetmeyecekti hem tanımak hem de 

eğitim almak için fırsat oldu.‖ 

K4: ―Türkçe sebebim biliyorsunuz zaten okumak için, burası okumak için her Ģey Türkçe 

olarak oluyor Ġngilizce olmuyor. Bu yüzden Türkçe okudum ve her bir dil bilmek daha güzel oluyor. 

Ben 4 dil konuĢabilirim Türkçe ile birlikte daha güzel olur.‖ 

K5: ―Eğitim için geldim. Ülkemde eğitim buraya göre çok iyi değil ama Türkçe öğrenmek 

kaderimdi.‖ cevapları alınmıĢtır. 

3.2.Öğrencilerin Türkiye ve Türkçe ile Nasıl Tanıştıklarına İlişkin Bulgular 

 ―Türkiye ve Türkçe ile nasıl tanıĢtınız? Bu konuda nerelerden bilgi aldınız?‖ sorusuna ise 

katılımcılardan; 

K1: ―Türkiye hakkında hiç bilgi almadım buraya gelmeden evvel ama buraya okumaya 

gönderdiler beni. Türkiye hakkında hiçbir Ģey bilmiyordum. Türkçeyi de ara sıra Türkçe Ģarkı 

dinlerdim.‖ 

K2: ―Türkiye hakkında çok duymuĢtum coğrafya dersinden. Dahası Türk arkadaĢlarım, 

öğretmenlerim var. Onlardan biliyorum bi de Kazak- Türk Üniversitesi‘nde okuyorum. Bu yıl bir 

dönem Türkiye‘ye Isparta‘ya değiĢme programıyla okumaya gittim.‖ 

K3: ―Ġnternetten internette Türk dizileri vardı. Bi de Türk futbolculardan Türkiye‘yi tanıdım. 

Türk arkadaĢım da tanımama yardımcı oldu.‖ 

K4: ―Önceki bir arkadaĢım Türkiye‘de okuyormuĢ, onunla konuĢurken duydum. Normalde 

Türkçe olduğunu bilmiyordum bunu bana söylememiĢ ama ilk önce sandım ki Ġngilizce olarak 

okuyacağım. Sonra TÖMER‘e gittim 7 ay boyunca Türkçe öğrendim. Bizde hiç Türk okulu yok 

gelmeden önce Türkçe hiç duymadım.‖ 
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K5: ―Ben Nijer‘deydim duyduğumda. Orda bi arkadaĢım var öğretmen ordaki Türk okulunda. 

MEVLANA program sayesinde öğrendim. Türkçe öğrenmek benim kaderimdi. ― Ģeklinde cevaplar 

alınmıĢtır. 

3.3 Öğrencilerin Türkçe Öğrenmelerine Etki Eden Unsurlara İlişkin Bulgular  

―Türkçe öğrenmenizi kolaylaĢtıran etkenler neler oldu?‖ sorusuna katılımcılar; 

K1:―Türkçe konuĢan ülkede yaĢamam ve eğitim almam Türkçe öğrenmemi olumlu etkiledi. 

HemĢerilerim ile beraber ev tuttuk, öğrenci evi. Ġlk geldiğim sene beni bilerek burda benden daha 

evvel okumaya gelen arkadaĢlarım kendi sınıf arkadaĢlarım olan sadece Türklerin olduğu eve çıkmamı 

söylediler ve bu bana Türkçeyi öğrenmem açısından harika faydaları oldu. Çünkü dıĢarda ve evde, her 

yerde maruz kaldım Türkçeye, bu da çok hızlı öğrenmeme yardımcı oldu.‖ 

K2:―Türkiyeye gitmek. Kazak-Türk Üniversitesi‘nde okumam da fayda sağladı. Türkiye‘de 

yurdda kalıyorduk. Çünkü ordaki arkadaĢlarım hep Türk‘tü ve sadece Türkçe biliyordu. Yani onlarla 

konuĢurken çok praktık yapıyordum.‖ 

K3: ―Evde kaldığım yer Türkiye Türkçe öğrenmemi çok etkiledi. Evdeki Türk arkadaĢlarımla 

hep Türkçe konuĢuyoruz. Bunun yanında kitap okuma, film izleme, Türk arkadaĢlarla sohbet etme 

Türkçe öğrenmemi kolaylaĢtırdı.‖ 

K4: ―Çok Türk arkadaĢım olması siz Türkler ilkokuldan üniversiteye kadar Ġngilizce 

öğreniyorsunuz ama Ġngilizce konuĢmuyorsunuz, her yerde Türkçe konuĢulması öğrenmemi 

kolaylaĢtırdı. Aynı zamanda KYK‘da kaldığım için Türk arkadaĢlarla hep Türkçe konuĢuyoruz 

telaffuz kurallarını, bilmediğim kelime ve terimleri öğrendim. Ġnternette Türk arkadaĢlarla konuĢmak 

da etkiliydi. BaĢka yabancı dil bilmek de Türkçe öğrenmemi kolaylaĢtırdı.‖ 

K5: ―Türk arkadaĢlarım, sosyal çevrem, dinleme, internet. Ġnternette ġaban‘ı izliyordum. 

Ondan sonra Adı Feriha Olsun, AĢk-ı Memnu, MuhteĢem Yüzyıl izliyordum. Bana yardım etti. 

Ġnternette Türk arkadaĢlar ile oyun oynadım. Bi de Türk arkadaĢ ile yurtta odada kaldım 

anlamadığımda soruyordum ama ben sözlükle geziyordum kendim çok araĢtırdım.‖ cevabını 

vermiĢlerdir. 

4. SONUÇ 

BaĢta Avrasya coğrafyası olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde Türkçe lehçe ve Ģiveleriyle 

konuĢulmakta, öğrenilmekte ve öğretilmektedir. Dünyanın en yaygın ve en prestijli dillerinden biri 

olan Türkçeyi öğrenmek maddi ve manevi birçok imkan ve önceliğe de sahip olmayı beraberinde 

getirmektedir. 

Son yıllarda Türkiye‘ye birçok yabancı uyruklu kiĢi gelmiĢ ve Türkçeyi öğrenmeye 

baĢlamıĢlardır. Bu kiĢiler ekonomik, ticari, göç, eğitim, evlilik, askeri, turistik vb. gibi nedenlerle 

Türkçe öğrenmektedirler. ÇalıĢmamızın konusunu oluĢturan Isparta ilinden seçilen 5 adet yabancı 

uyruklu öğrenci ile yapılan mülakat sonucunda yabancı uyruklu öğrencilerin dıĢ faktörlere (eğitim) 

bağlı olarak Türkçe öğrendikleri görülmüĢtür. Bu öğrenciler Türkçe öğrenmenin zor olduğunu fakat 

burada okumak ve yaĢamlarını sürdürmek için Türkçe öğrenmek zorunda kaldıklarını belirtmiĢlerdir. 

Fakat Kazakistan asıllı K2 kodlu katılımcı Türkiye‘yi sevdiği ve merak ettiği için üniversiteler arası 

öğrenci değiĢim programına katılarak geldiğini belirtmiĢtir. Türkiye‘de eğitim almasında Türkçeyi 

sevmesi etkili olmuĢtur. Diğer katılımcılara göre K2 kodlu katılımcının Türkçe öğrenmesinde iç 

faktörlerin etkili olduğu görülmüĢtür. 

Yabancı dil öğrenirken dıĢ faktörlerin etkisi ile olan dil öğreniminin öğrenciler için zorunluluk 

arz ettiği görülmüĢtür. Böyle bir durumda hem öğrenci hem de eğitici zor duruma düĢebilir. Dil 

öğretimi yapılırken bu durum da göz ardı edilmemelidir. 
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Son olarak; zengin bir mirasa sahip olanTürkçenin dünya dili haline gelmesini ve baĢka dillere 

muhtaç kalmadan dilimizin zenginliğini kullanarak farklı milletlerle iletiĢim kurmayı gönülden 

arzulamaktayız. ÇeĢitli kurum ve kuruluĢlar Türkçeyi öğretmek için yurt içinde ve yurt dıĢında çeĢitli 

eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Fakat bu durumla yetinilmeyip Türkçemizin 

duyurulması için Türkiye‘de ve yurt dıĢında dil propagandaları yapılmalı ve Türkçe‘nin önemine 

değinilerek bu konudaki çalıĢmalar arttırılmalıdır. 

 Umulur ki; Türkçe tüm dünyada lehçeleri ve Ģiveleriyle tanınan, bilinen bir dil olsun. 
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Nüfus Politikalarının Değerlendirilmesi: Çin, Fransa ve Türkiye Örneği 
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Özet 

 

Tarihin ilk yıllarından bu yana nüfus her zaman önemini korumuĢtur. Muhafaza ettiği önemin kaynağı, 

sebebi (askeri sebepler, siyasi sebepler, ekonomik sebepler) değiĢmekle birlikte önemi giderek 

artmaktadır. Nüfus, birçok bilim dalı (coğrafya, tarih, ekonomi, sosyoloji, din) ile yakından etkileĢim 

içinde olan bir alandır. Öncelikle halkın daha huzurlu ve kaliteli bir hayat yaĢaması için ülkelerin 

politikaları vardır. Bu politikaların içinde diğer politikalardan etkilenen ve etkileyen politikalardan biri 

ise nüfus politikalarıdır. Nüfus politikaları; devletlerin vatandaĢlarının yaĢam kalitesini devam 

ettirebilmek veya artırmak için nüfusun artıĢ, azalıĢ ve niteliği ile ilgili olarak yaptıkları çok yönlü 

çalıĢmalar olarak değerlendirilebilir.  

Bu çalıĢmanın amacı; BaĢta ekonomik geliĢimin devamını sağlamak amacıyla farklı yönlerde nüfus 

politikaları uygulayan Çin, Fransa ve Türkiye gibi ülkelerin politika uygulama sebepleri, Ģekilleri ve 

sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Dünya genelinde uygulanan 3 temel nüfus politikası vardır. Nüfus artıĢ hızını artırmayı amaçlayan 

nüfus politikaları, nüfus artıĢ hızını azaltmayı amaçlayan nüfus politikaları ve nüfusun niteliğine 

yönelik politikalar. Bu nüfus politikalarının uygulamalarında önemli yerleri olduğu için; Çin, Fransa 

ve Türkiye ülkeleri seçilmiĢtir. Ülkelerin nüfus politika uygulamaları ve alınan sonuçların 

değerlendirildiği çalıĢmada, amaçlanan hedefe ulaĢmadaki ülkelerin yöntem, zamanlama ve 

kararlılıkları üzerinde durulmuĢtur.  

Birçok açıdan ele alınması geren nüfus politikalarının uygulamada birçok eksikliklerinin olduğu ve 

toplumun geleneksel, kültürel, ekonomik ve sosyolojik yönlerinin göz ardı ettiği tespit edilmiĢtir. 

Ayrıca istenilen amaca ulaĢmada ülkelerin yeterli seviyede baĢarılı olamadıkları görülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Nüfus politikası, Çin, Fransa, Türkiye 

 
EVALUATION OF POPULATION POLICIES: CHINA, FRANCE AND TURKEY 

CASE 

 
Abstract 

 

Population has been maintained its importance from the very beginning of the history. While the 

source, the reason (military reasons, political reasons, economics reasons) of population policies 

changes, its importance gradually increases. Population is a field that interacts with many disciplines 

(Geography, History, Economy, Sociology, Religion) closely. Primarily to provide a peaceful and 

quality life with its citizens, countries have policies. Among these policies, one of the policies that is 

influenced by the other policies and influences the other policies is the population policy. Population 

policies may be assessed as countries‘ multidirectional studies about the increasing or decreasing 

quality of the population to be able to maintain or increase its citizens‘ life quality.  

The goal of this study; It is aimed to evaluate the implementation reasons, forms and results of the 

countries such as China, France and Turkey which implement population policies in different 

directions, mainly to ensure continued economic development. 

There are three basic population policies implemented around the world. Population policies aimed at 

increasing the rate of population growth, Population policies aimed at decreasing the rate of 

population growth, Policies regarding the quality of the population. China, France and Turkey are 
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selected for they have a place in implementing of these population policies. In the study, in which the 

countries‘ implementation of population policy and gained results are evaluated, it is emphasized 

methods, timing and stabilities of the countries‘ in reaching intended targets. 

It has been found that population policies, which should be dealt from different aspects, have many 

deficiencies in practice and it ignores traditional, cultural, economic and social sides of the society. 

Also, it is seen that the countries aren‘t successful enough in achieving the desired goal. 

 
Keywords: Population policies, China, France, Turkey 

 
---------------------------------------------------------------- 

1: Oral Demir, GümüĢhane Üniversitesi, Türkiye 

 

1. GĠRĠġ 

Nüfus konusunda, ülkelerin refah içinde yaĢayabilecekleri ve ekonomik geliĢimlerini 

sağlayabilecekleri nüfusun ne kadar olacağı ile ilgili ortak bir aklın kabul etmiĢ olduğu bir oran/sayı 

yoktur. Çünkü bazı çevreler özellikle inanç kaygısıyla, nüfus artıĢını önlemeye yönelik çalıĢmaların 

yersiz/anlamsız olduğunu belirtirlerken; diğer bir kısmı aĢırı artan nüfusun önemli bir sorun kaynağı 

olduğunu, Ģayet kontrol edilmezse aĢırı artan nüfusun dünyanın taĢıma kapasitesinin üstüne çıkacağını 

savunmaktadırlar (Cohen, 1996;578: McCluney, 2004). Bir yandan nüfusun azalması ülkeler için 

önemli bir sorun olarak kabul edilirken diğer taraftan aĢırı artan nüfus çok çeĢitli sorunların temel 

kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Tüm bu olgular ıĢığında nasıl bir nüfus politikası izlenmelidir 

ki, aĢırı nüfus artıĢı ve onun getireceği sorunlar önlenebilsin sorusu gündemdeki yerini korumaktadır. 

Yine nasıl bir nüfus politikası izlenmelidir ki, azalmadan ve yaĢlanma sorunu yaĢanmadan, nüfus 

kendi kendini yenileyebilsin ve neslin devamı sağlanabilsin? (ġahin, 2010; 20-21) 

Dünya genelinde aĢırı artan nüfus, daha çok kaynak tüketimi ve daha yoğun bir çevre sorunu 

anlamına gelmektedir. Çünkü artan nüfusun ihtiyaçlarının da artması daha çok doğal kaynak 

tüketimini beraberinde getirerek, çok fazla katı atık ortaya çıkmasına ve gittikçe artan çevre 

sorunlarına neden olmaktadır. Bu nedenlerle dünya nüfusunun geliĢim seyrindeki artıĢ, nüfus 

patlaması olarak adlandırılmakta ve insanların gelecekte daha rahat yaĢayabilmesi adına nüfus 

konusunda etkili bir planlama ve politika geliĢtirmesini zorunlu kılmaktadır (ġahin, 2010 :62) 

Eski çağlarda, devletlerin uyguladıkları nüfus politikaları, doğum, ölüm ve göç üzerine belirli 

bir toprak parçası üzerindeki nüfusun artması veya azalmasını kapsayan/amaçlayan politikalardı. 

BaĢka bir deyiĢle; eski çağlarda, savaĢ ve hastalıklardan kaynaklanan yüksek ölüm oranlarını 

karĢılayıp neslin devamını sağlamak ve gücünü elinde tutabilmek için ailelerden çok çocuk yapmaları 

istenmiĢtir. Yakın zamandaki modern devlet tiplerinde ise; sağlık ve teknolojik geliĢmeler sayesinde 

ölüm oranlarının düĢmesinden ve yüksek doğurganlık oranının devam etmesi nedeniyle ortaya çıkan 

hızlı nüfus artıĢına yönelik çözüm üretmeye çalıĢan politikalar öne çıkmıĢtır. Günümüzde durum daha 

farklı bir boyut kazanmıĢtır. Daha çok niteliksel temelli olan ve doğurganlık, uluslararası göç, nüfusun 

büyüklüğü ve mekânsal dağılımı gibi niceliksel unsurların diğer sosyal ve ekonomik alanlara etkisini 

ön plana çıkaran anlayıĢlar etkili olmuĢtur. Bu dönemde devletlerin yönetim anlayıĢlarında ve devlet-

toplum iliĢkilerinde büyük değiĢimler yaĢanmıĢtır. Devletlerin, yönettikleri toplumları sağlık ve refah 

içinde yaĢatma ve toplumun beklentilerini karĢılamak gibi hedefleri belirginleĢmiĢtir (Yüksel, 2007: 6-

7). 
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2. NÜFUS POLĠTĠKALARI 

Nüfus politikası kavramı yazarlar tarafından farklı açılardan yaklaĢılarak tanımlanmaktadır. 

Gini; Bir ülkenin nüfus ile ilgili ulusal çıkarlarının muhafaza edilmesi için alınan önlemler ve yapılan 

eylemlerin tümünü nüfus politikası olarak tanımlamaktadır (Gini, 1950:1). Güriz ise; nüfus sorunu ile 

ilgili olarak alınan veya uygulanan hukuki, sosyal ve ekonomik nitelik taĢıyan doğrudan doğruya veya 

dolaylı bütün tedbirler olarak nüfus politikasını tanımlamaktadır (Güriz, 1975:9). Nüfus politikasını 

BaĢol kısaca Ģu Ģekilde tarif etmektedir; nüfusun miktar ve kalitesi ile ilgili önlemlerin tümü (BaĢol, 

1995: 50). BaĢka bir ifadeyle nüfus politikası; Demografik değiĢimi doğrudan ya da dolaylı olarak 

etkilemek amacıyla hükümetlerin oluĢturduğu özel ve/veya genel programlar ile yapılmıĢ ya da 

değiĢtirilmiĢ uygulamalar olarak tanımlanabilir (Demeny, 2003:3).  

Tuncer ise, nüfus politikasını dar ve geniĢ anlamda tanımlamıĢtır. Tuncer‘e göre en dar tanım 

içinde nüfus politikası; Doğurganlığı azaltmak için devletin alacağı tedbirler olarak anlaĢılmaktadır. 

GeniĢ anlamda nüfus politikası ise; Demografik değiĢkenleri yalnız doğrudan değil, fakat dolaylı 

olarak da etkileyen bütün eylemlerdir (Tuncer, 1975:158). 

Nüfus politikası ile ilgili olarak BirleĢmiĢ Milletler‘in yapmıĢ olduğu nüfus politikası tanımı; 

―… nüfusun büyüklüğü ve artıĢ hızı, coğrafi dağılımı (ulusal ve uluslararası) ve demografik nitelikleri 

gibi önemli demografik değiĢkenleri etkilemek suretiyle, ekonomik, sosyal, demografik, siyasal ve 

diğer ortak toplumsal hedeflere ulaĢılmasına yardımcı olmak amacı ile hazırlanan tedbir ve 

programlar...‖ Ģeklindedir. 

Nüfus politikaları, nüfusun ülkeye dengeli bir Ģekilde dağılmasını da hedeflemelidir. BaĢka bir 

deyiĢle nüfus yoğunluğu bölgeler Ģehirlerarasında çok farklı olmamalıdır. Çünkü nüfusu belli bir 

bölgeye yığılmıĢ olan ülkelerde birçok alanda istenmeyen durumlar baĢ gösterecektir. Ücret, istihdam, 

eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda problemler baĢ gösterecektir. Yerel kaynaklardan yeterince 

istifade edilemeyecek, altyapı ve konut problemleri görülecektir.  

Nüfus politikalarındadikkat edilmesi gereken faktörlerden biri de ekonomik geliĢme ile nüfus 

arasındaki sıkı bağlantıdan kaynaklanmaktadır. Nüfus artıĢ oranının çok yüksek olduğu ülkelerde 

görüldüğü üzere istihdam, sağlık, eğitim ve milli gelirin düĢmesi gibi temel problemler ile 

karĢılaĢılmaktadır. Tüm bu temel faktörlerin etkileyicisi olan nüfusa bu açıdan yaklaĢmak, bu 

alanlarda belirlenen hedeflere ulaĢmayı kolaylaĢtıracaktır. Aksi halde sırf politik ve ideolojik 

yaklaĢımlar ile ekonomik geliĢimin önü kesilmiĢ olacaktır. 

Etkili bir nüfus politikası izlemenin birçok faydası vardır. Bunların baĢında gelen nitelikli bir 

yaĢam ve sürdürülebilir kalkınma; huzurlu bir hayat ve sahip olunan kaynakları etkili bir Ģekilde 

kullanmak için gereklidir. Bunun yanında muhtemel problemlere karĢı alternatif çözüm önerileri 

sunmak ve gelecek nesillere yaĢanabilir bir dünya bırakabilmek, geçmiĢten gelen doğal ve kültürel 

mirası koruyarak geleceğe aktarabilmek için de etkili bir nüfus politikası oluĢturmanın gerekliliği 

hissedilmektedir (ġahin, 2010 :17). 

Nüfus politikalarında hedeflere ulaĢabilmek için, politikaları oluĢturmadan önce (nüfusun 

azaltılması veya artırılması gerektiği kanısına varmadan) alternatiflerin değerlendirilmesi gerekir. 

Burada dikkat edilmesi gereken temel noktalardan biri nüfus politikalarında ahlaki değerlerin göz ardı 

edilmemesidir (Güriz, 1975: 3). Ancak uluslararası alanda kabul görecek ahlaki değerler 

belirleyebilmek neredeyse imkansızdır. Bu noktada varılacak sonuç, nüfusu artıran veya azaltmayı 

amaçlayan, detayları ile birlikte evrensel bir nüfus politikası oluĢturmak mümkün gözükmemektedir. 

Nüfus politikalarının uygulanabilir ve baĢarılı olabilmesi için bazı temel Ģartlar vardır. Bu 

Ģartları kısaca açıklayacak olursak: 
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 Sorunun tespiti: Nüfus politikasının oluĢturulması aĢamasında problem çok iyi tespit 

edilmelidir. Problemin yanlıĢ veya eksik tespiti politikanın baĢarısızlığına ve mevcut problemin 

artarak devam etmesine sebep olacaktır. 

 Sorunun ciddiye alınması: Nüfus ile ilgili sorunlar ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve 

çevresel tüm faktörleri etkilemektedir. Özellikle devlet yönetimindekilerin ve diğer tüm yönetici ve 

halkın nüfus ile ilgili mevcut sorun/durum veya gelecekte olabilecek muhtemel sorunların ciddiyeti ile 

ilgili bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. 

 GeçmiĢ ve gelecek yıllara yönelik bakıĢ: Nüfus politikaları oluĢturulurken sonuçlarının ancak 

uzun vadede görüleceği hesaplanmalıdır. Nüfus artıĢındaki herhangi bir değiĢikliğin etkisi en az 15 yıl 

sonra etkisini gösterebilmektedir. Bunun yanında bugün ki mevcut nüfus yapısının da geçmiĢ 

yıllardaki ekonomik, sosyal, demografik ve siyasal etkilerden kaynaklandığı bilinerek politikalar 

oluĢturulmalıdır. 

 Koordinasyon ve ĠĢbirliği: Nüfus politikalarının uygulanabilmesi ancak konu ile ilgili kurum 

ve kuruluĢlar arasındaki iĢbirliği ile mümkündür. Yalnızca kamunun veya sivil toplum örgütlerinin 

oluĢturduğu bir politikanın amaca ulaĢması mümkün gözükmemektedir. Kamu; politikayı 

güçlendirecek argümanları ile destek verirken sivil toplum kuruluĢları ise; politikanın halk tarafından 

benimsenmesini/anlaĢılmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda nüfus ile ilgili devlet kurumlarının 

(eğitim, sağlık ve istatistik kurumları gibi) da koordinasyon içinde çalıĢmaları gerekmektedir. 

 Ġdeolojik davranıĢ: Nüfus politikalarının etkinliği, ancak doğru ve gerçekçi yaklaĢımlar 

sayesinde olabilecektir. Siyasi görüĢlere, sabit görüĢlü bazı toplum kesimlerine, eskimiĢ değer 

yargıları ve geleneklere ters düĢmemek için oluĢturulacak veya yön verilecek nüfus politikaları 

özellikle niteliksel anlamda zayıflamaya sebep olacaktır. 

 Ekonomik faktörler: Nüfus politikası belli faktörlere bağlı olarak oluĢturulur ve zaman içinde 

geliĢtirilir. Ekonomik faktörler bu anlamda en önde sayılabilecek faktörler arasında gelmektedir. 

Çünkü ekonomik geliĢim seviyesinin dikkate alınmadığı bir nüfus politikası diğer tüm faktörler 

dikkate alınmıĢ olsa dahi baĢarılı olma Ģansı düĢüktür. Bilindiği üzerenüfus politikalarına hukuksal 

zeminden ziyade ekonomik ve sosyal durum yön vermektedir. 

 Kadın faktörü: Nüfus politikası ile ilgili temel faktörlerden biri kadın ve kadının eğitim düzeyi 

ile sosyal ve ekonomik hayata dahil olması ile ilgilidir. 

 Ahlaki olması: Nüfus politikalarının uygulanması sırasında geçmiĢ yıllarda bazı ülkelerde 

(Çin‘de halen uygulanmakta olan tek çocuk politikası) yapılan insan haklarına aykırı uygulamaların 

tekrarlanmamasına dikkat edilmelidir. Yani kullanılan yöntemler toplumsal değerlere (gelenek, norm, 

din) aykırı olmamalıdır. Ayrıca sosyal devlet olmanın gerekleri ile nüfus politikası uygulama araçları 

karıĢtırılmamalıdır. 

 TeĢvikler: Çocuk yardımı, vergi indirimleri, doğum izinleri (ücretsiz izinler) ve diğer ayni ve 

nakdi yardımlar nüfusu etkileyecek önemli etmenlerdir. 

 Medya: Gazete, radyo, televizyon ve facebook, twitter gibi ağların toplumu etkilediği 

tartıĢılmaz bir gerçektir. Bu yayın organlarından yararlanılması, nüfus politikalarındahedeflenen 

noktaya ulaĢmada büyük katkı sağlayabilecektir. 

Nüfus politikası olarak bugün 3 temel yönelim gözlenmektedir. Ancak bu temel hedeflere 

ulaĢmak için kullanılan araç ve yöntemler ülkeden ülkeye ya da bölgeden bölgeye farklılık teĢkil 

etmektedir. Bu 3 temel hedeften ilki; nüfusun çok fazla olduğu yerlerde ya da nüfusun hızla büyüdüğü 

yerlerde nüfus artıĢ hızının düĢürülmesini hedefleyen politikalardır. Örneğin, Hindistan, Çin ve 
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Endonezya bu yönde nüfus politikaları uygulayan ülkelerdir. Ġkincisi ise; nüfusun azaldığı, nüfusun 

yaĢlandığı ve bu nedenle ilerleyen yıllarda bağımlı nüfusun artacağı ülkelerde, nüfus artıĢ hızını 

artırma çabalarıdır. Fransa, Almanya ve Japonya gibi ülkelerdeki nüfus politikaları bu duruma iyi 

örnektir. Son olarak ise nüfusun sayısı ve artıĢ hızı normal veya uygun seviyede olan ülkelerde 

nüfusun nitelik olarak geliĢtirilmesidir. GeliĢmekte olan ülkeler bu yönde hareket etmektedirler. 

Türkiye‘nin özellikle son yıllardaki yönelimi; nüfusun niteliğini artırmanın yanı sıra nüfus artıĢını da 

devam ettirme Ģeklindedir. 

3. TÜRKĠYE‟DE NÜFUS POLĠTĠKALARI 

Türkiye‘de nüfus politikaları ile ilgili yapılmıĢ birçok uygulama mevcuttur. Bu çalıĢmalar 

Osmanlı Ġmparatorluğu Dönemine kadar uzamaktadır. Cumhuriyet‘in ilk yıllarında konu ile ilgili 

çıkarılan yasa/lar konuya gösterilen önemi göstermektedir. Ancak belirlenen nüfus politikalarına ne 

kadar sadık kalındığı ve çıkarılmıĢ yasalarınuygulanmasındaki zayıflıklar konu ile ilgili görülen 

eksikliklerin bazılarıdır. 

Türkiye nüfus politikaları tarihine bakıldığında, dünya genelinde uygulanan 3 temel nüfus 

politikasının; nüfus artıĢ hızının artırmaya yönelik politikalar, nüfus artıĢ hızını artırmaya yönelik 

politikalar ve nüfusun nitelik ve niceliğini iyileĢtirmeye yönelik nüfus politikalarının tümü farklı 

dönemlerde uygulanmıĢtır. Bazı dönemlerde ise aslında herhangi bir çalıĢmanın yapılmadığı, bir 

müdahalenin olmadığı yani Türkiye‘de nüfus politikalarının uygulanmadığı dönemlerin olduğu da 

söylenebilir.  

Türkiye‘de uygulanan nüfus politikalarının dönemleri ve uygulanıĢ maksatlarına bakıldığında 

birçok farklı görüntü ile karĢılaĢılmaktadır. Avrupa ülkelerinin etkisinde olan nüfus politikalarının 

yanında, siyasi düĢünceler perspektifinde oluĢturulan nüfus politikalarını da görmek mümkündür
1
. 

Bunun yanında büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye Cumhuriyeti‘nde olaya Ġslami açıdan 

yaklaĢan kiĢilerde olmuĢtur. Ġktidardaki siyasi parti veya partilerin kendi ideolojilerine göre bir 

politika belirlemeleri gayet normaldir. Ancak nüfus politikaları gibi ülkenin siyasi, ekonomik, kültürel 

yapısını ilgilendiren bir konuda yalnızca ideolojik eksenli bakılması kanaatimizce yanlıĢ olacaktır. 

Geleceğe yönelik projeksiyonların dikkate alınmaması ve demografik dönüĢüm sürecine göre bu 

dönemi daha önce yaĢamıĢ ülkeler incelenmeden kararlar alınması gelecek dönemlerde büyük 

problemlere sebebiyet verebilecektir.    

Türkiye günümüzde, nüfusun kendini yenileyebileceği, yaĢlanma ve beraberinde gelecek 

yüksek bağlılık oranının yükselmesini durduracak ve iĢsizliğin önünü almak için niteliği artıracak ve 

aktif istihdam politikaları oluĢturabilecek tedbirler/politikalar bulmak için gayret sarf etmektedir. 

Türkiye nüfusuna yönelik yapılan projeksiyonlar, bu problemlerin ilerleyen yıllarda etkisinin 

artacağını göstermektedir. 

Cumhuriyetin ilk CumhurbaĢkanlığını yapmıĢ olan Atatürk ve Ġsmet Ġnönü‘nün nüfusun 

artırılması ve bu sayede kalkınmanın gerçekleĢmesi yönünde söylemleri olmuĢtur. Bu nedenle bu 

dönemdeki nüfus politikasının yalnızca hukuki ve önleyici sağlık araçları değil siyasi destek ile 

yürütüldüğü söylenebilir. Nüfusun artması gerektiğine yönelik görüĢ, baĢta Cumhuriyet Halk Partisi 

olmak üzere 1946‘da Demokrat Parti programında, 1950 yılında ise Menderes hükümetlerinin 

programlarında yer almıĢtır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusun artıĢ hızını yükseltmeyi gerekli gören sebepler Ģunlardır: 

                                                           
1
 Konu ile ilgili geniş bilgi için; Adnan GÜRİZ’in Türkiye’de Nüfus Politikaları ve Hukuk Düzeni (1975, Sevinç 

Matbaası, Ankara) kitabının 3. bölümüne bakılabilir. 
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 SavaĢlardan dolayı nüfusun azalmıĢ olması 

 Yaygın sağlık sisteminin olmaması ve hastalık ve salgınların ölüm oranlarını artırması 

 Cumhuriyetin kuruluĢunun ilk yıllarında, fazla nüfus, askeri ve siyasi güç anlamına 

gelmektedir. 

 Emek yoğun olan tarım sektöründe (henüz makineleĢmeye geçilmemiĢ olduğu için) insan gücü 

açığı fazladır. 

1930 yılında kabul edilen Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı‘na 

doğumları artırma, genel olarak ölüm ve özel olarak çocuk ölümlerini azaltma, altı ve daha fazla 

çocuğu olan kadınlara para mükafatı veya madalya verilmesi kararlaĢtırılmıĢtır (Güriz, 1975:234). 

1426 sayılı Vilayet Ġdaresi Kanunu ile 1580 sayılı Belediye Kanunu, yerel yönetimler ile 

valiliklere nüfusu artırmaya yönelik önlemler almak, ücretsiz doğum evleri kurmak ve maddi durumu 

kötü olan vatandaĢlara ücretsiz ilaç yardımı yapma görevini yüklemiĢtir (Yüksel, 2007:44)   

Kasten çocuk düĢürmenin suç sayıldığı TCK‘da nüfus politikasını uygulamak amacıyla bazı 

değiĢiklikler yapılmıĢtır. 1936 yılında yapılan değiĢiklikle kısırlaĢtırma, gebeliği önleyici fiiller ve 

bunlara yönelik bilgileri yayma/duyurma suç sayılmıĢtır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusun artmasına yönelik alınan yasal ve idari önlemlerin etkili 

olduğunu söylemek mümkün değildir. Nüfus artmıĢtır, fakat bunun sebebi uzun süren bir savaĢtan 

yeni çıkmıĢ bir milletin rahat bir yaĢama kavuĢmuĢ olmasına ve sağlık koĢullarındaki geliĢmeye 

dayanmaktadır. 

1950‘li yıllarda; nüfusun beklenenden daha hızlı artması, ĢehirleĢme oranının hızla artması ve 

gebeliği önleyici yöntem ve araçlara yönelik sıkı uygulanan yasaklar baĢta anne ölümleri olmak üzere 

sağlık problemlerine neden olduğu için nüfus politikası tartıĢılmaya baĢlanmıĢtır. 

1963 yılında baĢlayan planlı dönem ile birlikte Cumhuriyetin kuruluĢundan beri devam eden 

nüfus politikasının, dönemin sosyal, ekonomik Ģartlarına uygun olmadığı bu faktörler ıĢığında yeni bir 

nüfus politikası geliĢtirilmesi düĢüncesi hakim olmuĢtur. 1960 yılında Devlet Planlama TeĢkilatı 

(DPT)‘nın kurulması ve akabinde Birinci BeĢ Yıllık Kalkınma Programı‘nın hazırlanması (1963-1967) 

ile pro-natalist nüfus politikalarından vazgeçilerek anti-natalist nüfus politikaların gerekliliği 

savunulmuĢtur. 

Birinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı‘nda (Birinci BYKP) ―Nüfus Meselesi‖ baĢlığı altında; 

―GeliĢme planlarının nüfus politikalarına ağırlık vermesi gerektiği, çünkü iktisadi geliĢme en basit 

deyimle adam baĢına düĢen milli gelirin artmasıdır.  

Birinci BYKP‘de yeni nüfus politikası (antinatalist politika) ile ilgili tedbirler Ģunlardır (Birinci 

BYKP, 1963:80): 

 Gebelik önleyici bilgilerin yayılmasını ve gebelik önlemekte kullanılan araç ve ilaçların ithal 

ve satıĢını yasaklayan kanun hükümleri kaldırılacaktır. 

 Sağlık hizmetlerinde çalıĢan personele (Doktor, hemĢire, ebe, hemĢire yardımcısı, sağlık 

memuru) nüfus planlamasıyla ilgili olarak gereken bilgiler verilecektir. Bu, hem ilgili okul ve 

kurslarda bu konuda yeni dersler konularak, hem de normal okul ve kurs safhasını geçirmiĢ personeli 

yeniden kurslara çağırarak yapılacaktır. 

 Bu kimseler gerekli bilgiyi ve parasız dağıtım söz konusu olduğu hallerde malzemeyi 

isteyenlere vermekle ödevli olacaktır. 

 Mevcut imkanlardan faydalanılarak nüfus planlaması eğitimi yapılacaktır. 
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 Gerekli araç ve ilaçların ucuza ithali, yurt içinde imali ve muhtaç olanlara parasız dağıtılması 

imkanları araĢtırılacaktır. 

Ġkinci BYKP‘de (1968-1972) ise, durumu tanımlayan kavram değiĢtirilmiĢ, ―nüfus planlaması‖ 

deyiminin yerini ―aile planlaması‖ deyimi almıĢtır. Arz yönlü hizmet sunumunu amaçlayan Birinci 

BYKP‘ deki anlayıĢ bu dönemde de devam ettirilmiĢtir.  

Üçüncü BYKP‘de (1973-1977) doğum oranındaki azalmanı hedeflenen seviyede olmadığı ve 

bağımlı nüfus oranının arttığı belirtiliĢtir. Ayrıca nüfus artıĢ hızının bu Ģekilde devam etmesi halinde, 

ekonomik alanlarda çalıĢma hayatına katılmak isteyenlere yeterli istihdam olanağı sağlanamayacağı 

belirtilmiĢtir (Yüksel, 2007:48). Kalkınma planında, aile planlaması hizmetlerinin ana-çocuk sağlığı 

çalıĢmaları ile bütünleĢtirilmesi gerektiği Ģu Ģekilde belirtilmiĢtir (Üçüncü BYKP, 1972: 826): 

Dördüncü BYKP‘de diğer programlardan farklı olarak köy ebelerinin anne çocuk sağlığı ile 

ilgili bilgilendirilmesi önerilmiĢtir. Ayrıca aile planlaması hizmetlerindeki aksaklıklara vurgu 

yapılmıĢtır (Yüksel, 2007:48). 

BeĢinci BYKP (1985-1989) dönemi içinde kalkınmanın ilk unsuru olarak beĢeri kaynak 

üzerinde durulmuĢ, nüfusun niteliklerinin ve özelliklerinin geliĢtirilmesi gerektiği belirtilmiĢtir. 

(BaĢol, 1995:56). 

BeĢinci BYKP‘de nüfus ile ilgili hedefleri Ģu Ģekilde belirtilmektedir (BeĢinci BYKP, 

1984:125,127): 

 Sosyal ve ekonomik alandaki değiĢmeler ile nüfus artığı ve nüfusun hareketliliği, birbirlerini 

karĢılıklı olarak etkileyen unsurlardır. Refah artıĢına paralel olarak nüfus artıĢ hızı düĢmektedir. 

BeĢinci Planda da bu düĢme eğiliminin devam etmesi beklenmektedir. 

 Kalkınmanın en önemli unsuru beĢeri kaynağımızdır. Nüfusun niteliklerinin ve özelliklerinin 

geliĢtirilmesi temel ilkedir. 

 Nüfusun sağlık, eğitim, barınma ve beslenme imkanları artırılacak; sosyal güvenlik ve sosyal 

yardım hizmetlerinin yaygınlaĢtırılması ve özellikle göç veren ve doğurganlığın yüksek olduğu illerde 

yaĢayan nüfusun bu hizmetlerden faydalanması sağlanacaktır. 

 Nüfusun yapıcı, yaratıcı, müteĢebbis, sorumluluk duygusuna sahip ve ekip çalıĢmasına yatkın 

olma nitelikleri geliĢtirilecektir. 

 Ferdin topluma kazandırılmasında birinci derecede önemli olan ailenin, maddi ve manevi 

bakımdan sağlıklı bir kurum olarak korunması eğitilmesi ve geliĢtirilmesi yönünde tedbirler 

alınacaktır. 

 Özellikle aile ve anne-çocuk sağlığının korunması amacıyla aile planlaması diğer sağlık 

hizmetleri ile bütünleĢtirilecek, bu alanda eğitim ve uygulama için gerekli tedbirler alınacak ve yeterli 

teĢkilatlanmaya gidilecektir. 

 Bebek ölüm hızının azaltılması, çocukların sağlık ve sosyal durumlarının iyileĢtirilmesi için 

doğum öncesi safhadan baĢlamak üzere ilgili kamu kuruluĢları ve özel kuruluĢların desteğiyle yeni 

teknolojik geliĢmelere uygun anne-çocuk sağlığı hizmetlerinin temel sağlık hizmetleriyle birlikte 

götürülmesine önem verilecektir. 

Altıncı BYKP‘de (1990-1994) Türkiye‘nin sosyal ve ekonomik geliĢmiĢlik seviyesiyle 

bağdaĢmayan yüksek bebek ölüm oranının Altıncı Plan döneminde alınacak tedbirler neticesinde 

azalacağı ve Plan döneminde yılda ortalama doğacak 1,7 milyon bebekten 87 bininin bir yaĢını 

tamamlamadan öleceği tahmin edilmektedir. Bebek ölüm oranında meydana gelecek azalmalara bağlı 

olarak, doğuĢta hayatta kalma ümidinin yükseleceği öngörülmektedir. 
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Yedinci BYKP‘nın nüfus ile ilgili amaçlar, ilkeler ve politikalar bölümünde Ģu hedefler 

belirlenmiĢtir (Yedinci BYKP, 1995:36-38): 

 Kalkınma için gerekli olan insan kaynağının geliĢtirilmesi, nüfus artıĢ hızının 

yavaĢlatılması ve sürdürülebilir kalkınma hedef ve politikalarıyla tutarlı bir nüfus yapısının 

oluĢturulması temel ilkedir. 

 Ġktisadi ve sosyal politikaların uygulanması ve sonuçlarının etkin bir Ģekilde 

değerlendirilmesi amacıyla, hayati olayları kayda geçiren mevcut sistem, güvenilir ve çok amaçlı bilgi 

üretebilecek Ģekilde yeniden yapılandırılarak tüm yerleĢim birimlerini kapsayacak Ģekilde 

yaygınlaĢtırılacaktır. 

 Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin götürülmesinde, hizmetten yeterince 

yararlanamayan kesimlere öncelik verilecek, hizmetin niteliği yükseltilecek, ulaĢılabilirliği ve 

sürekliliği sağlanacaktır. 

Sekizinci BYKP‘de (2001-2005), nüfus yapısındaki değiĢimlerin izlenimi ve değerlendirmesi 

yeterli düzeyde yapılamadığı belirtilmiĢtir. Merkezi bir nüfus kayıt sisteminin ülke genelinde 

uygulamaya konulması suretiyle veri toplama, izleme ve değerlendirme çalıĢmalarının etkin bir 

Ģekilde yapılması, iĢbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi ihtiyacını karĢılamak maksadıyla 

Merkezi Nüfus Ġdaresi Sisteminin (MERNĠS), uygulamaya konulması için gerekli hukuki ve kurumsal 

düzenlemeler süratle tamamlanması hedefi konulmuĢtur. 

Nüfus politikası ile ilgili olarak kalkınma planlarının istenen seviyede baĢarı sağlayamaması, 

demografik değiĢkenlerin yalnızca ekonomik çıktıdan hareketle ele almasına bağlanmıĢtır. Bir baĢka 

faktör ise, nüfus politikalarına ait uygulamaların girdi-çıktı analizleri programların sosyal 

uygulanabilinirliği, yan etkileri gibi hususların göz ardı edilmesine dayandırılmıĢtır (Levine ve Üner, 

1978:247) 

Kalkınma dönemi nüfus politikaları için son olarak; Türkiye‘deki nüfus politikalarında öne 

çıkan bir unsurun da, Türkiye‘deki nüfus politikalarının öncelik ve kavramsal farklılaĢma itibariyle, 

dünyadaki nüfus politikaları ve kavramlarıyla takip içerisinde olduğu söylenebilir (Yüksel, 2007:50). 

Türkiye‘de uygulanan anti-natalist politikaların özellikle Dokuzuncu Kalkınma Planı ile 

tartıĢılmaya baĢlamasının temel nedenleri; değiĢen aile yapısı
2
 ve bunun da sebeplerinden bir olan 

doğurganlık oranındaki ciddi düĢüĢ, fırsat penceresinin kapanıyor olması ve son olarak artan yaĢlı 

nüfus oranı kısacası demografik yapısının değiĢmesidir. Bu temel nedenlerin altında nüfus 

politikasının tartıĢılmasını/değiĢimini gerektiren birçok alt neden yatmaktadır. Tüm bu nedenler 

ıĢığında 1963‘te ciddi anlamda uygulanmaya çalıĢılan anti-natalist politikalar, 1970‘li yıllardan beri 

doğurganlık hızında hissedilir bir azalmanın (HÜNEE 1978 Türkiye Doğurganlık AraĢtırması) 

görülmesi ile devam edegelmiĢtir. Ancak Türkiye‘nin demografik yapısının, doğurganlık düzeyindeki 

ve yaĢ yapısındaki geliĢmelerle geliĢmiĢ ülkeler yapısına benzemeye baĢlaması (BaĢar, 2013:33) ve 

Onuncu Kalkınma Planında da belirtildiği üzere bağımlı nüfusun artması, projeksiyon hesaplarına göre 

tedbir alınmaması durumunda 2038 yılından itibaren çalıĢma çağı nüfusunun, 2050 yılından sonra ise 

toplam nüfusun azalmaya baĢlayacak olması pro-natalist politikaların uygulanılması gerektiği 

sonucuna ulaĢtırmıĢtır. 

                                                           
2
Türkiye’de son 40 yılda gerçekleştirilen demografik araştırmaların sonuçları ortalama hane halkı büyüklüğünün 7 kişiden 4 

kişiye düştüğünü göstermektedir. Doğurganlığın azalmasının sonucu olarak ortaya çıkan bu gelişme, Türkiye’deki aile 
yapısının geniş aileden çekirdek aileye doğru bir dönüşüm içinde olduğunu göstermektedir. Ortalama hane halkı 
büyüklüğünün azalması çekirdek aile tipinin artışını ve bunlar da beraberinde hane halkı sayısının artışını getirmektedir. 
Demografik dönüşüm sürecinin doğal bir sonucu olan aile yapısının değişmesi süreci, Türkiye’de tek kişilik aile ve tek 
ebeveynli aile gibi yeni aile biçimlerinin ortaya çıkmasına ve daha da yaygınlaşmasına da yol açmaktadır  (Koç ve Diğerleri, 
2008:58). 
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Türkiye‘de politika değiĢikliği gücünü elinde bulunduran siyasi iktidar yeniden 1960‘lı yıllara 

kadar uygulanmakta olan doğurganlığı artırıcı politikalara dönüĢ iĢareti veren bir söyleme sahip 

olmuĢtur (Eryurt, 2013:138).2008 yılında BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‘ın kadınlara ―iĢ iĢten 

geçmeden‖ ―en az3 çocuk yapın‖ çağrısı Türkiye‘de pro-natalist politikaların baĢlangıcının habercisi 

olarak kabul edilebilir (http://www.akparti.org.tr/site/haber/42083/3-cocuk-soylemi-stratejik-bir-bakis-

acisidir / baskanliklar, 10.06.2015). Türkiye‘de pro-natalist politikaların ciddi anlamda uygulandığı 

dönem 2008 sonrası dönemdir. Doğum izinleri, çocuk yardımları, eğitim ve sağlık harcamalarının 

kısmen veya tamamen karĢılanması, kadınlara yönelik doğumu olumsuz etkileyecek durumlara 

yönelik tedbirler gibi birçok uygulama bu politikalar çerçevesinde görülmektedir. Nüfus 

politikasındaki yön değiĢimin temel sebepleri; doğurganlık oranlarındaki düĢüĢ ya da durağanlık ile 

yaĢlı ile bağımlı nüfus sayısının artıĢına yönelik tahminlerin endiĢelendirmesidir. 

Türkiye‘de yaĢlı nüfus, diğer yaĢ gruplara göre daha yüksek bir hız ile artıĢ göstermektedir. 

Küresel yaĢlanma süreci olarak adlandırılan ―demografik dönüĢüm‖ sürecinde olan Türkiye, oransal 

olarak yaĢlı nüfus yapısına sahip ülkelere göre genç bir nüfus yapısına sahip görünse de, mutlak yaĢlı 

sayısı oldukça fazladır. Bu dönüĢümde nüfusun yaĢ grupları yapılanması Ģekil değiĢtirmekte, 

ölümlülük ve doğurganlıkta azalma ile birlikte doğumdan sonra beklenen yaĢam süresinde artıĢ 

olmakta ve çocuk ve gençlerin nüfus içindeki oranı azalırken yaĢlıların toplam nüfus içindeki oranı 

artıĢ göstermektedir (Oktay, 2014:43). 

Diğer temel problem olan Türkiye‘de doğurganlık seviyesinin durağan bir hal alması, yaĢanması 

muhtemel gözüken demografik krize karĢı nüfusu etkileyen tüm etmenlerin ele alındığı bütünleĢik bir 

nüfus politikası hayata geçirilmelidir. Etkin bir nüfus politikası, çocuk yardımları, sağlık 

harcamalarına katkı, çalıĢma Ģartlarında esneklik gibi uygulamalar nedeniyle maliyetli olabilecektir. 

Ancak bu maliyet ileride yaĢanması muhtemel yaĢlı ve bağımlı nüfusun artacağı, ekonomik geliĢimin 

duracağı ya da gerileyeceği bir durumun ortaya çıkaracağı maliyetten daha düĢük olacaktır.  

 Doğurganlık oranı düĢmekte olsa da Türkiye‘nin nüfusu genç bir nüfustur. Bu nedenle sürekli 

artan iĢ gücü arzının istihdam politikaları ile desteklenmesi durumunda demografik yapının ekonomik 

kalkınma için fırsat sunduğunu vurgulayan fırsat penceresi yaklaĢımına göre, Türkiye‘nin bu fırsatı 

kullanması için yaklaĢık 25-30 yıllık bir zamanı bulunmaktadır (Oktay, 2014:51). Bu nedenle Türkiye 

en kısa sürede ekonomik kalkınmayı hızla gerçekleĢtirebilmek için katma değeri yüksek istihdam 

alanları oluĢturmalıdır. 

Türkiye gibi geliĢmekte olan bir ülkenin düzenli bir ekonomik geliĢim içinde olabilmesi ve 

niteliksel bir geliĢimin sağlanabilmesi için yaĢam Ģartlarına uygun kamuoyunca kabul görmüĢ bir 

nüfus politikasına ihtiyaç duyulduğu düĢünülmektedir. 

4. ÇĠN‟DE NÜFUS POLĠTĠKALARI 

Nüfusu, dünyada en fazla olan ülke ve hızlı ekonomik büyüme ile göz önünde olan Çin‘deki 

geliĢmeler Dünya ülkelerinin tümünü etkilemekte / ilgilendirmektedir. Nüfus politikaları açısından 

yaklaĢacağımız Çin‘in nüfusu; 1.401.586.000 (Mayıs 2015)‘dir. Çin‘de kadın baĢına doğum oranı 1,55 

farklı bir veri ile Çin‘de her yıl ortalama 16 milyon bebek dünyaya gelmektedir 

(http://www.bbc.co.uk, 01.12.2013). Yapılan hesaplamalara göre 2030 yılında Çin‘in nüfusunun 

azalacağı tahmin edilmektedir. Bununla birlikte 2050 yılına kadar da Çin‘in en fazla nüfusu olan ülke 

vasfını koruyacağını ancak ilerleyen yıllarda (2050 sonrası) Hindistan‘ın en çok nüfusu olan ülke 

unvanını elde edeceği tahmin edilmektedir. Çin‘deki yavaĢlayan nüfus artıĢ hızı ve ileride düĢmesi 

öngörülen nüfus ile Hindistan‘da bir türlü kontrol altına alınamayan nüfus artıĢ hızı bu tahminlerin 

dayanak noktasıdır. 
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Çin‘in nüfus artıĢı ile ilgili problemi yeni bir mesele değildir. M.Ö. 1. yy ‗da yaklaĢık 50 milyon 

olan Çin nüfusu M.S. 1000‘li yıllarda 100 milyona kadar ulaĢmıĢtır. 1600‘lü yıllarda 150 milyona 

varmıĢ ve 1800‘lerde 400 milyonu geçmiĢtir. Nüfustaki bu hızlı ilerlemeye Çin Halk Cumhuriyeti, 

1958‘lere kadar her hangi bir müdahalede bulunmamıĢtır. 1958‘de hukuki düzenlemeler ile kürtajı ve 

doğum kontrolünü yasaklayan kanun maddeleri kaldırılmıĢtır. Bununla birlikte doğum kontrol araçları 

ücretsiz dağıtılmıĢtır. Ancak dağıtılan doğum kontrol araçlarının sayısının azlığı, kalitesiz veya 

iĢlevini yerine getirmemesi ve kültürel meselelerden dolayı bu uygulamalar çok etkili olamamıĢtır.   

1964 yılında kurulan Aile Planlama TeĢkilatı ile doğum oranlarında düĢüĢ gözlemlenmiĢtir. 

Ancak kırsal kesimlere kontrolün ve ulaĢımın zor olmasından dolayı nüfustaki bu düĢüĢ buralarda 

görülmemiĢtir. 

1949 yılında nüfusu 541 milyon olan ülkenin, yalnızca 20 yıl sonrasında (1969) nüfusunun 806 

milyona ulaĢması, ülkeyi bir aile planlaması ve nüfus politikası ile ilgili ciddi bir uygulamaya zorunlu 

kılmıĢtır. 1970‘lerde nüfustaki kontrolsüz hızlı artıĢın önüne geçmek için ―tek çocuk politikası‖ 

yürürlüğe konmuĢtur. Halka doğum kontrolü ile ilgili bilgilendirmeler yapılmasının yanında doğum 

kontrol ürünleri için fabrikalar kurularak bu ürünlerin halka ücretsiz bir Ģekilde ulaĢtırılması 

amaçlanmıĢtır. 

―Tek çocuk politikası‖ olarak bilinen Çin‘deki sıkı nüfus politikası, aslında toplumda bilindiği 

gibi her ebeveynin tek bir çocuğu olacağı Ģeklinde tek düzeyli değildir. Bölgelere, sağlık durumlarına, 

azınlıklara ve kent ve kıra göre değiĢen bir nüfus politikası olduğu söylenebilir. Temel bir devlet 

politikası olan Çin‘deki nüfus politikası, kırsal kesimlerde yaĢayanlar ve etnik azınlıklar için 

gevĢek/esnek bir Ģekilde uygulanmaktadır. ġayet ebeveynler kırsalda yaĢıyorlarsa ve ilk çocuklarının 

kız çocuğu olması veya sakat, hastalıklı olması halinde ikinci çocuğu 3-4 yıl sonra yapma hakları 

vardır. Ancak diğer bir Ģart, kırsalda kalma Ģartıdır. Bunun yanında bu uygulamayı teĢvik amaçlı 

olarak bir çocuğa veya iki kıza sahip köylü ailelere, 60 yaĢından sonra özel ikramiye verilmektedir 

(Erol, 2005:25). Ayrıca temel Ģartlar içinde geç evlenme ve geç çocuk sahibi olma ilkesi de söz 

konusudur. Evlilikte erkekler için 20 yaĢ, kadınların için ise 22 yaĢ sınırı getirilmiĢtir. YurtdıĢında 

yaĢayan aileler, çocuklarının Çin vatandaĢlığına girmeyeceği Ģartıyla bu uygulamanın dıĢında 

kalabilmektedirler. Bunun yanında yurtdıĢından dönen Çin vatandaĢlarının ikinci bir çocuk hakkı 

bulunmaktadır (http://cingundeminden.blogspot.com.tr/2014/01/cinde-nufus-planlamasi-ve-tek-

cocuk.html, 28.01.2015). 

Tek çocuk yapma zorunluluğunun olduğu bölgelerde ikinci çocuk yapılması durumunda ailenin 

ceza ödemesi gerekmekte, bunun yanında diğer çocuklar için ücretsiz olan eğitim ve sağlık gibi 

harcamalar bu çocuklar için ücretli olmaktadır. Bunun yanında ödenecek ceza kiĢinin gelirine göre 

belirlenmektedir.  

Çin nüfus politikasını temel baĢlıklar halinde özetleyecek olursak (Michael, 1975:46);  

 Serbest ancak emniyetli kürtaj 

 Halka yönelik ikna ve teĢvik faaliyetleri 

 Doğurganlığı azaltmaya yönelik katı kararlar 

 Kentlere göçün Ģiddetle kısıtlanması. 
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2013 yılında, özellikle ekonomik büyümenin yavaĢlaması ve yaĢ ortalamasının artmasından 

dolayı Çin‘de nüfus politikasının gevĢetilmesine karar verilmiĢtir. Buna göre daha önce iki çocuk 

sahibi olabilmek için ebeveynlerin her ikisinin de ailelerinin tek çocuğu olması gerekirken yeni 

düzenleme ile ebeveynlerden birinin, ailesinin tek çocuğu olması halinde ikinci çocuğu yapabilme 

hakkı verilmiĢtir (http://www.bbc.com/turkce/haberler/2013/12/131228_cin_tek_cocuk, 28.12.2013). 

Çin‘de 1970‘lerden günümüze ciddi bir Ģekilde uygulanan nüfus politikasının olumlu etkileri 

görülmektedir. Çinli yetkililerin yapmıĢ olduğu açıklamalara göre, uygulanmakta olan sıkı nüfus 

politikası sayesinde nüfusun 300 milyon daha artması engellenmiĢtir (Erol, 2005:25). 

1970‘lerde Çin nüfus politikası doğum oranlarını azaltmada çok baĢarılı iken 1980'lerin 

ortalarında doğurganlık oranları artmıĢtır. BaĢka bir deyiĢle 70‘li yıllarda düzenli bir düĢüĢ görülmekte 

iken 80‘lerde doğum hızında dalgalanmalar görülmektedir(Lı, 1989:279). Ancak sonraki yıllarda 

doğum hızındaki azalıĢ devam etmiĢtir. Doğum oranı 1969‘da binde 34,11 iken 1995‘te binde 

17,12‘ye kadar düĢmüĢtür (http://www.cinkultur.com, 07.05.2015). 2014 yılında ise bu oran binde 16 

seviyelerindedir (http://www.worldometers.info/world-population/china-population/, 07.05.2015). 

1950-1960'lı yıllarda kadın baĢına 6 çocuk düĢmekte iken bugün (2015) bu oran 1.6 düzeyindedir 

(Zeng, 2014:256). 

Grafik 1‘de de görüldüğü üzere Çin nüfusunda 1950‘lerden1970‘lere kadar hızla artan nüfus, 

daha sonraları günümüze kadar azalan bir seyirde artıĢına devam etmektedir. Yapılan projeksiyonlara 

göre nüfus politikasının bu Ģekilde uygulanması halinde 2030‘lara kadar yükselen nüfus 2030 yılından 

sonra azalmaya baĢlayacaktır. 

Grafik 1: Çin‘in Nüfus Büyümesi (1950-2100) 

 

Kaynak:http://www.cinkultur.com/CIN_HAKKINDA/Cin_Nufusu/Nufus_Yapisi-128.htmlNüfus Yapısı, 25-12-2010 

Nüfus artıĢ hızının mevcut haliyle devam etmesi veya daha çok ve daha az nüfus artıĢ hızının 

gerçekleĢmesi ihtimallerine karĢı yapılan projeksiyonlar grafik 2‘de görülmektedir. Yukarıda da 

belirtildiği üzere nüfusun azalma evresine geçmesi iki varsayıma göre kuvvetle muhtemel gözükürken, 

nüfus politikasında gevĢeme ve esnekliğin olması veya nüfusu hızla artıracak geliĢmelerin olması 

halinde nüfusta yükseliĢin devam etme ihtimalini gösteren projeksiyonlar da vardır. 

  

http://www.cinkultur.com/CIN_HAKKINDA/Cin_Nufusu/Nufus_Yapisi-128.html
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Grafik 2: Çin Nüfus Projeksiyonları (1950-2100) 

 
Kaynak: http://worldpopulationreview.com/countries/china-population/, 06.05.2015 

Uygulanan nüfus politikasının nüfus artıĢ hızında azalmaya ve hatta ilerleyen dönemde nüfusta 

azalmaya sebep olacağı bazı düĢünürler tarafından olumlu karĢılanırken yaĢanmakta olan geliĢmeler 

neticesinde uygulanan sıkı nüfus politikasına karĢı olan görüĢler de azımsanmayacak kadar çoktur. 

Temel baĢlıklar altında bahsedilen sorunlara değinilecek olursa; 

 YaĢlanma 

 Yasal evlenme olmadan çocuk yapma 

 Ekonomik büyümeye olumsuz etkisi 

 Kürtajın artması 

 Kadın-Erkek oranındaki bozulma 

―Tek çocuk politikası‖, kadın-erkek sayısındaki dengesizliğe neden olduğu için büyük tepki 

toplamaktadır. Kadın-erkek sayısındaki dengesizliğinin sebebi; tek çocuk yapma hakkı olan ailenin 

kültürel yapıdan dolayı erkek çocuk istemesinin yanında geleneksel yaĢam tarzına göre yaĢlılıkta 

ebeveynlerin bakımlarını erkek çocuklar üstlendiği için erkek çocuk istenmektedir. Bu nedenle gebelik 

döneminde çocuğun cinsiyetinin kız olduğu durumlarda kürtaja baĢvuru sayısının yüksek olduğu 

belirtilmektedir. Yılda 10 milyon düĢük hapı satılmasını yanında ve yasal yollardan yapılan kürtaj 

sayısının yılda 13 milyonu bulduğu belirtilmektedir. Ancak gayri resmi yollardan yapılan kürtajların 

sayısı ise bilinmemektedir (http://www.dw.de, 06.05.2015). Bazı bölgelerde 100 kadına 140 erkek 

düĢerken genel olarak bu durum 100 kadına 120 erkektir. BaĢka bir deyiĢle erkek nüfus oranı %51,85 

iken kadın nüfus oranı %48,15‘tir (www.worldpopulationreview.com, 06.05.2015). YaklaĢık 10 yıl 

sonra evlenme çağındaki erkeklerin, kadınlardan yaklaĢık 30 milyon fazla olacağı tahmin 

edilmektedir. Cinsiyet dengesinin bozulduğu ve insanları gayr-i meĢru yollara sevk eden bu durum 

özellikle Çin olmak üzere Dünya genelindeki kadın ve erkek nüfus dengesi açısından çözülmesi 

gereken önemli bir problemdir. 

Ġkinci bir çocuk sahibi olmak isteyen Çin halkı farklı yöntemlere baĢvurmaktadır. BaĢtan 

söyleyelim ki, bu durum toplumda sosyal ve ahlaki bozulmalara sebep olacak durumlara da sebep 
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olabilmektedir. Örneğin özürlü olmayan çocuklarını özürlü olarak belgeleyen ve ikinci çocuk için izin 

almaya çalıĢan ebeveynlerin olması yasadıĢı iĢlemlere yol açmaktadır. Bunun yanında ikinci çocuğa 

sahip olmak isteyen bazı erkeklerin gayri resmi ikinci bir eĢten çocuk edinme gibi toplum ve aile 

hayatını tahrip edecek durumlar gerçekleĢmektedir. Zengin olup ikinci çocuğa sahip olmak isteyenler 

ise 1000-2000 dolar arasında cezayı ödemeyi göze almaktadırlar (Erol, 2005:25). 

Çin‘de sıkı nüfus politikasının sebep olduğu diğer bir problem ise yaĢlı nüfusun artması ve 

beraberinde gelen bağımlı nüfus ve karĢılanamayan sosyal güvenlik sistemi giderleridir. Çin‘de 131,6 

milyon kiĢi 65 yaĢ ve üzeri nüfustur. 60 yaĢ üzeri nüfusun ise 202 milyona yükseldiği ve 2025‘te 300 

milyonu aĢacağı tahmin edilmektedir 

(http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/91781/Cin_de_yaslanan_nufus_icin_genelge_yayimland

i.html, 08.07.2014). 

Çin'de ortalama yaĢam süresi 1950-1955  yılları arasında 44,5 iken 2005-2010 yılları arasında 

74,4'e yükselmiĢtir. YaĢlı nüfus oranını artmasında ortalama yaĢam süresinin artması da önemli bir 

etkendir (Zeng, 2014:256). 

Çin Nüfus ve Aile Planlaması Komisyonu BaĢkanı ZhangWeiqing,  21. yüzyılın ortasında 

Çin‘deki yaĢlıların sayısının dünyadaki toplam yaĢlı nüfusun dörtte birini oluĢturacağını ve durumun 

da ekonomi, sosyal yapı, kaynaklar ve çevre için büyük tehlike arz ettiğini bildirmektedir (Erol, 

2005:25). Zeng ve Wang‘ın (2014) yaptığı çalıĢmaya göre; hem yaĢam süresinin yükselmesi hem de 

nüfus artıĢ hızının azalmasından kaynaklı yaĢlı nüfus oranının armıĢ olması gerçeğine yönelik, 

emeklilik yaĢının artırılması gerektiği ve yaĢlıların çalıĢma hayatına dahil edilmesi gerekliliği 

vurgulanmıĢtır.  

Nüfus politikası ile ilgili diğer bir olumsuz görüĢ ise çocukların yetiĢme Ģekilleri ile ilgilidir. 

Kentlerde yaĢayan ailelerin tek olarak yetiĢen çocukların, sosyal hayata uyum sağlamakta zorlandığı 

ve aĢırı ilgi ile birlikte isteklerinin her zaman yerine getirilmesi bu çocukların bencil ve Ģımarık 

olmalarına neden olduğu uzmanlar tarafından belirtilmektedir. 

5. FRANSA‟DA NÜFUS POLĠTĠKALARI 

Avrupa kıtasındaki ülkelerin hemen hepsi nüfusun artıĢ hızını artırmaya yönelik politikalar 

uygulayan ülkelerdir. Kıta içerisinde doğal olarak her devlet kendi nüfus yapısına, kültürel durumuna 

ve ekonomik imkanlarına göre farklı politikalar uygulamaktadır. Bu ülkelerin tarihin akıĢ süreci 

içerisinde, bugünkü uygulanan politikaların tersine nüfus artıĢını azaltmaya yönelik politikalar 

uyguladığı bilinmektedir. Ancak geliĢen ve değiĢen eğitim, ekonomi ve toplumsal yaĢam anlayıĢı 

nüfusun geliĢimini etkileyip yeni politikalar uygulanmasını zorunlu kılmıĢtır. Ancak 20-30 yıl gibi 

kısa dönemler nüfus politikaları için kısa dönemlerdir. Hem politikanın etkileri hem de politikanın 

belirlenmesi bu gerçeğe göre yapılmalıdır. Bu nedenle bir nüfus politikası belirlenirken, bugünkü 

durum, gelecekte olabilecek muhtemel durum ve uygulanması düĢünülen nüfus politikası ile 

gerçekleĢmesi muhtemel durum ne olacak?, tüm bunlar iliĢkili faktörler ile birlikte en iyi Ģekilde 

hesaplanmalı/tartıĢılmalıdır. 

II. Dünya savaĢı sonrasında biten savaĢ yıllarının tesiri ile ekonomik geliĢmeler sayesinde 

yaĢam standardının yükselmesi, nüfus artıĢ hızının azalıĢını beraberinde getirmiĢtir.  Bu yavaĢlama, 

ülkelerdeki bağımlılık oranlarının yükselmesine ve ekonomik ve sosyal alanda meydana gelecek 

olumsuzluklardan dolayı endiĢelere sebep olmuĢtur.   Fransız nüfus bilimcisi AlfredSauvy, ―Çoğalmak 

ya da yaĢlanmak; bunlardan birini seçmek gerekiyor‖ diyerek durum tahlili yapmıĢtır. Avrupalı 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/91781/Cin_de_yaslanan_nufus_icin_genelge_yayimlandi.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/91781/Cin_de_yaslanan_nufus_icin_genelge_yayimlandi.html
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vatandaĢlar daha rahat bir hayat yaĢamak için çocuk yapmaktan kaçınmaktadırlar. Avrupalı 

vatandaĢların bu tercihlerinden ötürü AB nüfusu 2050 yılında 30 milyon azalacak, iĢgücü de %18 

azalacaktır (http://www.ozgunsosyaldusunce.com, 14.05.2015). Bu durum devlet liderlerini daha fazla 

çocuk yapmaları için arayıĢlara itmektedir. Bu nedenle doğumu artırıcı teĢviklere ağırlık verilmeye 

baĢlanmıĢtır.  

Fransa, nüfusun artıĢ hızını artırmaya çalıĢan ve bu yönde politikalar uygulayan birçok Avrupa 

ülkesinden biridir. Fransa‘da uygulanmakta olan pro-natalist politikalar, dünya‘dapro-natalist politika 

uygulayan ülkelere göre en kapsamlı ve en maliyetli politikalardır (Hardy, 2011:78). 

 Genç ve dinamik bir nesil ve kalkınmanın devamı için birçok yöntem / uygulama 

geliĢtirilmektedir. GeliĢmiĢ ülkeler arasında yer alan Fransa, ekonomik gücü sayesinde bağımlı 

nüfusun ihtiyaçlarını karĢılayabiliyor olsa da ekonomik geliĢimin devamı için kontrollü bir nüfus 

büyümesi amaçlamaktadır. 

18. ve 19. yy'larda büyük Sömürge Ġmparatorluğu‘na sahip olan Fransa‘nın nüfusuna 

bakıldığında 20.yy‘a kadar artarak devam eden nüfusun I. ve II. Dünya savaĢlarında düĢtüğü 

görülmektedir. II. Dünya savaĢından sonra ―nüfus patlaması‖ olarak nitelenen aĢırı Ģekilde artan nüfus, 

sağlık, istihdam ve çevre konularında tartıĢmalara sebep olmuĢtur.  

20. yy'ın son çeyreğinde Fransa nüfusunun artıĢ hızında azalıĢ görülmesi ile sosyal ve ekonomik 

problemlerin önüne geçmek maksadıyla nüfus artıĢ hızını artırıcı politikalara baĢvurulmuĢtur. 

Özellikle reklam ve kampanya faaliyetlerine ağırlık verilmiĢtir. Ailelerin çocuk yapmadan 

kaçınmalarının önüne geçmek için iĢ hayatında onlara yönelik esneklikler ve teĢvikler getirilmiĢtir. 

Çocuğu olan bayanlara 4 ay ücretli izin hakkı tanınmıĢtır. Evlat sahibi ailelere ulaĢım, konut, eğitim 

alanlarında teĢvikler verilmektedir. Devlet tarafından ―3 çocuk sahibi olun otomobiliniz bedavaya 

gelsin‖ çağrısı yapılmaktadır (http://www.ozgunsosyaldusunce.com, 14.05.2015). Bunun yanında 

dıĢarıdan iĢçi göçüne izin verilmektedir. Nüfusun artırılması yönünden farklı bir yöntem olarak, 

Fransa Avrupa ülkeleri arasında en çok sığınma hakkı veren ülkedir. Fransa, doğurganlığı artırmak 

için, uzun süreli aile dostu kamu politikalarının yanında aile ve iĢ dengesini kolaylaĢtırmak, çocuk 

bakım ve aile yardımları gibi uygulamaları devam ettirmektedir (Beland, 2015:192). 

Fransa‘nın nüfusu yaklaĢık 65 (2015) milyondur. Bu nüfus ile Fransa‘nın Dünya genelindeki 

sırası 21‘dir. Dünya sıralamasında Tayland‘an sonra Ġngiltere‘den önce gelmektedir. Nüfusun dünya 

nüfusuna oranı ise yaklaĢık %1‘i kadardır. Nüfus yoğunluğu ise; kilometre kare baĢına yaklaĢık 119 

kiĢi düĢmektedir. Doğumda beklenen yaĢam süresi 82‘dir. Fransa‘nın nüfusunun 2050 yılında yaklaĢık 

72 milyon olacağı tahmin edilmektedir. Bu tahmin, doğum oranlarının aynı kalması, ölüm oranlarının 

azalması ve yıllık yaklaĢık olarak 100.000 net göç alması halinde gerçekleĢebilecektir 

(http://www.worldpopulationstatistics.com/population-of-france-2014/, 14.05.2015; 

http://worldpopulationreview.com/countries/france-population/, 14.05.2015; 

http://data.worldbank.org/country/france, 14.05.2015). 

Grafik 3‘de de görüleceği üzeri nüfusun düĢük seyirde devam edeceği projeksiyonlara göre 

Fransa nüfusu 2030‘lu yıllarda düĢüĢ eğilimine geçecektir. Fransa devletinin olmasını istemediği en 

kötü ihtimalin bu olması sebebiyle nüfusu artırıcı politikalara ciddi önem verilmektedir. Fransa nüfus 

artıĢı için uzun yıllardan bu yana en ciddi mücadele eden Avrupa ülkeleri arasındadır. Nüfusun 

mevcut/normal seyirde devam etmesi halinde büyüm oranları dengeli bir Ģekilde devam edeceği 

görülmektedir. Üçüncü projeksiyona göre; nüfus artıĢ hızı süratle yükselmektedir. Bu son durumu 

Fransa‘nın ulaĢmak istediği hedef olarak yorumlamak yanlıĢ olmayacaktır. 
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Grafik 3: Fransa‘nın Nüfus Projeksiyonu (1950-2100) 

 
Kaynak: UN World PopulationProspects, http://worldpopulationreview.com/countries/france-population/, 14.05.2015. 

Fransız Ulusal Ġstatistik ve Ekonomik AraĢtırmalar Enstitüsü (INSEE) tarafından yapılan 

araĢtırmayla Fransa'nın 2013 yılında, Avrupa Birliği üyeleri arasında Ġrlanda ile birlikte en doğurgan 

ülkesi olduğu da belirtilmiĢtir. 2010 yılında her kadına düĢen çocuk oranı 2,03 iken bu oran 2012‘de 

2,01, 2013 yılında ise 1,99 seviyelerine düĢmüĢtür. Ayrıca nüfusun 2000‘den bu yana en düĢük 

seviyede seyrettiği belirtilmiĢtir (http://www.dunya.com, 15.01.2014). 

Fransa nüfusundaki 1961-2015 yılları arasındaki büyüme oranlarına bakıldığında (Grafik 4) 

1960‘lı yıllarda hızlı bir düĢüĢün gerçekleĢtiği görülmektedir. 2000‘li yıllarda ise kararlı bir Ģekilde 

uygulanan nüfus artırıcı politikaların neticeleri görülmektedir. Ancak 2005 yılından bu yana nüfus 

büyüme hızı düzenli bir düĢüĢ eğilimindedir. 2014 yılı nüfus büyüme oranı %0.5‘tir. 

Grafik 4: Fransa Nüfusunun Büyüme Oranları 

 
Kaynak: http://countrymeters.info/en/France, 14.05.2015. 

Diğer Avrupa ülkeleri gibi Fransa‘da yüksek göç alan cazibe merkezi ülkelerdendir. 2008 

yılında yapılan araĢtırmaya göre göçmenlerin sayısı, Fransa nüfusunun yaklaĢık %19‘u yani 11.8 

milyon kiĢi olduğu belirlenmiĢtir (http://worldpopulationreview.com/countries/france-population/, 

12.05.2015). Nüfus artıĢ hızı düĢük olan Fransa, ihtiyacını göçmen kabul ederek karĢılamaya 
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çalıĢmaktadır. Mali durumu uzun vadede kötü görünen Fransa‘ya göçmenlerin gelmesi ile nüfus 

politikası nispeten hedefine ulaĢmıĢ olacaktır. Ancak nüfusun yaĢlanması ve bağımlılık oranı yükseliĢi 

devam edecektir (Hardy, 2011:78). 

Fransa‘nın nüfus piramidine bakıldığında (Grafik 5) Kadın (51,54) ve Erkek (48,46) nüfus 

oranlarında ciddi fark olmadığı görülmektedir. Bunun yanında doğumda beklenen yaĢam süresinin 

yüksek olduğu görülmektedir. 2013 yılında doğumda beklenen yaĢam süresi kadınlar için 85, erkekler 

için ise 78,7 olduğu açıklanmıĢtır.  

 

Grafik 5: Fransa‘nın Nüfus Piramidi 

 
Kaynak: http://populationpyramid.net/france/2015/, 13.05.2015. 

Doğum oranlarındaki düĢük oran ve yaĢam süresinin uzunluğu Fransa‘nın bugün ekonomik 

gücü sayesinde hissetmediği yüksek bağımlılık oranı, hızla artan yaĢlı sayısı ve azalan iĢgücü 

miktarının ortaya çıkaracağı sorunlar gelecek yıllarda Fransa‘nın temel problemleri arasında yerini 

alacaktır. 

Fransa‘nın 65 ve daha yukarı yaĢtaki nüfus oranı (% 16) ile Avrupa Birliği ortalamasına 

yakındır. Bu ortalama ile Fransa, Ġrlanda (%11) ve Hollanda‘dan (%13) daha fazla yaĢlı nüfusa sahip 

iken  Ġtalya‘daki yaĢlı nüfus oranı (%18) daha yüksektir. Önümüzdeki yıllarda Fransa‘daki yaĢlı 

nüfusun hızla artacağı tahmin edilmektedir. 2030 yılında nüfusun yaklaĢık %25‘i, 2050 yılında ise 

nüfusun yaklaĢık %30‘unun yaĢlı nüfus (65 yaĢ ve üzeri) olacağı tahmin edilmektedir (Beland, 

2015:192). Ortalama yaĢam süresinin uzaması ve doğurganlık oranlarının azlığından kaynaklanan 

nüfustaki yüksek yaĢlı oranı, yaĢam kalitesinin ve refah seviyesinin devamı için emeklilik yaĢının 

yükseltilmesini ve yaĢlıların çalıĢmaya teĢvik edilmesini zorunlu kılmaktadır (Hardy, 2011:78). 

6. SONUÇ 

Nüfusun niceliğinden çok yapısı ve kalitesidir önemli olan. Hükümetler ya da politika 

uygulayıcılar bu hususlara dikkat etmeli ve buna göre nüfus politikaları belirlemeleri gerekmektedir. 

Nüfusa yalnızca bir açıdan yaklaĢmak veya olaya ideolojik ve siyasi bir pencereden yaklaĢılması ülke 
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çıkarları açısından istenmeyen durumlara sebep olacaktır. Nüfus politikası, her açıdan ele alınarak, 

uzun vadeli bir plan dahilinde olmalıdır. Nüfus politikaları; eğitim seviyesi ve kiĢi baĢı milli geliri 

yükseltecek, iĢsizliği düĢürecek, gelir dağılımındaki adaleti sağlayacak ve tüm yaĢ gruplarındaki 

vatandaĢların ihtiyaçlarını öngörüp buna göre hareket edebilecek bir nitelikte olmalıdır.  

Günümüz dünyasında Fransa gibi geliĢmiĢ ülkelerin nüfus artıĢ hızını artırıcı politikalar 

uyguladığı, Türkiye gibi geliĢmekte olan ülkelerin nüfusun niteliğini artırıcı politikalar uygulamaktan 

yana olduğu ve Çin gibi nüfusu çok hızlı artan ülkeler ile az geliĢmiĢ ülkelerin ise nüfus artıĢ hızını 

azaltıcı nüfus politikaları uyguladığı bilinmektedir. 

Türkiye geliĢmekte olan bir ülke olarak, son yıllarda niteliği artırma çalıĢmaları içerisine 

girmiĢtir. Genç kuĢağın Avrupa ülkelerine göre çok iyi seviyelerde olduğu Türkiye yaklaĢık 40-50 yıl 

sonra bu kuĢağın yaĢlanacağını gerçeğini görerek ―fırsat penceresi‖nden istifade etmelidir. Ancak 

maalesef mevcut eğitim seviyesi ve istihdam oranlarındaki durum Türkiye‘nin bugünkü avantajlı 

durumdan istifade edemeden, 40-50 yıl sonra faydalanılamayan durumun zorlukları ile karĢı karĢıya 

gelecektir. Çünkü günümüzdeki genç nesil 40-50 yıl sonra tüketici konumuna gelecek ve bu kiĢilerin 

sosyal güvenlik ihtiyaçlarının karĢılanması gerekecektir.  

Yukarıda da bahsedildiği üzere nüfus politikaları, tek düze bir olgu olmayıp birçok faktörün 

bütüncül olarak ele alınması gereken politikalardır.  

Öncelikle nüfus politikaları halkın norm ve kültürlerine aykırı olmamalıdır. Halk tarafından 

kabul görmüĢ olması önemlidir. Bu nedenle nüfus politikalarının, halka çok iyi bir Ģekilde anlatılması 

ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 

Nüfus politikalarında kullanılan yöntem veya araçlar doğru seçilmelidir. 

Nüfusun miktarı ve yapısı ile ilgili doğru bilgiye sahip olunmadan baĢarılı politikalar üretilmesi 

düĢünülemez.  

Nüfus politikaları uzun dönemli politikalardır. Bilinmelidir ki, nüfus politikaları etkilerini en 

erken 15-20 yıl içerisinde gösterebilmektedir. Uygulanacak politikaya karar verirken bu gerçeklik göz 

önüne alınmalı ve bu uzun dönem içerisinde değiĢen siyasi iktidarların aynı hassasiyetle politikanın 

uygulayıcısı olması gerekmektedir. 
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Okulöncesi Öğretmenlerinin Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulamalarına ĠliĢkin GörüĢleri: 

Van Örneği 

KALAYCI MERCAN S.
1
, 

seyhankalayci@yyu.edu.tr,  

 

Özet 

 

Okulöncesi görsel sanatlar eğitimi uygulamalarında öğretmenlerin dersin amaçlarına ve kazanımlarına 

yönelik çalıĢmalar yaptırması nitelikli bir eğitim için gereklidir. Okulöncesi görsel sanatlar eğitiminde, 

stratejisi yöntem ve tekniklerin doğru uygulanması çocuğun biliĢsel ve duyuĢsal geliĢimine destek 

olacaktır. Okulöncesi eğitim ve öğretim faaliyetlerinde istenilen amaca ulaĢmak için kazanımlara 

uygun olarak iĢlenen görsel sanatlar eğitiminin çocuğun biliĢsel, duyuĢsal ve fiziksel geliĢiminde 

önemi tartıĢılmazdır. Bu araĢtırmanın amacı; okulöncesi öğretmenlerinin görsel sanatlar eğitimi 

uygulamalarında materyal kullanımına iliĢkin teknik ve yöntemlerin etkin bir biçimde uygulanmasına 

yönelik görüĢlerinin değerlendirmesinden oluĢmaktadır. AraĢtırmada çalıĢma grubu Van merkez 

ilçelerdeki, dördü ilkokul bünyesindeki anasınıfı ve altısı müstakil anaokulu olmak üzere 10 okulda 

görev yapan 50 okul öncesi öğretmeni oluĢturmaktadır. AraĢtırmada kapalı ve açık uçlu sorulardan 

oluĢan anket formu kullanılmıĢtır. Bu çalıĢma nitel bir çalıĢma olup, nitel araĢtırma deseni ile durum 

analizi yapılmıĢtır. AraĢtırma bulgularına göre, anaokulu öğretmenlerinin öğrenimleri ve görevleri 

süresince görsel sanatlar uygulamalarında materyal kullanımına iliĢkin teknik ve yöntemlerin etkili bir 

biçimde kullanımına iliĢkin görüĢler elde edilen verilere göre tespit edilmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Görsel Sanatlar Eğitimi, Özel Öğretim Yöntemleri, Okul Öncesi Eğitim. 

 

 

PRE-SCHOOL TEACHERS‟ OPINIONS CONCERNING VISUAL ARTS 

EDUCATION PRACTISES: EXAMPLE VAN 

Abstract 

 

That teachers study for the objectives and attainments of lessons in pre-school visual arts education 

practises is necessary for a qualified education. Applying strategy, method and technics efficiently in 

pre-school visual arts education shall be supporter of children‘s cognitive and affective development. 

To achieve the intended goal in pre-school education and training activities, it is an indisputable issue 

that properly taught visual arts education has an importance role in children‘s cognitive, affective and 

physical development. The aim of this research consists of evaluating pre-school teacher‘s opinions 

aimed at effectively application of technics and methods concerning material usage in pre-school 

visual arts education practises. In the research, working group consists of 50 pre-school teachers on 

duty in 10 schools in the districts of Van, in which four of them are working at nursery class within 

primary school and the other six are working at private pre-school. Questionnaire form with closed 

and open ended questions have been used in the research. This study is qualitative and its situation 

analysis has been made with qualitative research pattern. According to research findings, it has been 

detected that pre-school teachers have used the technics and methods efficiently concerning material 

usage in visual arts practises during their learning and working period. 

 

Keywords: Visual Arts Education, Special Teaching Methods, Pre-school. 
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1. GİRİŞ 

Nitelikli Okulöncesi eğitiminde ve çocuğun geliĢiminde temel unsurların en baĢında öğretmenler 

bulunmaktadır. Öğretmen çocukta var olan yeteneklerinin ortaya çıkmasına ve geliĢtirilmesine 

yardımcı olan bir rol model olmalıdır. Ayrıca çocuğun yeni becerilere sahip olmasına katkıda 

bulunmalıdır. Hangi alanda olursa olsun öğretmenler temel pedagojik eğitim bilgisine sahip olmalıdır.   

Öğretmenlik mesleğinin vazgeçilmez unsurlarından birisi, öğretimin nasıl yapılacağının karĢılığı 

olan pedagoji dersleridir. ―Pedagoji, Yunancada çocuk anlamına gelen ―paid‖ kelimesi ve yol gösterici 

anlamına gelen ―agogus‖ sözcüklerinin birleĢtirilmesiyle oluĢturulmuĢtur. Pedagojiye bir bakıma 

―çocuk eğitimi bilimi ve öğretim sanatı‖ denilebilir(Ada ve Baysal, 2013: 21-22). Öğretmen, 

öğrenmeyi kılavuzlaysan kiĢidir. Eğitimin kalitesini öğretmenlerin alan bilgisinin yeterliği ve öğretim 

yöntemlerini uygulama düzeyleri belirler (Duman, 2008: 23). Öğretmen bilgileri öğrencilere 

aktaramazsa mesleğinde baĢarılı olamaz (Ada ve Baysal, 2013: 128).  

Çocuklar öğretmenleri tarafından sevildiklerini ve kendilerini güvende hissettikleri zaman 

öğrenme daha etkili olmaktadır. Bu nedenle öğretmenlik Sönmez‘in bildirdiği gibi; özel bilgi, beceri, 

ilgi isteyen, önemli bir meslektir. Öğretmenlik formasyonu almayan kimse öğretmen olmamalıdır. 

Öğretmen ise koĢulan öğretme strateji, yöntem ve tekniklerini kullanırken sınıfı ona göre 

düzenlemelidir. Özellikle okul öncesi eğitiminde hedefleri ve davranıĢları kazandırmada eğitsel 

oyunlara çokça yer verilmelidir (Sönmez, 2010: 148-153). 

Okulöncesi öğretmenlerin pedagojik açıdan öğretim kademelerine ve alanlarına göre öğretim 

yöntem ve teknikleri çeĢitlendirilmelidir. ―Anaokullarında öğretmenler, çocuklara bilgi aktarmaktan 

ziyade onların yeteneklerini geliĢtirmelerine yardımcı olmalıdırlar‖ (Yavuzer, 1998). 

Okulöncesi dönemde alınan sanat eğitimi çocuğun yaĢamına yön veren temel bir eğitimdir. 

Çocuğun geliĢiminde aile temel kurum olmakla birlikte okulöncesi eğitim kurumları önemli bir yere 

sahiptir. Nitelikli Okulöncesi eğitimini alan çocuk biliĢsel ve duyuĢsal geliĢimini problemsiz olarak 

tamamlar. AraĢtırmacılar okul öncesi eğitim sürecinin kalitesi ile ilgili olarak özellikle iki göstergeye 

dikkat çekmiĢlerdir. Birincisi okulöncesi eğitim kurumunun fiziksel donanımı ve çevresel unsurları, 

ikincisi okulöncesi eğitim kurumunun pedagojik kalitesidir (Kıldan, 2010). 

Sağlıklı bir toplum; bedensel, ruhsal, sosyal yönlerden sağlıklı bireylerde oluĢmaktadır. Bireylerin 

tüm yönleriyle sağlıklı olabilmesi ise, çocukların çok yönlü geliĢimine ve eğitimine önem vermek ve 

kaynak ayırmakla mümkündür. Yatırımların en etkilisi ise çocuklar için yapılan yatırımlardır 

(Senemoglu, 2001). 

Ġçinde bulunduğumuz yüzyılda her alanda meydana gelen hızlı geliĢmeler ve yenilikler insanlığı 

etkilemektedir. Güçlü, yenilikçi ve yaratıcı bir insan modelinin oluĢturulması ülkeleri rekabet üstü 

yapmaktadır. Özellikle makine ve teknolojide olan hızla geliĢmeler ona ayak uyduracak olan insanın;  

ileriyi görebilen, çevre olanaklarını ve teknolojiyi insanlık için faydalı bir Ģekilde kullanabilen yaratıcı 

ve yenilikçi bir yapıya sahip olması gereklidir. Yaratıcı bireyler yetiĢtirmede eğitim programlarının 

rolü büyüktür. Meydana gelen bu hızlı değiĢimler eğitim programlarını değiĢime zorlamaktadır. 

Sanat eğitimi; okulöncesi dönemden itibaren çocuğun düĢündüklerini doğru bir Ģekilde ifade 

edebilme, yaratıcılığını ve hayal gücünü geliĢtirerek problem çözebilme, bakıĢ açısını geliĢtirme, 

gözlemleme amacını taĢıyan etkinliklerin tümüdür. Yaratıcılığın geliĢtirilmesini amaçlayan sanat 

eğitimi okulöncesi dönemde oldukça önemlidir.  

Çocukları yaratıcı kılmaya en uygun alanın, sanatsal alan olduğu bilinmektedir. Bu açıdan sanat 

eğitimi, genel ve tümel eğitim ve öğretim içinde geniĢlikle, yaygınlıkla yer alması gerekli bir 

disiplindir (San, 2004: 25).  
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Piaget 2-7 yaşları arasındaki okulöncesi çocukların mantık öncesi dönemde olduğunu belirtmiştir. 

İşlem öncesi dönem de denilen bu dönemde çocuklar işlemleri tersine çeviremez, dönüştürme 

yapamaz, ben merkezli düşünce hâkimdir, ayrıntıları dikkate almadan genel olarak algılarlar. 

Korunum (değişmezlik) için gerekli olan mantıksal düşünme yeteneklerinden yoksundurlar ve zihinsel 

kıyaslama yapamazlar (Yavuzer, 1998: 88-91). 

Okulöncesi dönem yaĢamın temelidir. Bu dönemde öğrenme hızı çok yüksektir. Her yaĢ 

grubunun genel geliĢim özellikleri ortaktır; ancak her çocuğun kendine özgü olduğu da 

unutulmamalıdır. Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleĢtirel düĢünme becerileri, iletiĢim kurma ve 

duygularını anlatabilme davranıĢları oyun yoluyla geliĢtirilir (MEB, 2006). Sanat eğitimi çocuklar için 

eğlenceli hale getirilmelidir. Eğlenceli olan sanat eğitimi elde edinilen bilgini kalıcı olmasını sağlar. 

Sanat eğitimi bireyin bireysel ve sosyal geliĢimine katkıda bulunduğu bilinen bir gerçektir. Sanat 

eğitiminin bireyde yaratıcılık gücü geliĢtireceği gibi aynı zamanda bireysel, psikolojik, ekonomik, 

sosyolojik ve politik bakımlardan da birçok kazanımları vardır (AlakuĢ, 2003). Sanat, temelde tarihsel 

özelliği olan ve toplum tarafından yapılandırılmıĢ görsel bir dilin karmaĢık bir Ģeklidir. Çocukların, 

bizim yükselen görsel kültürümüzü anlamak ve ona katılmak için edinilmiĢ teknik beceriler kadar 

anlamlı sanat iĢleriyle de doğrudan meĢgul olmaya ihtiyaçları vardır (Grigg, 2004: 39). 

Artut‘un da dediği gibi;Sanat eğitimcisi yeni eğitim yöntemlerinden haberdar olmalı ve bu 

yöntemleri anlayıp uygulayabilmelidir. Öğretmenler, çocukların öğrenmeye karşı olan doğal merak ve 

isteklerinden yararlanarak onlara, sorun çözmeyi keşfetmeyi ve araştırmayı teşvik edecek sanatsal 

öğretme yaklaşımlarını benimsetebilirler. Sanatsal etkinliklerde öğrencilere kazandırılacak istendik 

davranışların oluşturulması, onların gelişim ve hazır bulunuşluk düzeylerine uygun program 

içeriklerinin oluşturulmasıyla ilişkilidir. Etkinlik sürecinde öğrencinin kendisi ile çevresindeki yaşantı 

arasındaki bağlantıları kurabilme olanağı sağlanmalıdır (Artut, 2006: 93). 

Öğretmenler, görsel sanatlar öğretiminde gerçekleĢtirecekleri konulara iliĢkin olarak gereksinim 

duyacakları sanat tarihi öğretiminde, sanat tarihini bir seyahat, dünyaya açılan bir pencere, öykü 

anlatımı ve yeni görüĢ açıları edindirmek gibi çeĢitli yöntemlerden yararlanabilirler (Ayaydın ve 

Diğerleri, 2009: 119). 

Sanatın toplumsal ve kültürel bir üretim olduğu düĢünülürse, sanat eğitiminin de farklı bireysel, 

toplumsal, kültürel olay ve olguların bir arada olmasına dayanması gerektiği açıktır. Bu nedenle, sanat 

ve sanat eğitiminin yalnızca sanat içerikleriyle açıklanabilmesi ya da uygulanabilmesi olanaklı 

değildir. YaĢamla ilintili olan her disiplinin sanatın da içeriğini etkileyen önemli bir etmen olarak 

görülmesi gereklidir. Bu nedenle, sanat eğitimi de birçok farklı disiplinin bir arada olması ile 

gerçekleĢtirilebilecek bir alan olarak görülmelidir(Kıratlı ve Diğerleri 2011: 34-35 ). Okulöncesi 

dönemde biliĢsel geliĢim sürecinde çocukların öğrenmesi somut kavramlar ve etkinlikler üzerine 

kuruludur ve aktiftir. Öğrenme hissetme, dokunma, elle tutma yoluyla baskın bir Ģekilde aktiftir 

(Peker, 2003). 

AraĢtırmanın Amacı 

Bu çalıĢma, Milli Eğitim Bakanlığı‘nın Van iliOkulöncesi öğretmenlerinin görsel sanatlar eğitimi 

uygulamalarına iliĢkin görüĢlerini esas alan bir araĢtırmadır AraĢtırmanın amacı, okulöncesi 

öğretmenlerinin görsel sanatlar eğitimi uygulamalarında materyal kullanımına iliĢkin teknik ve 

yöntemlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik görüĢlerinin değerlendirmesinden oluĢmaktadır.  
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Evren-Örneklem 

AraĢtırmanın evrenini ve örneklemi; araĢtırma grubunda kolay ulaĢılabilir durum örnekleme 

yöntemi seçilmiĢtir.Bu örnekleme yöntemi araĢtırmacıya hız ve pratiklik kazandırır. Çünkü bu 

yöntemde araĢtırmacı, yakın olan ve eriĢilmesi kolay olan bir durumu seçer (ġimĢek ve Yıldırım, 

2000: 74-75).  2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Van merkez ilçelerdeki, dördü ilkokul bünyesindeki 

anasınıfı ve altısı müstakil anaokulu olmak üzere 10 okulda görev yapan 50 okul öncesi öğretmeni 

oluĢturmaktadır. 

Veri Toplama Araçları ve Verilerin Analizi 

Bu çalıĢma nitel bir durum çalıĢmasıdır. Örneklem seçiminde, veri toplamaaracı geliĢtirme 

sürecinde ve veri analiz sürecinde nitel araĢtırma yöntemlerikullanılmıĢtır. Nitel araĢtırma gözlem, 

görüĢme vb. algıların ve olayların gerçek ortamda, gerçekçi ve bütüncül bir Ģekilde ortaya konmasına 

yönelik bir veri toplama yöntemidir (Yazıcıoğlu, 2011: 23). Nitel araştırmalar araştırmacıya küçük 

grupla çalışmasına rağmen ayrıntılı ve zengin bir bilgi sağlar fakat elde edilen veriler, genelleme 

yapmak için kullanılmaz, sadece var olan olguyu ortaya çıkarmak için kullanılır (Erdoğan, 2007: 

229).  AraĢtırmada nitel araĢtırma deseni ile durum çalıĢması yapılmıĢtır. Durum çalıĢması;  örnek 

olay tarama modelleri ile evrendeki belli bir ünitenin derinliğine ve geniĢliğine, kendisi ve çevresi ile 

olan iliĢkilerini belirleyerek, o ünite hakkında bir yargıya varmayı amaçlayan tarama düzenlemeleridir 

(Karasar, 2005: 86). AraĢtırmada kapalı ve açık uçlu sorulardan oluĢan 16 soruluk anket formu 

kullanılmıĢtır. AraĢtırmacı öğretmenlerin okullarına giderek mülakatın önemi, amacı, formun 

doldurulması ile ilgili doğrudan bilgi vermiĢtir. Katılımcılar araĢtırmaya gönüllü olarak katılmıĢ ve 

mülakatlar ortalama 20 dakika sürmüĢtür.Veriler araĢtırma soruları temel alınarak sunulmuĢtur. 

Bu araĢtırmadan anket yoluyla elde edilen veriler, Microsoft Office Excel-2010 programı ile 

analiz edilmiĢ ve elde edilen bulgular araĢtırmacı tarafından yorumlanmıĢtır. 

2.Bulgular 

I. KiĢisel Bilgiler ve Bulgular 

Okulöncesi Görsel sanatlar dersi veren öğretmenlerin eğitim durumlarına iliĢkin bulgular Figür 

1‘de yer almaktadır. 

 

Figür 1. Okulöncesi Görsel Sanatlar Dersi Veren Öğretmenlerin Eğitim Durumları 

   

Figür 1‘de görüldüğü gibi okulöncesi görsel sanatlar dersini veren öğretmenlerin çoğunluğunu 

%54 oranıyla  lisans, %32 oranıyla ön lisans,%8 oranıyla diğer ve %6 oranıyla yüksek lisans takip 

etmektedir. Lisans oranının yüksek olması nitelikli bir eğitimi göstermekle birlikte %32‘lik ön lisans 
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oranı yüksekokularda bu programda okuyan öğrencilerin görsel sanatlar eğitimin materyal kullanımına 

yönelik eğitim yoğunlaĢtırılması okulöncesi eğitimin kalitesini  artıracağını  göstremektedir. Hizmet 

içi eğitim ile uygulamalara katılan diğer % 8‘lik grubun materyal kullanımına iliĢkin bilgi ve 

becerilerinin artırılması gerektiği görülmektedir. 

Okulöncesi Görsel Sanatlar dersi veren öğretmenlerin yaĢlarına iliĢkin bulgular Tablo 1‘ de yer 

almaktadır. 

Tablo 1: Okulöncesi Görsel Sanatlar Dersini Veren Öğretmenlerin YaĢlarına Göre Dağılımı 

Öğretmenlerin yaşlarına Göre 
dağılımı 

% 

20-29 70 

30-39 22 

40-49 8 

50+ - 

Okulöncesi görsel sanatlar dersi veren öğretmenlerin çalıĢma sürelerine iliĢkin bulgular Tablo 2‘ 

de yer almaktadır. 

 

 Tablo 2:Okulöncesi Görsel Sanatlar Dersini Veren Öğretmenlerin  ÇalıĢmaSürelerine Göre Dağılımı 

Hizmet Süresi % 

0-1 Yıl 26 

2-4 Yıl 32 

5-9 Yıl 12 

10+ 30 

Tablo 1‘de görüldüğü gibi okulöncesi görsel sanatlar dersini veren öğretmenlerin çoğunluğunu 

%60 oranıyla 20-29 yaĢ grubu, %32 oranıyla 30-39 yaĢ grubu, 58 oranıyla 40-49 yaĢ grubu takip 

etmektedir. Tablo 2‘de ise okulöncesi öğretmenlerin çalıĢma süreleri görülmektedir. Elde edilen 

veriler sonucunda hizmet süresi ve yaĢ artıkça yüzdelik oranlarda azalma görülmektedir. Okulöncesi 

eğitimde tecrübeli öğretmenlerin azaldığı ortaya çıkmıĢtır. Bunun baĢlıca nedenlerinden birisi ise özel 

okullarda öğretmen sirkülasyonunun sık olmasından kaynaklandığı söylenebilir.Burada hizmet süreleri 

5-10 yıl arasında olan öğretmenlerin tecrübelerinden daha çok faydalanmak gerektiği ortaya 

çıkmaktadır. 

II. Okulöncesi Görsel Sanatlar Eğitiminde Materyal Kullanımına ĠliĢkin Bulgular 

AraĢtırmada konuyla ilgili verileri ortayakoyabilmek amacıyla, okulöncesi eğitimcilerine, görsel 

sanatlar da materyal kullanımına ait çalıĢmalar ile ilgili açık ve kapalı uçlu sorulardan oluĢan biranket 

formu düzenlenmiĢtir. Bu anket ile okulöncesi eğitimcilerinin görsel sanatlar uygulamalarındaki 

materyal kullanımına iliĢkin görüĢ ve önerileri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.Okulöncesi eğitimde Görsel 

Sanatlar eğitimine uygun çalıĢmalarda el becerisine dayalı yaptırılan çalıĢmalar Figür 2‘de 

görülmektedir. 

  



IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

593 

 

Figür 2. Okulöncesi eğitimde Görsel Sanatlar Eğitimine Uygun ÇalıĢmalarda El Becerisine Dayalı 

Yaptırılan ÇalıĢmalar  

 

*Heykel, Seramik, Kukla, Maske, vb. 

**Grafik Tasarım, Fotoğrafcılık,Kağıt Vitray, Batik, Origami, vb. 

 

Figür 2‘de görüldüğü gibi %24 ile boyama teknikleri en baĢta gelmektedir. Okulöncesi eğitimde 

boyama tekniklerinin yoğun olarak kullanıldığı ortaya çıkmıĢtır. Bunun baĢlıca nedenlerinden birisi 

çocuğun serbest resim tekniklerine alıĢtırılarak, yaratıcılık ve kendini ifade edebilme becerisine sahip 

olan bireyler yetiĢtirmektir. 

Okulöncesi eğitimde oyun ve eğitim amacıyla yaptırılan Görsel Sanatlar eğitimine uygun 

çalıĢmalarda en çok kullanılan boyama teknikleri Figür 3‘de görülmektedir. 

 

Figür 3.Okulöncesi Eğitimde Oyun ve Eğitim Amacıyla Yaptırılan Görsel  Sanatlar Eğitimine 

Uygun ÇalıĢmalarda En Çok Kullanılan Boyama Teknikleri 

 

*Mürekkep Boya, Guaj, vb. 

Figür 3‘te görüldüğü gibi boyama teknikleri içinde %18 ile pastel boya, %17 ile parmak boya, 

%15 ile sulu boya, %14 ile gazlı kalem, %12 ile sihirli boya, %10 ile kuru boya, 56 ile akrilik boya, 

%4 ile püskürtme boya ve %4 ile diğer boyalar takip etmektedir. Bu materyallerin kullanım oranını 

belirleyen baĢlıca etkenler; malzeme temini, sağlık açısından güvenilir olması, maliyet açısından 

uygunluğu ve kullanım kolaylığı olarak gözlemlenmiĢtir. 

Çocukların el becerilerinde en çok beğendiği ve kullandığı materyaller Figür 4‘te verilmiĢtir. 
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Figür 4.Çocukların El Becerilerinde En Çok Beğendiği ve Kullandığı Materyaller. 

 

Figür 4‘te görüldüğü üzere çocuklar tarafından en çok sevilen, beğenilen ve tercih materyallerin 

iki boyutlu ve üç boyutlu çalıĢmalar olarak gruplandığında,  çocukların geliĢim alanı, ilgi ve 

isteklerine paralel olarak iki boyutlu çalıĢmaların daha çok sevildiği görülmektedir. Ġki boyutlu 

çalıĢmalar, üç boyutlu çalıĢmalara oranla uygulanması daha kolay çalıĢmalardır. Uygulama ortamının 

düzeni görsel sanatlar uygulamalarında materyal kullanımını yönlendirmektedir. 

III.  Okulöncesi Görsel Sanatlar Eğitiminde Kullanılan Kaynaklara ĠliĢkin Bulgular 

Figür 5‘de görsel sanatlar dersine hazırlanırken faydalanılan kaynaklar incelenmiĢtir. 

Figür 5. Görsel Sanatlar Eğitimcilerinin Derse Hazırlanırken Faydalandıkları Kaynaklar 

 

Figür 5‘e göre eğitimciler %24 oranı ile kitap ve internetten aynı oranda faydalanmaktadırlar. 

Bunları %23 ile dergiler, %14 ile televizyon, %11 ile eğitim seminerleri ve %4 ile diğer kaynalar takip 

etmektedir.Burada eğitim seminerlerinin oranının düĢük olduğu görülmektedir. Seminerlerin oranının 

artırılması eğitimin niteliğini önemli ölçüde artıracaktır. Görsel sanatlar eğitiminde  yapılacak olan 

seminerler ve uygulamalar eğitimciler  için bilgilerinin kalıcı olmasını sağlayacaktır. 

Figür 6‘daokulöncesi öğretmenleri için hazırlanmıĢ kaynaklarda görsel sanatlar eğitimi ile olarak 

materyal kullanımının yeterlilik düzeyi verilmiĢtir. 

Figür 6. Okulöncesi Öğretmenleri Ġçin HazırlanmıĢ Kaynaklarda Görsel Sanatlar Eğitimi ile Olarak 

Materyal Kullanımının Yeterlilik Düzeyi 
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Figür 6‘ya göre görsel sanatlar uygulamalarında materyal kullanımının yeterlilik düzeyi 

incelenmiĢtir. Ankete katılanlar %62 ile hayır cevabını vermiĢlerdir.  Bu incelemeler sonucunda görsel 

sanatlar uygulamalarında materyal kullanımına ait bilgi düzeylerinin % 62‘lik oranla yetersiz olduğu 

görülmektedir. Bu oranın yüksek çıkmasının baĢlıca nedenlerinden biri önlisans ve lisans süresince 

verilen görsel sanatlar eğitiminde verilmesi öngörülen eğitimin yeterli olmamasıdır. Önlisans ve lisans 

süresince alınan görsel sanatlar eğitimi ders saatlerindeki uygulamaların artırılması öğretmenlerin ders 

süresince izleyecekleri strateji, yöntem ve teknikler ile hedeflenen davranıĢlara ulaĢmayı sağlayacaktır. 

IV. Okulöncesi Görsel Sanatlar Eğitiminde Lisans Dönemindeki Ders Sürelerine ĠliĢkin 

Bulgular 

 
Figür 7‘de okulöncesi eğitiminde lisans döneminde görsel sanatlar ders saatlerinin yeterli bulunması 

ait grafik görülmektedir. 

Figür 7. Okulöncesi Eğitiminde Lisans Döneminde Görsel Sanatlar Ders Saatlerinin Yeterli 

Bulunması. 

    

Figür 7‘ye göre %70‘lik bir oran okulöncesi eğitiminde lisan döneminde verilen görsel sanatlar 

derslerini yeterli bulmamaktadır. Bu sonuca göre görsel sanatlar eğitiminde ders saatlerinin 

uygulamalı olarak artırılması gerekmektedir. Figür 6‘da da görüldüğü üzere okulöncesi öğretmenlerin 

görsel sanatlar eğitiminde materyal kullanımının yeterlilik düzeyinin yüksek çıkması, görsel sanatlar 

eğitimi uygulamalarının yetersiz olduğu varsayımını desteklemektedir. Eğitimcilerin görsel sanatlar 

uygulamalarındaki yeterliliği okulöncesi eğitimin amacına uygun yapılmasını destekleyecektir. Görsel 

sanatlar eğitiminde yeterli bilgiye sahip olan eğitimciler, çocuklar ile sorunsuz iletiĢim sağlayabilirler. 

Okulöncesi dönemde çocuklar için sanat eğitimi temel ihtiyaçtır. Bu dönemde yapılan sanatsal 

çalıĢmalar çocukların duygu ve düĢüncelerinin sembolik ifadesi olarak çalıĢmalarına yansıyacaktır.  

Tablo 3: Okulöncesi Eğitiminde Lisans Döneminde Görsel Sanatlar  Ders Saatleri Ne Kadar 

Olmalıdır. 

Ders Saati % 

6 Saat 20 

7 Saat 34 

8 Saat 46 

Tablo 3‘de Lisans döneminde olması istenilen ders süreleri %46 ile 8 Saat, %34 ile 7 saat ve %20 

ile 6 saat olarak görülmektedir. Lisans döneminde V. ve VI. yarıyıllarda 4‘er saat olarak görsel 

sanatlar eğitimi dersinin verilmesi bu dersin okulöncesi eğitimde niteliğini artıracaktır. 

 

  

Hayır 
70% 

Evet 
30% 
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V. Okulöncesi Görsel Sanatlar Uygulamalarında ÇalıĢma Alanı, Öğrenci sayısı ve  YaĢına 

ĠliĢkin Bulgular 

 

Figür 8.‘de okulunuzda görsel sanatlar uygulamalarında ayrı bir çalıĢma alanınız bulunuyor 

mu? Sorusunun grafiği görülmektedir. 

Figür 8. Okulunuzda Görsel Sanatlar Uygulamalarında Ayrı Bir ÇalıĢma  Alanınız Bulunuyor mu? 

 

Burada %64 ile evet cevabı verilmiĢtir. Evet, cevabının yüzdelik oranının fazla olması istenen bir 

durumdur. Bu oranın %95-100‘lere çıkartılması eğitimin niteliği açısından önem taĢımaktadır. 

Okulöncesi sınıflarda çalıĢma alanının uygunluğu hem öğretmen hem de öğrenci için çalıĢmalarda 

motivasyonu artıran unsurlardandır. ÇalıĢma atölyelerinin hijyenik, ferah olmasının yanında ortamın 

ısı derecesini uygun olması gerekmektedir.  

Okulöncesi eğitimde görsel sanatlar dersinin ideal bir Ģekilde yapılması için uygulama zamanında 

öğrenci sayısı ne kadar olmalıdır. 

Tablo 4:Okulöncesi Eğitimde Görsel Sanatlar Dersinin Ġdeal Bir ġekilde Yapılması Ġçin Uygulama 

Zamanında Öğrenci Sayısı 

Öğrenci Sayısı % 

5 18 

8 48 

10 26 

12 6 

16 2 

  

Tablo 4‘e göre %48‘lik oranla ideal öğrenci sayısının 8 öğrenciden oluĢmasının daha uygun 

olduğu görülmektedir. Okulöncesi öğretiminin gerçekleĢtiği sınıflarda ideal öğrenci sayısının 

belirlenmesi özel okullar için sınırlandırılabilirken devlet okullarında bu sayıyı sınırlandırmak 

genellikle olanaklar dıĢındadır. Okulöncesi sınıflarında öğrenci sayısı, okulun bulunduğu konuma ve 

sosyo-ekonomik duruma göre değiĢkenlik gösterebilmektedir. Kalabalık olmayan sınıflarda verilen 

görsel sanatlar eğitimi, öğretmen ve öğrenci için aktif öğrenmenin yeterli olarak gerçekleĢmesini 

sağlayacaktır. Öğretmenler kalabalık olmayan sınıflarda kazanımlara uygun bir eğitim programını 

tamamlamıĢ olacaktır. Kalabalık olan sınıflarda öğretmen öğrenci ile iletiĢim sorunları yaĢayabilir. 

 

  

Evet 
64% 

Hayır 
36% 
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Tablo 5: Okulöncesi sanat eğitim yaĢı kaç olmalıdır. 

Öğrenci Yaşı % 

3 20 

4 52 

5 28 

 

Tablo 5‘e göre %52 gibi büyük bir oranla okulöncesi dönemde sanat eğitimi için ideal yaĢın 4 yaĢ 

olduğu gözlemlenmiĢtir. Okulöncesi dönem, çocuğun yaĢamındaki ilk altı yıllık dönemi 

kapsamaktadır. Bu dönem çocuğun hayatındaki en hızlı değiĢen fiziksel, zihinsel ve duygusal geliĢim 

sürecini kapsar. Çocuğun kiĢilik yapısının Ģekillenmeye baĢlar ve var olan yeteneklerini ortaya çıkar. 

Bu dönemde sağlanan kaliteli görsel sanatlar eğitimi, çocuğun empati kurma yeteneğini ve 

yaratıcılığını ortaya çıkaracaktır. Çocuğun bu hızlı geliĢiminde öğretmenin katkısı büyüktür. Sanat 

eğitimini pedagojik eğitim ile destekleyen öğretmen, çocukta ebeveyn ve yakın çevresi tarafından fark 

edilemeyen pek çok zihinsel ve fiziksel sorunu fark edebilir. Çocuğun sanatsal geliĢimine baĢlama yaĢı 

18 ay veya 2 yaĢ olarak nitelenmektedir. Bu yaĢta içgüdüsel olarak geliĢi güzel karalamalar yapan 

çocuk için sanat eğitimi oldukça önemlidir. Her ne kadar okulöncesine baĢlama yaĢı 3 yaĢ olarak 

sınırlandırılsa da sanat eğitiminin aslında daha erken yaĢlarda baĢlandığı bilinmelidir.  

3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Okulöncesi görsel sanatlar eğitimi kazanımlara uygun olarak belli amaçlar doğrultusunda 

uygulanmaktadır. Bu uygulamalar çocuğun biliĢsel,  duyuĢsal geliĢimine ve bireysel farklılıkları göz 

önünde bulundurularak yapılmaktadır. Okul öncesi görsel sanatlar eğitimi etkinlikleri iki ve üç boyutlu 

çalıĢmalardan oluĢmaktadır. Ġki boyutlu ve üç boyutlu çalıĢmalar, çocuğun yaratıcılığını ortaya 

çıkmasına ve geliĢmesine katkıda bulunarak, estetik tavır ve tutumlara sahip olmasını sağlamaktadır.  

Okulöncesi görsel sanatlar eğitimi verenöğretmenlerin dikkat etmesi gereken bazı tutum ve davranıĢlar 

bulunmaktadır. Bu tutum ve davranıĢlardan birkaçı kısaca Ģu Ģekildedir;  

 Okul öncesi eğitimcileri görsel sanatlar uygulamalarına yön verirken çocuğun, fiziksel,  

zihinsel ve duygusal tutumunu göz önünde bulundurmalıdır. 

 Uygulamalarda sağlığa zararlı olabilecek materyallerin kullanılmamasına dikkat edilmelidir.  

 Görsel Sanatlar uygulamaları eğitimciler tarafından eğlenceli hale dönüĢtürmelidir. 

 Görsel sanatlar uygulamaları aĢamalık ilkesine uygun olarak basitten karmaĢığa göre 

yapılmalıdır. 

 Görsel sanatlar uygulamalarını yapan öğretmenler yeterli teknik bilgiye sahip olmalıdır.  

 Öğretmenler uygulama yapmadan önce çalıĢmalara yönelik malzemeyi temin etmelidir.  

 Uygulamalardan önce çalıĢmaların yapılacağı mekân düzenlenmiĢ olmalıdır. 

 Çocuğun kendini rahat hissedebileceği özgür ortamlar hazırlanmalıdır. 

 Görsel sanatlar uygulamalarında kas geliĢimine yönelik çalıĢmalar yapılmalıdır. 

 Bilimsel yayınlar ve seminerlerin öğretmenler tarafından takibi görsel sanatlar eğitimin daha 

verimli olmasını sağlayacaktır. 

 Sanat eğitimi programların daha etkileyici olması sağlanarak sanatsal iĢlevsellik artırılabilir. 

 Okulöncesi lisans ve ön lisans programında yer alan görsel sanatlar eğitimi ders süresi 

yetersizdir. Bu sürenin artırılması öğretmen ve öğrenci açısından istenilen hedeflere 

ulaĢılmasını sağlayacaktır.  
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Özet 

Oryantalizmin zihniyet dünyamızda ortaya çıkardığı ve tasniflediği Doğu-Batı ayrımı, modern dünya 

algısının meĢrulaĢtırdığıbir gerçek olması açısından önemlidir. Doğu-Batı algısı geçmiĢten bu güne 

varlığını devam ettirmiĢ fakat çeĢitli tarihsel, kültürel söylemler bağlamında farklılıklar içermektedir. 

Batı‘nın kültürel liderliğini meĢrulaĢtıran bir tarih okuma anlayıĢı olan oryantalizm; ―öteki olanı‖ batı-

dıĢı bir nesne olarak kurgulayarak, temelde Avrupa merkezci ve modernite anlayıĢının söylemsel 

oluĢumunu kuran bir yapıya sahiptir. Buna göreBatı‘nın Doğu‘yu tanıma arayıĢı ötekileĢtirme 

kurgusalı olarak karĢımıza çıkmaktadır. Özne,nesne algıları içinde merkeze oturan Batı‘nın özneyi, 

Doğu‘nun ise nesneyi temsil ediyor olması, Batı‘nın Doğu‘yu ontolojik ve epistemolojik olarak 

kendini tanımlama ve varlığını ifade etme çabasıdır. Doğu-Batı ayrımı, Batının evrensel anlamda özne 

konumundaki yerini meĢrulaĢtırmak ve determinist yaklaĢımlarla belirleyici kılmak için yapılmaktadır. 

Bu çalıĢmada Doğu-Batı kavramlarının Oryantalizm eksenli nasıl oluĢtuğu, felsefi yapılarının nasıl 

temellendirildiği; ampirik, varoluĢ ve söylemsel bir kurgu olarak ötekini ve ötekileĢtirmeyi nasıl 

oluĢturduğuirdelenerek, Doğu-Batı kavramlarının coğrafi olmanın ötesinde,bu kavramları söylemsel, 

tarihsel  ve  kültürel alt yapılarla oluĢturduğuna dikkat çekilmektedir.Bu amaçla 

çalıĢmadaOryantalizm‘in tasniflediği Doğu-Batı zihniyeti;Hentch‘in―Hayali Doğu‖, Hegel‘in ―Köle–

Efendi Diyalektiği‖, Foucault‘un ‖Bilgi-Ġktidar ĠliĢkisi‖kavramlarndan hareket edilerekirdelenmiĢ ve 

söylemsel anlamdaki Doğu-Batı kavramlarının temelinde yatan tarihsel  ve kültürel zihniyet algısına 

dikkat çekilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Oryantalizm,Doğu-Batı,Ötekileştirme 

 

THE CONCEPTS OF EAST-WEST AS CLASSIFIED BY ORIENTALISM 

Abstract 
 

The East-West image and classification made by Orientalism is important because it was legitimized 

under the perception of the Modern World. The concept of East and West being discussed until today 

has different meanings in historical and cultural discources. The Orientalism reads the history 

conceptually as it  legitimizied the cultural leadership of the West and developed an under standing 

which forces the world to accept the West in the center and modern and other people as ―others‖ and 

―non-western‖. This discourse  is based on the Eurocentric and modernist view of the West. 

Theeffort of the W est to under stand the East has resulted afictive image leading to an acception that 

the West is as subject in the center and the East as object in the periphery. This is the efforts of the 

West to describe itself on to logically an depistemologilly . 

This study evaluates the concepts of East-West and tries to explain that the seconcepts have found 

structures depending on an Orientalistic approach and claims that these are not the result of 

geographical analysis but afictive discourse that has discursive, historical and cultural causes. In the 

study, the East-West concepts classified by Orientalism, have been investigated by the help of 

followingconcepts; namely ―Fictive East‖ of Hentch, ―The Slave-Master Dialect‖ of Hegel, 

―Knowledge-Power Relationship‖ of Foucault. The study tries to analyse the historical and 

culturalmentality of the West. 
 

Keywords:Orientalism, East-West, Othering 
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1. GĠRĠġ 

 

Doğu-Batı algısı, Oryantalist çalıĢmalar ekseninde geçmiĢten bu güne varlığını devam 

ettirmiĢtir. Doğu-Batı kavramsallaĢtırması söylemler açısındançeĢitliliktaĢımakla birlikte farklı 

tartıĢmaları da beraberinde getirmiĢtir. Bu çalıĢmada Doğu-Batı kavramlarının Oryantalizm eksenli 

nasıl oluĢtuğu, felsefi yapılarının nasıl temellendirildiği ve bu felsefi anlayıĢın neye hizmet ettiği 

açıklanmakta, daha sonra dabu kavramlarıncoğrafi kavramlar olmanın ötesinde söylemsel, tarihsel ve 

hatta kültürel alt yapılarına dikkat çekilmektedir. Coğrafi olarak Batı ve Doğu diye atfedilen birçok 

yerin sınırlarının Ģeffaf olması, açıklamaların sadece coğrafyayla sınırlı olmadığını, tarihsel ve 

söylemsel olarak baĢkalaĢan anlamlarının olduğunuda bizegöstermektedir. 

Doğu-Batı ayrımının, Doğu‘yu ötekileĢtirme çabasıile karĢımıza çıktığını ve özne-nesne algıları 

içinde merkeze oturan Batı‘nın özneyi, Doğu‘nun ise nesneyi temsil ediyor olduğunu görüyoruz ki bu 

durum, Batı‘nın ontolojik ve epistemolojik olarak Doğu‘yu tanımlama ve böylelikle kendi varlığını 

ifade etme çabasıdır. Batı, ötekileĢtirme ile kendi varlığını evrensel olarak ifade etmekte ve bu yapı 

içerisinde bulunmayanları dıĢlayıcı bir anlayıĢla Batı-dıĢıcılıkla itham ederek, kendini ayrıĢtırmakta ve  

Batı-dıĢı olanlarakendisine benzemediği vurgusunu yapmaktadır. Yücel Bulut‘ın tabiriyle 

Batı,Doğu‘yu―ġeyleĢtirmekte‖ ve  çeĢitli amaçlarlaDoğu,Batı‘nın kavramsallaĢtırmasına ve 

ĢeyleĢtirmesine maruz bırakılmaktadır. 

Batının kültürel liderliğini meĢrulaĢtıran bir tarih okuma anlayıĢı olan oryantalizm, ―öteki olanı‖ 

Batı-dıĢı bir nesne Ģeklinde kurgulayarak, temelde kendisinin de Avrupa merkezci yapısının ve 

modernite anlayıĢının söylemsel oluĢumunu kuran bir yapıya sahiptir. Oryantalizmin  söylemsel 

düzeyde kurduğu tarih okuma anlayıĢı, Dünya tarihinin Batı medeniyetiyle özdeĢleĢtirilmesine neden 

olmakta, Batı‘nın epistemik ve normatif ayrıcalıklı özne konumunda olması dolayısıyla aslında 

evrensel yapıyı temsil eden tarih anlayıĢını temsil etmektedir. Bu anlamda artık evrensel tarih anlayıĢı 

içine girememiĢ Batı-dıĢı toplumlar, tarih dıĢı olarak nitelendirilmektedir. Bu da yine oryantalizmin 

Avrupa merkezci ve ötekileĢtirici iki unsurunun etkinliğini göstermektedir. 
 

2. DOĞU/ BATI   TASNĠFĠNĠN FELSEFĠ ALT YAPISI 

 

Batı zihniyetini Ģekillendiren öncüllerden biri eski Yunan felsefesidir. Eflatun‘un keskin 

üçgenleri, Aristo‘nun mantığı ―siyah-beyaz‖ kurallarla; ―Bir Ģey ya A‘dır, ya da A 

değildir.‖Ģeklindedir. Dolayısıyla, bu anlayıĢa dayalı kurulmuĢ çağdaĢ bilim; matematik, mantık, 

kültür hatta sosyal bilimler de dünyanın siyah-beyaz algısına dayalıdır(Alatlı,2011:97). Bu keskin 

mantık çerçevesinde kainatı ve toplumu değerlendiren Batı dünyası, kendi varlığını tanımlarken, Batı 

ve Batı olmayan Ģeklinde keskin bir  tasnif yapmaktadır. 

 Francis Bacon, doğa üzerinde egemenlik kurma ile bilgi arasındaki bağa vurgu yapmıĢtır. Ona 

göre doğa üzerinde egemenlik kurmanın yegane yolu, onun bilgisine sahip olmaktır (Bacon,2004:180). 

Bu bakıĢ açısı ile Batının amacı, kendine göre aslında çok gizli ve bilinmezleri olan Doğu‘yu 

öğrenerek, açıklamak;zayıf noktalarını ortaya çıkarmak ve bilgisine ulaĢtığı Doğu‘ya egemen 

olmaktır. Egemenlik anlayıĢı, bu amaçta soyut bir Ģekilde kendini gösterirken, kavramsal ayrıĢmalar 

ile kendi meĢruiyeti için Doğu‘yu var etmekte;sonra da onun bilgisine sahip olduğunu düĢünerek 

egemenlik naraları atmaktadır. 

Hegel‘in ―Köle–Efendi Diyalektiğin‖de dile getirdiği, ―Özbilinç, bir başka özbilinç için 

varolduğu ölçüde ve ondan dolayı kendinde ve kendisi için var olur; yani o, ancak kabul edilmiş varlık 

olarak vardır.‖(Bumin,2010:9) cümlesi,genellendiğinde, insanın var olabilmesi için, baĢka bir insanın 

varlığı ve baĢkaları tarafından kabul edilmesigerekli görülür. Ġnsan, ancak baĢka insanlarca kabul 

edildiğinde kendi varlığının gerçekliğine varır. Hegel‘e göre insan, ben olmayandan özce farklı, 

radikal biçimde karĢıt bir ben olarak kendini ortaya koyar. Ben‘inolumlu hali, olumsuzlama ile açığa 

vurularak kendini telakki edecek ve isteğin yöneldiği Ģeyin mahiyeti, ben‘in de mahiyetini 

belirleyecektir (Kojeve,2000:80).‖Ben‖ ancak ―ben olmayanlarla‖ kendi varlığını  belirleyecek ve 

böylece kendini ortaya koyacaktır. 
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Bu anlamda özne olan kendisi, nesne olan diğer insanlar  tarafından kendi varlığını meĢru 

kılacak, Batı, bu anlayıĢtan yola çıkarak özne olarak ―beni‖ yani ―Batı‘yı‖, nesne olarak da ―ötekiyi‖ 

yani ―Doğu‖yu konumlandırmıĢ olacaktır. Bu durumda nesne olan Doğu, özne olan Batı için araç 

olarak görülmekte ve Batı, ancak ve ancak kendi gerçekliğini kabul ettirmek için bir karĢıta ihtiyaç 

duymaktadır. Bu anlamda Batı‘nın isteğinin yöneldiği Ģeyin; yani Doğu‘nun mahiyeti, Ben‘in yani 

Batı‘nın mahiyetini belirlemektedir. 

Buna göre Batı, Doğu‘yu kendisine hizmet edecek köle, kendisini de bu kölenin efendisi 

konumuna yerleĢtirmiĢ olur ki, bu durumda  köle, ancak efendisi olduğunda köle olur, efendide 

kölenin varlığıyla efendiliğini hisseder. Köle özgür olmadığını hissederken; efendide kölenin 

kendisine bağlı olduğunun, düĢünemediğinin, kendisi ölçüsünde hayatını devam ettirebileceğinin 

farkındadır. Bu durum karĢılıklı diyalektiği içinde taĢımaktadır. Kimlik olgusunda da, bu köle-efendi 

diyalektiğinin yaptığı çözümlemeye benzer çözümlemeler yapılmaktadır.Yani kiĢinin ve toplumun 

kimlik kazanması, ancak baĢkalarıyla etkileĢim içerisinde gerçekleĢir ve kimlikler ancak baĢka 

kimliklerin varlıkları ve nitelikleriyle kendi kimliklerini tanımlar.  

Hegel‘e göre dünya tarihi, insanların ve imparatorlukların içindeki sıkıntılara rağmen kendini 

gerçekleĢtiren ve kendini tanıyan Aklın tarihidir. Bu tarih anlayıĢıyla Batı düĢüncesi kendi varlığını 

tüm eksikleriyle tanımıĢtır. Doğulular, insan olarak özgür olduklarını bilmiyorlardı ve bu yüzden 

özgür değillerdi. Doğuluların bildiği tek Ģey, sadece Tek Bir‘in, despotun, özgür olduğudur. Bu 

durumda Tek Biri, özgür insan değil,sadece bir despottur(Bulut,2010:100).Doğu ve Batı‘yı birbiri 

içerisinde özgürlük anlatısıyla temellendirirken, Doğu‘nun despot bir mantık içerisine yerleĢtirilmesi, 

Batı‘nın modernliğin temsilcisi ve özgürlüklerin çıkıĢ noktası olarak ifade edilmesi, köle efendi 

diyalektiği içerisinde değerlendirildiğinde Batı‘nın felsefi olarak temsil gücü ve varlığının ispatlanma 

çabaları taĢıdığı açıktır. 

Batı düĢüncesi, Doğu‘nun kimliğini oluĢtururken, Doğu‘da var olan mistisizm, mantıksız 

saçmalıkları barındıran karıĢık kafalı insanları, yanlıĢ ölçümleri, kötü tasarımları tasvir etmekte ve 

bunlara yaklaĢmanın Batı‘nın kültürlerinden, edebiyatlarından, siyasetlerinden  ve biliminden 

uzaklaĢmak olduğu belirtilmektedir. (Alatlı,2011:98). 

Öte yandan Batı‘nın Aydınlanma düĢüncesiyle birlikte oluĢturduğu zihniyet dünyası, pozitivist 

bir anlayıĢla beslendiği için, bu anlayıĢa göre neden-sonuç iliĢkisi olmayan, nesnel veriler 

bulunulmadan var olan bilgiler, evrensel değildir ve evrensel olmayan hiçbir bilgide  gerçeklik 

taĢımamaktadır.Bu anlamda Doğu, bu nesnel,pozitivist bakıĢ açısıyla bakılarak değerlendirildiğinde 

bir yere oturtulamamaktadır. Bu mantıktan hareket edildiğinde ise Batı‘nın kendi üstünlüğü, bilimsel 

ifadeyle açıklama yoluna gidilmiĢ olmaktadır. 
 

3.Coğrafyayı AĢan Doğu-Batı 

Doğu-Batı kavramı, yukarıda da belirtildiği gibi felsefi alt yapıda temellenmiĢ olup bu felsefeye 

göre  zıtlığı içinde barındırmaktafakat aynı zamanda,  bazen bir gerçeklik bazen de bir yanılsama 

olarak ele alınmaktadır. Kavramlar arasındaki mesele, ilk olarak coğrafya ve tarih bilimlerinin bu 

kavramlarakendi içinde yükledikleri manalarla önem kazanmıĢtır. Coğrafyada bu kavramlar ayrı 

kutuplara yerleĢtirilerek yön vurgusuna dikkat çekilirken, tarih bilimi; yönlerin durağan olmadığına ve 

sürekli değiĢebileceğine vurgu yapmaktadır. Esasen yön, kiĢinin kendi  konumuna göre belirlediği 

anlamda gerçeklik ifade eder.Yani Doğu yada Batı diye adlandırılabilecek yerler kiĢilerin bulunduğu 

konuma göre değiĢiklik gösterebilmektedir.Bu anlamda mutlak bir Doğu / Batıdan söz etmek 

imkansızdır. Doğu‘nun  kendisini,―Doğu‖ olarak kabul ediĢi ve Batı‘nın,―Batı‖ olmayı istemesi ve bu 

durumun kabul ediliĢi, karĢılıklı varlık  halinin kabul ediliĢi manasını taĢımaktadır(Kılıçbay,2011:58). 

Bu durumda varolan Batı ve Doğu algısı, bir coğrafya vemekandan ibaret olmayıp kendine 

yüklenen söylemsel yapılarla kendisini ortaya koymaktadır. 

Doğu ve Batı kavramları temelde, basit bir Ģekilde güneĢin yükselmesi (orient) ve batması 

(occidens) için kullanılan Latince kelimelerden türetilmiĢ olup, Doğu ve Batı, gözlemcinin bulunduğu 

yere bağlı olarak, tamamıyla göreceli bir tabiatı ifade eder. Gerçek buiken, büyük ve eski tarihsel 

söylem, söz konusu edilen Doğu ve Batı arasında zorunlu olarak kaygan ve iliĢkisel tanımlama yapıp, 
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Doğu‘yu yakın, orta ve uzak Ģeklinde, Avrupa‘nın merkeze alındığı bir çerçeve içerisinde 

konumlandırarak, bir sabitliğe indirgemiĢtir(Stuart,1999:354). 

Yuvarlak olan bir dünyada yön algısının bulunması, kiĢinin bulunduğu yerden diğer 

yerlere bakıĢıyla belirlenecek bir algıyken,bu durum, söylemsel yapılarla, kendini coğrafi mekan 

dıĢına taĢıyan kavramlar olarak bize sunulmuĢtur.Bu durumdaBatı; kendini Batı diye 

algılarken,Doğu‘yu kendisini meĢru kılacak bir nesne konumuna yerleĢtirmekte; 

bu söylemde kendisine hizmet eden ve kendi varlığının farkındalığını oluĢturan bir anlayıĢla bu 

söylemleri kabul ettirmektedir. Durum bu olunca oryantalizm; Doğu üzerinde otorite kurmak, onu 

tahrip etmek ve ona egemen olmak için kurgulanan bir çeĢit Batılı stildir.ĠĢte bu Ġmaj yapılanmaları 

neticesinde Batı veya Avrupa kültürü, kendisini Doğu karĢısında konumlandırarak kimlik ve güç 

kazanmıĢtır.(Dallmayr,1997; 45). 

Batı kavramının, belli bir coğrafi mekanı simgelemeyen, fakat tarihsel ve söylemsel bir 

kurgu olduğu bir gerçektir. Çünkü bugün Batı, yalnızca Avrupa değil; tüm  Avrupa da, Batı değildir. 

Japonya, Amerika, Kanada Batı iken, Doğu Avrupa,Latin Amerika ülkeleri Batılı olmaya çalıĢan fakat 

Batı-dıĢı diye tasnif edilen bir grup içerisinde yer almaktadır(Kahraman&Keyman,2011:78). Var olan 

bu durum da göstermektedir ki ülkelerin aynı coğrafyayı paylaĢmaları Batı yada Doğu olmaları 

anlamına gelmiyor. Bu durum da açıkça gösteriyorki,yapılan bu Doğu ve Batı ayrımı, coğrafi ve 

mekansal olmaktan çok,söylemsel ve tarihsel faktörleri içinde barındıran kavramlar olarak 

karĢımızda durmaktadır. 

Doğu ve Batı‘yı birbirinden ayıran sınırlar da tarih içerisinde sürekli yer değiĢtirmektedir. Bu 

anlamda Asya ve Avrupa (Doğu/Batı) terimleri her ne kadar coğrafi bir anlama sahip olsalar da tarih 

boyunca bu iki kutup arasındaki sınırların çizilememesi, var olan Batı ve Doğunun coğrafi olmaktan 

ziyade tarihi anlamlar taĢıdığını göstermektedir. 

Asya, kelime anlamı olarak ―Doğu ülkesi‖ anlamına gelmektedir. Asya-Avrupa kelimeleri, 

Babil Ģehrinin iki kısmını ifade eden ―asu‖ ve ―erep sözlerinden türemiĢtir. Daha sonra ege denizinin 

iki tarafını birbirinden ayırmak için kullanılmıĢtır. 7. y.y.dan sonra da Doğu‘nun Müslümanların elinde 

bulunmasından dolayı, Doğu denilince akla Ġslam dünyası gelmeye baĢlamıĢtır.Daha sonraları ise bu 

sınırın belirleyiciliğini Akdeniz yapmıĢtır. Akdeniz havzası merkez alınıncada, Avrupa,bu havzanın ve 

uzantılarının kuzeyinde kalan ülkelerin tamamı olarak belirlenmiĢtir. Yani Doğusu Asya‘yı, güneyi 

Afrika‘yı belirlemiĢtir. (Bulut,2010:22-25) 

Yukarıda da değinildiği gibi; Doğu-Batı ayrımını, klasik coğrafi bir ayrımın ötesinde, 

Avrupa ve Asya‟nın gerçek anlamda ne oldukları konusuna, Doğu ve Batı‟nın birbirlerinden 

ayrıĢma nedenlerine, üretilen kurgulara ve birbirleri üzerinde kurulan egemenlik söylemlerine 

bağlamak da mümkündür.Aslında Avrupa olgusununesas temelleri klasik antik dönemin aracılığı 

olmadan, Avrupa‘nın kendisi tarafından oluĢturulmuĢtur (Cuayyıt,1995:119). 

 

 

Batı‟nın  Doğu‟yu ÖtekileĢtirme Kurgusu 

Doğu-Batı kavramları ile ilgili üzerinde durulması gereken kavramlardan biri de ötekileĢtirme 

kavramıdır. ÖtekileĢtirme kavramı, kuvvetli olanın kendini ―egemen özne‖ olarak konumlandırmasını, 

sonra da diğerlerini ―nesne‖ durumuna indirgeyerek yönetmesini, kullanmasını, sömürmesini ve 

sürekli olarak onun ―ötekiliğini‖ tarif edecek bir dil oluĢturmasını gerektirmiĢtir (Parla,2005:11). 

Oryantalizmin ile düalist felsefe üzerine inĢa edilen birtakım kategorik ayırımlara giriĢilmiĢ ve 

bu ayırımların politik anlamda en önemlisi ve belirgini, bilen özne olarak ‗Biz‘ (Avrupalılar) ve 

bilinen nesne olarak ‗Öteki‘ (Doğu ve tüm Batılı olmayan dünya) Ģeklinde,ötekileĢtiricibir mantık 

kendini göstermiĢtir. Bu bağlamda Said, oryantalizmi (Ģarkiyatçılığı), son planda gerçekliğin siyasal 

bir amacı olarak da değerlendirmenin mümkün olduğunu, Batı‘nın güçlü kültür olmasından dolayı, 

özgürlüğe sahip olma ayrıcalığının olduğunu, Doğu‘nun/ġark‘ın ise bu tasavvurdaki yerinin, hep 

ikincil planda kalmak ve kendi özgürlüğüne kavuĢabilmek için Batılı‘nın yardımını bekleyen bir nesne 

olduğunu belirtmiĢtir (Said,2012: 53). 
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Said‘den baĢka Doğu/Batı‘nın ötekileĢtirme sürecinin anlaĢılabilmesi için çeĢitli ―ötekilik 

yaklaĢımları‖ analizleri deyapılmıĢtır.Bu analizleri Keyman, üç gruba ayırmaktadır. 

 Bunlardan ilki, ampirik/kültürel olarak ötekinin tanımlanmasıdır. Ampirik ve 

kültürel bir nesne olarak ―öteki‖, ancak tarihselliğinden ve özgüllüğünden kopartılarak 

ötekileĢtirilir. Bu süreç içinde farklı olan, sabit bir kültürel kimliği olan bir referansa dönüĢür. 

Daha somutta da, farklı olan modern kimliğin ötekisi, özünde de modern öznenin yani 

Batı‘nın sahip olduklarından yani rasyonaliteden, moderniteden,ilerlemeden yoksun, Batılı 

olmayan bir kültürel kod, kontrol edilmesi ve moderne dönüĢtürülmesi gereken bir nesnedir. 

Bundan dolayı öteki, ne olduğundan ziyade ne olmadığı açısından 

tanımlamaktadır(Keyman,2002:19). 

 Ġkincisi, varlık/varoluĢ üzerinden ötekilik tanımlamasıdır. Bir varlık ve varoluĢ 

olarak ötekinin tanımlanmasında, tarihsel bir varlık olarak ötekinin varlığı kabul edilmesine 

rağmen, ―benlik/öteki‖ karĢıtlığı sürer ve söylemsel bir kurgu olarak özne, öteki ile bağlarını 

koparmaz. ÖtekileĢme sürecine içsel konumunu sürdürür. 

  Üçüncüsü ise, söylemsel bir kurgu olarak ötekini açıklayan Said‘in oryantalizmde 

temel aldığı düĢünce Ģeklidir. Aydınlanma sonrası dönemde Avrupa kültürü, kendi gücünü ve 

kimliğini, kendisini Doğu olarak tanımladığı kimlik konumuna karĢıt bir Ģekilde 

konumlandırarak kurmuĢtur. Oryantalizm, Batı‟nın Doğu‟yu söylemsel düzeyde kurarak 

ve Batı karĢıtı geleneksel kimlik biçimindeüretme konusunda kendi hegemonyasını 

dünya üzerinde kurma süreci ve dolayısıyla da farklı olanın 

ötekileĢtirilmesidir(Keyman,2002:20-21). 

Doğu‘nun medeniyete Batı‘dan önce geçmiĢ olması vegeçmiĢ cazibesi ile bilimde, sanatta, 

edebiyatta, tarımda  Batı‘dan daha ileri aĢamada olması,Batı‘nın da geliĢmeye baĢlaması ile 

birliktemedeniyet kurma çabası Doğu‘yu cazibe merkezi haline getirmiĢtir. Batı, sürekli iliĢkiler 

kurduğu Doğu‘yu kendine hizmet edecek köle modeline sokma çabası ve söylemsel ve tarihsel olarak 

kendini merkeze koyan birçok bakıĢ açısıyla Doğu‘yu Yücel Bulut‘un tabiriyle ġeyleĢtirmektedir. Bu 

nedenle Doğu,hep Batı‘nın çeĢitli amaçlarla kavramsallaĢtırmasına ve ĢeyleĢtirmesine maruz 

bırakılmıĢtır (Bulut,2010:69-73). 

Batılı düĢünce dünyasındaki Doğu imajı,kendilerini bekleyen edilgen bir nesnedir.Doğu ise var 

olan bu duruma direnç gösterme çabasını bırakmıĢ, varolan zenginliklerini paylaĢabilmiĢtir. Doğu bu 

anlamıyla yok yada ne olduğu belirsiz bir durum içerisine düĢmüĢtür(Bulut,2010:76). 

Doğu-Batı ekseni ile hareket eden bir dünya anlayıĢının yerleĢmesi, temelde yeniden –kurulma 

tarihinin bilerek anlatımıdır.Dünya tarihi bu durum içerisinde farklı olanların tarihi olmaktan ziyade, 

zıtlık iliĢkisi içine yerleĢtirilmiĢ, Batı/Doğu diye adlandırılmıĢ kültürel bütünlükler, tipolojiler, 

geliĢmiĢlik ve azgeliĢmiĢlik tarihidir. Modern Dünya, Batı modernitesini sürekli olarak 

vurgularken,diğer taraftan Batı-dıĢı kalmıĢ toplumlara modern olma arzusunu aĢılamaktadır.Batı dıĢı 

toplumları ―öteki‖ olarak nitelerken, onları modern olana dönüĢmesi gereken kültürel nesne olarak 

kurgulamaktadır.Batının kültürel liderliğini meĢrulaĢtıran bir tarih okuma anlayıĢı olan oryantalizm, 

―öteki olanı‖ batı-dıĢı bir nesne Ģeklinde kurgulayarak, temelde kendisinin de Avrupa merkezci 

yapısının ve modernite anlayıĢının söylemsel oluĢumunu kuran bir yapıya sahiptir.Oryantalizmin  

söylemsel düzeyde kurduğu tarih okuma anlayıĢı, Dünya tarihinin Batı medeniyetiyle 

özdeĢleĢtirilmesini Batı‘nın epistemik ve normatif ayrıcalıklı özne konumunda olmasını, dolayısıyla 

aslında evrensel yapıyı temsil eden tarih anlayıĢını temsil etmektedir(Kahraman&Keyman,2011:75-

77). 

KarĢı karĢıya gelen farklı kimliklerin bu esnada takındıkları tavırları belirleyici yapan,karĢı 

tarafın öznel ‗nelik‘in den önce, ‗ben‘i hangi biliĢsel koĢullarda oluĢturduğudur.Burada ‗ötekinin‘ tam 

/nesnel olarak nasıl kavranabileceğine dair,temelde epistemik bir problem bulunmaktadır.Öteki‘ni inĢa 

etme anlamına da gelebilen bu olgu,aynı zamanda ‗ben‘in inĢa süreciyle yakından iliĢkili olduğu 

düĢünülmektedir(Dere,2003:57). 

ÖtekileĢtirme anlayıĢı, Oryantalizmin temel argümanlarından biridir. Batı, karĢısındakini 

ötekileĢtirerek kendini rol/model konumuna yerleĢtirmekte ve ötekileĢtirdiği toplumların kendisi gibi 
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olmadan öteki olmaktan kurtulamayacakları sinyalini vermektedir. Oryantalizmin Avrupa merkezci 

yapısı da yine bu ötekileĢtirmeyi meĢru kılacak bir anlayıĢ içerisindedir. ÖtekileĢtirme, sömürgeci 

mantığa hizmet etmektedir. Avrupa dıĢı toplumlar, bu ötekileĢtirme durumuyla karĢı karĢıya olup, bu 

durum sömürgeciliği meĢru kılmaktadır.ÖtekileĢtirmenin varlığı bir yerde Avrupa merkezci anlayıĢın 

tarih anlayıĢıyla da paralellik göstermektedir. Buna göre Avrupa merkeziyetciliğine göre tek bir tarih 

anlayıĢı vardır ve bu anlamda Avrupa, kendi dıĢındaki toplumları bu tarih anlayıĢına göre 

yorumlamakta ve kendi tarih anlayıĢından yola çıkarak kendi dıĢındaki toplumların tarih anlayıĢını 

inĢa etmektedir.Bunu yaparken de o toplumları Batı-dıĢı,az geliĢmiĢ,geri kalmıĢ v.s. gibi kalıplarla 

nitelemektedir.Bu da aslında kime göre ve neye göre bir sınıflandırma yapıldığını açığa çıkardığı için 

Batı‘nın, kendi misyonunun ve hatta sosyal bilim anlayıĢınında  açık bir göstergesidir. 

Batı‟nın ötekileĢtirdiği bir diğer meselede Ġslam‟dır.Ġslam‘ın doğduğu günden bu yana 

Hıristiyan anlayıĢını tehdit eden ve onun birçok kurumuna karĢı daha kuĢatıcı,insanlığı kapsayıcı, 

merhamet dini olması açısından Batı, Ġslam dinini düĢman olarak algılamıĢ ve bu amaçla onu 

ötekileĢtirmek için de uğraĢ vermiĢtir.Bu nedenle Doğu ve Uzak Doğu coğrafyasında varlıklarını 

sürdüren Hinduizm ve Budizm gibi inananları kalabalık dinlerin var olmasına rağmen bu dinler değil, 

Doğu ve onun dini olarak öncelikle akla Ġslam gelmektedir (Dere,2003:58-61). 

Ġslam ve Hıristiyan dünyalarının birbirlerini algılamaları, sürekli üst ‗dini kimlik‘ çatısı altında 

formüle edilmiĢtir.Birey ve toplumların ötekinin  varlığını algılamaları, dolaylı olarak ‗ben‘in 

inĢasında göz önünde bulundurulmaktadır.Bu göz önünde bulundurmada ilk karĢılaĢılan durum, karĢı 

tarafı ―olumsuzlama‖ –ile gerçekleĢmektedir.Buradaki amaç, karĢı tarafın üstün ve farklı yönlerine 

değinmek değildir; amaç, karĢı tarafı olumsuzlayarak kendi varlığını pekiĢtirmektir(Dere,2003:79). 

Batı, Rönesans ve Aydınlanma gibi, dönüm noktalarını takiben gerçekleĢtirdiği önemli siyasi ve 

fikri geliĢimler ile Doğu karĢısında üstünlük kazanmaya baĢlamıĢ; kazanılan bu güçle birlikte, Doğu, 

korkulacak bir güç olmaktan çıkmıĢtır. Artık Doğu, Batı‘nın değiĢim ve geliĢimi karĢısında suskun ve 

durağan haldedir(Dere,2003:79). Buna göre Batı, artık dünya üzerinde evrensel bir güç olduğu 

kanaatini önce kendisi kabul edip sindirmekle kalmamıĢ, bunu bütün dünyaya da benimseterek kendi 

egemenliğini ilan etmiĢtir. Bunu yaparken gerekekonomik ve siyasi, gerekse sosyal bilimlerden 

faydalanarak kendi gücünü meĢru kılacak bir tarih anlayıĢıyla Doğu‘yu ötekileĢtirmiĢ ve kendisini 

merkeze oturtan bir zihniyet inĢa etmiĢtir. 

 

Batı‟nın Doğu‟yu Tanıma/Bilme ArayıĢı 

 

Edward Said, Oryantalizmi, ‗Doğu‘ ile ‗Batı‘ arasında epistemik ve ontolojik ayırıma dayalı 

bir düĢünüĢ Ģekli olarak tanımlamaktadır (Said,2012:15). Buna göre Doğu, Batı için varlık ve bilgi 

bağlamında farklılıkları içinde barındırmaktadır. Said, oryantalizmin, ġark hakkında topluca 

müesseselerle uğraĢtığını, ġark hakkında hükümlerde bulunduğunu,ġark hakkındaki kanaatleri 

onayından geçirdiğini söylemektedir. Ona göre Oryantalizm ġarkı tasvir eder, tedris eder, iskan eder, 

yönetir. Dolayısıyla Oryantalizm,Doğu‘ya hakim olmak,onu yeniden kurmak ve onun amiri olmak için 

‗Batı‘nın bulduğu bir yoldur(Said,2012:16). 

Said‘e göre, oryantalizm, Doğu‘nun Batılı için konuĢturulup betimlenmesi anlamında bir çeĢit 

dıĢa vurumdur, Doğu‘nun gizemini Batı‘ya sunmadır, onu Batılı için anlaĢılır hale getirmedir. Bundan 

dolayı oryantalistleri ilgilendiren Doğu, oryantalistlerin kendi sözlerini desteklediği kadarıyla 

Doğu‘dur. Bu anlamda oryantalist hem varlıksal(epistemolojik), hem de ahlaksal bir olgu olarak 

Doğu‘nun dıĢında yer almakta ve zihninde yarattığı hayali Doğu hakkında bilgiler 

sunmaktadır(Said,2012:30).Buna bağlı olarakOliverKontny‘nin iĢaret ettiği gibi, Oryantalizm, 

Doğu‘nun gizemine, Doğulu kadın imajına yapmıĢ olduğu vurgunun temelinde aslında bu söylemlere 

yer veren oryantalistlerin yasaklanmıĢ ve bastırılmıĢ bilinçaltının Doğu‘ya yansıtılması ve Doğu‘nun 

oryantalistlerin kendi zihin dünyalarına göre tasvir edilmesidir. Bununla ilgili olarak Konyny 

(2001:125-131); ―Zamanında Doğu‘daki haremlere yönelik birçok tablonun çizilmiĢ olduğunu, lakin 

bu tabloları çizen ressamların hiçbirinin, ömürlerinde bir kere olsun bir harem görmemiĢ olduklarını‖ 

söyler. Batılı oryantalistlerin zihni tasavvurlarındaki dıĢa vurumun göstergesi olarak hayali bir Doğu 

oluĢturulmuĢ, bu hayali Doğu anlayıĢı ile Batı‘nın kendi meĢruluğunu, kendi varlığının görünür 
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kılınması yoluna gidilmiĢ, aynı zamanda Doğu‘yu tanıma adına zihni bir bilgi birikimi 

oluĢturulmasına sebebiyet verilmiĢtir. 

GeliĢtirilen ve sürdürülen birikmiĢ bilgi, bir kültürün geleneğini oluĢturur.Gelenek; kendini, 

standart hale gelmiĢ olan düĢünüĢ ve algılama tarzlarında açığa vurur.Bu biçimler, bir toplumun yeni 

Ģekillenen bireylerine aĢılandığından, bazı insanların bilme biçimini zorlayıcı etkide bulunur 

(Honervd.,2003:15). Buna göre Edward Said‘in de belirttiği gibi, Doğuya hakim olmak için Batı‘nın 

bulduğu yol olan oryantalizmin, bilgi birikimlerinin geleceğe aktarımında ve hatta o bilgilerin 

kabulünde zorlayıcı bir etken oluĢturduğu yadsınamaz bir gerçektir. 

VaroluĢçu anlayıĢa göre  ―Bilme‖, daha çok kiĢisel olarak algılanır.Bu anlamda gerçeklik 

denilen algının, benim gerçeklik olarak onayladığım Ģey olması ve yalın gerçekliğin, benim dıĢımda 

herhangi bir Ģeyden emin olunamayacağı durumu söz konudur (Honervd.,2003:165). Buna göre 

kiĢi,kendi varlığını kiĢisel olarak algılar ve gerçeklik; yalnızca kiĢinin gerçekliğidir. Bu anlamda 

Doğu/Batı ayımı, salt bir gerçekliğin ifadesi olmayıp sadece kiĢisel bir takım gerçeklikler 

doğrultusunda kabul edilmiĢ yada ettirilen bir takım gerçekliği ifade eder.Bu yolla anlam ve hakikat, 

belli bir grup tarafından yaratılan toplumsal yapılardan ibaret olmaktadır.Bu gruplar kendi 

dıĢındakilerinin dünya görüĢlerini susturarak yada marjinalize ederek, var olan Ģeyle ilgili kendi 

yorumlarının, evrensel olarak doğru olan tek yorum olduğu konusunda direterek ayrıcalıklı bir konum 

kazanmayı baĢarmaya çalıĢırlar(Honervd.,2003:175). Tamda bu noktada, Doğu/Batı algısında olduğu 

gibi, Batı,kendi evrensel konumu ve ayrıcalığının meĢruluğu için hakikati kendine göre 

kiĢiselleĢtirerek lanse etmiĢ ve Doğu‘yu var olduğu gibi olmaktan çok, kendi hakikat ve anlamlarıyla 

keyfi bir gerçeklik oluĢturarak, onu buna uygun bir konumda tasniflemiĢtir. Bunun sonucu Batı, 

düalist felsefeden de kaynak alarak, ikilikler oluĢturmak suretiyle de Doğu‘yu kendisi için yaratmıĢ ve 

kendi meĢruluğunu sağlamaya çalıĢmıĢtır. 

Oryantalizm, Doğu imajı oluĢtururken kurgusal anlamda tasvirlerde bulunmuĢ ve Doğuyu  

aslında var olduğundan çok, düĢünsel olarak kendi zihniyet kapılarındaki kalıplarına göre tasvir 

etmiĢtir.Bu anlamda Hentch‘in―Hayali Doğu‖ nitelendirmesi bu durumu kısaca özetlemektedir: ―Doğu 

Batı ikilisinin kökenlerinde, kurmaca ve gerçek sımsıkıbirbirine geçmiştir. Ve zamanla, hayali olanla, 

gerçek olanın payını ayırmakzorlaştıkça, efsanenin kapladığı alan genişlemiştir. Temsil gücü kolektif, 

belleğekendini dayatmakta ve gerçek bir ağırlıkla geleceğin üstüne binmektedir. 

Böylece,derinlemesine tavırların oluşmasına katkıda bulunmakta ve bu nedenle de 

gerçeğebenzemektedir” (Thierry,1996,18). Gerçeğe benzeme konusu, ―Hayali Doğu‖ durumunu 

algılamada, Batı‘dan Doğu‘ya, herkesin bu durumu bir gerçekmiĢ gibi algılaması konusudur. 

Zihinlerde oluĢturulan Doğu-Batı ikilemi, aslında bir hakikat değil, aksine bireylerin zihinlerine 

yerleĢtirilmiĢ kavramsal ve söylemsel boyutların gerçeğe bürünmüĢ halidir. 

Aydınlanma düĢüncesiyle birlikte Doğu-Batı algılaması da değiĢim göstermiĢtir.Fakat durum ne 

olursa olsun burada  ‗ben‘den farklı bir dünyayı, farklı unsurlarla ele almanın sebep olduğu,yabancı bir 

dünyanın inĢa edilmesi söz konusudur.Doğu hakkında yeniden bir tablo çizilecek olsa, Avrupa 

merkeziyetçiliğin etkisi altında çizilenDoğu‘nun bile kabullenmek zorunda olacağı bu tabloda; 

Doğu‘lu ülkeler artık hayranlık duyulan mazilerine karĢı yozlaĢmıĢ, kalkınma vemodernize olma 

düĢüncelerini hevesle karĢılıyor durumda olmuĢlardır.(Dere,2003:68). 

―VahĢi ve soyguncu,hem de Hıristiyan olmayan bir halk, engin arazileri zaptetmiĢ,yağmalamıĢ  

veHıristiyanların elinden almıĢ. Doğunun uzak yerlerinde bir güç merkezi olmuĢtur.‖(Dere,2003:60). 

Bu algı, Ġslam‘da fetih diye adlandırılırken Hıristiyan dünyasında soyguncu,yağmalayıcı vs. olarak 

algılanmıĢtır.Fakat Hıristiyan dünyanın görmezden geldiği bir gerçek var ki, Ġslam doğuĢundan bu 

güne Ġslam adına yapılan hiçbir fetihte haçlı seferleri gibi yıkıcı, yakıcı, zulm edici bir anlayıĢ 

güdülmemiĢ, aksine Ġslam, gittiği her coğrafyaya merhamet huzur, barıĢ götürmüĢtür.Bu durumun 

farkında olan Batı Hıristiyan dünyası, kendi var olan konumlarının Ġslam‘ın bu barıĢçıl yüzüyle sona 

erebileceğini,sömürü faaliyetlerini bitireceğini ve gözden düĢüreceğinin bilincinde olması nedeniyle, 

Ġslam‘a bir ötekilik kılıfı giydirilmiĢ, evrensel kabuller halinde sunulmuĢ ve maalesef bu durum, Ġslam 

coğrafyasında da kabul edilmiĢ; hatta birçok dönemde içselleĢtirilmesi durumunda kalınmıĢtır. 
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3. SONUÇ 

 

Yukarıdaki açıklamalarımızda Doğu-Batı ayrımının,Oryantalizmin, zihniyet dünyamızda 

ortaya çıkardığı ve tasniflediği kavramlar olduğuna dikkat çekilerek; bu kavramların felsefi alt 

yapılarıincelenip; bu tasnifin, coğrafya ile ilgili olmayan, coğrafyanın ötesinde,söylemsel ve 

tarihsel bir konu olduğu ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. Buradan hareketle diyoruz ki Doğu-

Batı ayrımı, Batının kendi konumu meĢru kılmak için ve evrensel anlamda özne konumundaki 

yerini determinist yaklaĢımlarla belirleyici kılmak için yapılmıĢtır. 

Batı, bu ayrımı yaparken aydınlanma düĢüncesi ilebirlikte, bu anlayıĢa uygun 

oluĢanmodernitenin temel taĢlarını yerleĢtirerek,bilimsel alt yapısını da hazırlamıĢtır. Bu anlayıĢta, 

neden-sonuç iliĢkisi ileĢekillenen sosyal bilimlerde, pozitivist bakıĢ açısı ile  bilgiye sahip olunursa 

ancak doğruya ulaĢılabileceği fikri ortaya konulmuĢtur.Buda aynı Ģekildepozitivist bilginin 

evrenselliği Ģartını ileri sürmektedir.Buradan hareketle, Batı Aydınlanma düĢüncesi,  pozitivist 

bilginin evrenselliğine sığınarak kendi evrenselliğini ilan etmekte, bilgi, siyasi, ekonomik ve coğrafi 

açılardan kendini ―geliĢmiĢ‖, modern, örnek alınması gereken bir özne konumuna sokmaktave ona 

sahip olmanın yolunun ancak Batılı olmak olduğu varsayımıyla kendi dıĢındaki,evrensel bilgiden 

mahrum olan ―Batı-dıĢı‖ toplumları  ‗ötekileĢtirerek‘ sadece kendi varlığını meĢru kılacak bir araç 

olarak kullanmaktadır. Bu durumu Hegel; tarihin, temelde,iki isteğin karĢı karĢıya gelmesiyle, yani 

köle ile efendi arasındaki diyalektiğin sonucunda oluĢtuğunu ifade ederek açıklamaktadır. Hegel, Köle 

–Efendi diyalektiği ile; isteğini istemenin, kendi değerinin bir baĢkası tarafından istenen değer 

olmasını istemek olduğunu savunmuĢtur(Kojeve,2000:83). Efendi, bilinip tanınma isteği 

doğrultusunda, kendini kabul ettiren tarafı oluĢtururken; köle, var olan mücadelede kendi isteğine 

boyun eğerek aslında düĢmanı olanı efendi olarak tanıyan kiĢidir (Kojeve,2000:85). Bu mücadele, bir 

isteğin diğer isteği ortadan kaldırmasından ziyade, bu mücadeleyi ileriye taĢıyan diyalektik bir 

olumsuzlamadır (Kojeve,2000:92). Olumsuzlama içerisinde kendini merkeze koyma yoluna baĢvurma, 

aslında zıtlıklar içinde kendi varlığını kabul etme ve ettirme algısını, oryantalizm ile Batı‘nın Doğu 

üzerinden olumsuzlama yoluyla gerçekleĢtirmeye çalıĢtığı hegemonyadır. Efendi, ancak kölesinin 

varlığıyla efendidir; köle ise efendisi olduğu için köledir. Yani efendiyi efendi yapan, köle olduğu 

gibi, kölede efendisinin varlığından dolayı köledir. KarĢılıklı diyalektik anlamında bu durum Batı-

Doğu algısını anlatan çok doğru bir tespittir. Batı, efendiliğini ilan ederek Doğu‘yu, kendisine hizmet 

eden köle konumuna sokmuĢ; Doğu da, Batı‘nın varlığı ile bunu kabullenmiĢ/kabullendirilmiĢtir. 

Bu kabulleniĢ durumunuFoucault‘un bilgi- iktidar iliĢkisiyle açıklamak mümkündür. Foucault, 

iktidarın kendisini gerçekleĢtirmesini, iktidara sahip olmayanlar üzerindeki bir zorunluluk yoluyla 

değil, aynı zamanda bizzat üzerinde hakimiyet kurulanlar üzerinden geçerek, hem onlardanhem de 

onların iktidara karĢı vermiĢ oldukları mücadelelerden destek almasına bağlamaktadır 

(Foucault,2000:64).  

Bilgi, Foucault‘un bilgi-iktidar iliĢkisinde vurguladığı Ģekliyle derinlikli, teorik ve homojendir. 

Bundan dolayıFoucault‘un üzerinde durduğu bilgi, arkeolojik çözümleme yoluyla elde edilen 

derinlemesine olan bilgi (savoir)dir. (Foucault,2003:35) Ona göre bilgi, iktidar araçlarıyla Ģekillenerek 

yayılmaktadır. Ġktidar ve bilgi birbirlerini içerirler. Bilgiyi üreten iktidardır. Bu bağlamda Foucault‘a 

göre iktidar; kendi örgütlenmelerini oluĢturan, güç iliĢkilerini dönüĢtürüp, güçlendiren bir süreç ve güç 

iliĢkilerini etkili hale getiren stratejiler olarak anlaĢılmalıdır. (Canpolat,2003:99) Foucault‘un iktidar 

kavramını özneden bağımsız açıklamak mümkün değildir. Bu anlamda özne, yapıların ve söylemlerin 

üzerine inĢa edildiği, onların taĢıyıcısı ve hedefi olandır.Özne, kendini Ģekillendiren iktidar 

iliĢkilerinin nesnesidir. Özne sözcüğünü Foucault iki farklı anlamla açıklamaktadır: Denetim ve 

bağımlılık yoluyla baĢkasına bağlı olan özne ile vicdan veya bilgi yoluyla kendi kimliğine bağlanmıĢ 

olan özne. Ġki tanımlama da boyun eğdiren ve tabi kılınan bir iktidar biçimi sunmaktadır 

(Foucault,2005a:19). Yani aslında iktidar, özneyi oluĢturmaktadır. Ġktidar  da, bilgi yoluyla özneyi 

oluĢturmakta ve bunu yaparken nesnelleĢtirme kiplerinden faydalanmaktadır. Bunlardan ilki, bilim 

statüsü kazandırılmak istenen araĢtırma kipleri içerisinde özneyi nesnelleĢtiren  bilgi aĢaması, diğeri 

öznelerin bölünmesi, kendi içlerinde ya da baĢkalarından ayrılması ile bölücü pratikler olarak 

adlandırılan iktidarın nesnelleĢmesi, bir diğeri ise insanın kendini özneye dönüĢtürme biçimi olan etik 

nesnelleĢmedir. (Foucault,2005:58). 
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Batı tarafından ―nesne‖ olarak konumlandırılan fakat Foucault‘un tanımlamasıyla özne olan 

Doğu, Batı‘nın kendini ―özne‖ konumuna alabilmesi için iktidarın nesnelleĢtirilmesi ve bilgi kullanımı 

ile kendi varlığının kabulü için meĢru bir zemin hazırlamaktadır. Bu anlamda bölücü 

pratiklere,temelde ikiliklerle çerçevelenmiĢ normal-anormal, deli-akıllı, suçlu–suçsuz  gibi 

karĢıtlıklara dayanmaktadır. Bu karĢıtlık,Hegel‘in Köle-Efendi iliĢkisinde yansıttığı manada köle ile 

efendiyi birbirinden ayırırken, aynı zamanda köle üzerinde uygulanan baskı, efendinin normal 

görünmesini meĢrulaĢtırmaktadır. Güç, ancak bilgi sahibi kiĢide bulunur ve bu anlamda Batı, 

Doğu‟yu kendine köle yapmak, onu nesneleĢtirmek, ötekileĢtirmek ve kendi varlığını meĢru 

kılmak için Doğu hakkında bilgi edinme yoluna gitmiĢ ve Oryantalizm ile bilgi edinme arayıĢı ve 

iktidarı meĢrulaĢtırma amacı ile Doğu-Batı tasnifini yapmıĢtır. Bu anlamda Said‘inde (2012:22-

23) belirttiği gibi Oryantalizm; kısacası Doğu‟ya hakim olmak, onu yeniden kurmak ve onun 

amiri olmak için „Batı‟nın bulduğu bir yoldur. Oryantalizm, bir Doğu kurmuĢ, ancak  “gerçek 

Doğu”, söylemin dıĢında var olan, gerçek bir doğu değildir, çünkü Doğu inĢa edilmiĢ bir 

kendiliktir. Doğu, Batılı oryantalist söylemin nesnesi, ‖öteki‖ olarak tanımlanandır. Batılı 

oryantalist,öteki olarak tanımladığı doğuyla kendisini idealleĢtirmektedir.Sonuç olarak Oryantalizm, 

Doğu‟nun nesnel bilgisine eriĢmek amacıyla değil, bunun aksine kurgulanmıĢ ideolojik bir 

sistemdir ve bu yüzden Doğu ve Batı kavramları insan ürünüdür fakat bu ürün sadece bir 

imgelem ürünü değil, aynı zamanda Doğu üzerindeki Batılı iktidar ve tahakkümün bir 

aracıdır.Bu yüzden Said‘in de belirttiği gibi (2012:321)―Doğu neredeyse Avrupa‘ya özgü bir 

buluĢtur‖ Bu nedenle Doğu-Batı tasnifinin, Oryantalizmden ve Batı‘nın hegemonyasından bağımsız 

düĢünülemeyeceğini bizlere göstermektedir. 
 

KAYNAKÇA 

 
Alatlı, A. (2011). ―“Doğu-batı” içi boş bir tasnif”, Doğu Batı Dergisi, 2,97-100. 

Bacon ,F. (2004). Denemeler,(Çev. E. Günce). Ġstanbul: Morpa Kültür Yayınları. 

Bulut, Y. (2010). Oryantalizmin kısa tarihi. Ġstanbul: Küre Yayınları. 

Bumin, T. (2010).Hegel/bilinç problemi,köle-efendi diyalektiği. Ġstanbul:Yapı Kredi Yayınları. 

Canpolat, N. (2003). ―Michelfoucault‖ Kadife karanlık içerisinde. Ġstanbul: Su yayınları. 

Cuayyıt, H. (1995). Avrupa ve islam, (Çev. K. Kahraman).Ġstanbul: Ġz Yayınları. 

Dallmayr, F. (1997). “Politics of nonidentity,adorno,postmodernism–and Edward Said‖. 

PoliticalTheory.Vol.25.No.1.London. 

Dere, A. (2003). ―Doğu ve batı karĢılaĢtırmasında bir süreç oryantalizm‖. Oryantalizmi Yeniden Okumak Batı‘da Ġslam 

ÇalıĢmaları Sempozyumu,(11-12 Mayıs 2002).Ankara: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Vakfı Yayınları. 

Foucault, M. (2000). Hapishanenin doğuşu.(Çev. M. A. Kılıçbay). Ankara: Ġmge Kitabevi. 

Foucault, M. (2003). Ġktidarın gözü: seçme yazılar. (Çev.I.Ergüden). Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları. 

Foucault, M. (2005). Özne ve iktidar. (Çev. I.Ergüden ,O. Akınbay). Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları. 

Game, A. (1998). Toplumsalın sökümü.(Çev.M. Küçük). Ankara:Dost Kitapevi Yayınları. 

Hentch, T. (1996). Hayali doğu: batı‟nınakdenizlidoğu‟ya politik bakışı.( Çev. A. Bora,). Ġstanbul: Metis Yayınları. 

Honer, SlanleyM.,ThomasC.Hunt,Dennis L. Okholm.(2003). Felsefeye çağrı sorular ve seçenekler(Çev. H. Ünder). Ankara: 

Ġmge Kitapevi. 

Kahraman, H.B. ve E.F.Keyman.(2011). ―Kemalizm, oryantalizm ve modernite‖. Doğu Batı Dergisi,2,75-88. 

Keyman, E. F. (2002). ―GloballeĢme, oryantalizm ve öteki sorunu: 11 eylül sonrası dünya ve adalet‖. Doğu Batı 

Dergisi,20(II), 11-32. 

Kılıçbay, M.A. (2011). ―Fakir akrabanın talihi‖. Doğu Batı Dergisi,2,57-73. 

Kojeve,A. (2000). Hegel felsefesine giriş ,( Çev. S. Hilav,). Ġstanbul: Yapıkredi Yayınları. 

Kontny, O. (2002). ―Üçgenin tabanını yok sayan pytagoras‖. Doğu Batı Dergisi,22(II),125-131. 

Parla, J. (2005),Efendilik, şarkiyatçılık, kölelik. Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları. 

Sait E. (2006). Kış ruhu. (T.Birkan,Çev.).Ġstanbul: Metis Yayınları. 

Sait, E.W. (2012). Şarkiyatçılık batı‟nın şark anlayışı. (Çev. B. Ülner,). Ġstanbul: Metis Yayınları. 

Sim, S.(1999). Theroutledgecriticaldictionary of postmodernthought. New York:Routledge. 

  



IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

608 

 

Osmanlı Minyatür Sanatında Yönetim Ġlkeleri Yansıması  

 

           BAYRAK T.
 1
                                AYTAR O.

2
                                  BİLGİÇ A.

3
 

   bayraktekin@kmu.edu.tr         oguzhanaytar@kmu.edu.tr            alibilgic@kmu.edu.tr  

 

 

Özet 

 

 

Bu çalıĢmanın amacı belirli bir dönemi en iyi anlatan, gelecek nesillerin bu dönem hakkındaki siyasi, 

sosyal ve ekonomik görüĢlerini somutlaĢtıran en önemli olgulardan birinin sanat eserleri olduğunu 

vurgulamaktır. ÇalıĢmada Osmanlı Minyatürlerinin spesifik özellikleri modern yönetim bilimi 

açısından değerlendirilecektir. Özellikle dönemin sanatsal temsilcisi sayılan baĢlıca minyatürler 

yönetici, statü ve rol gibi kavramlar açısından sembolik detaylar içermektedir. Minyatür sanatında yer 

alan bu sembolik gösterim günümüz yönetim ilkeleri açısından önem taĢımaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Sanat, Osmanlı Minyatürleri, Yönetim Bilimi, Yönetim İlkeleri,  

 

Reflection Of Management Principles In Ottoman Miniature Art  

 

Abstract 

 

The objective of this study is to emphasize the works of art is one of the most important phenomenon 

that describe the specific period clearly which embodies the political, social and economic views of 

future generations.In this paper, the Ottoman Miniatures artistic perspective is evaluated in terms of 

the principles of management science. Especially artistic representatives of the main 

miniatures,contains symbolic details in terms of the concepts such as manager, status and role in these 

periods. It is important for the actual management principlesin the symbolic representation of 

miniature art. 

 

Keywords: Art, Ottoman Miniatures, Management Science, Principles of Management 
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1.GĠRĠġ 

Sanatsal bir ifade tarzı olarak ele alınan minyatür sanatı, içerisinde barındırdığı anlam çeĢitliliği 

incelendiğinde, toplumsal, siyasi, ekonomik ve kültürel özelliklerin baĢka bir disiplin açısından 

değerlendirilebileceği düĢünülmüĢtür. Bu kapsamda merkezileĢme, hiyerarĢi, düzen, disiplin ve birlik 

duygusu gibi yönetim ilkelerinin minyatür sanatı üzerindeki yansımaları günümüz açısından 

değerlendirilmeye çalıĢılmıĢtır. 
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2.MĠNYATÜR SANATINA GENEL BĠR BAKIġ  

Çoğunlukla tıp, astronomi, mitoloji, halk edebiyatı, tarih ve coğrafya konulu el yazması 

kitaplarda anlatılan temanın anlaĢılırlığını kolaylaĢtırmak ve konuya ifade zenginliği katmak amacı ile 

yapılmıĢ küçük boyutlu resimler minyatür olarak tanımlanmıĢtır. BaĢka bir ifade ile ince ince iĢlenmiĢ 

küçük boyutlu anlatım tarzıdır. 

Hıristiyanlık, Musevilik, Budizm gibi dinlere mensup sanatkârlar gibi Ġslamiyet‘i benimsemiĢ 

sanatkârların da düĢünce ve inançlarını sembollerle Ģekillendirdiği, bu Ģekilde soyutu somuta 

çevirdikleri ele geçen kaynaklarda görülebilmektedir. DüĢüncelerin semboller yardımıyla 

somutlaĢtırıldığı sanatlarının bir grubunu da minyatürler oluĢturmaktadır. Matbaanın kullanımı 

yaygınlaĢmasından önce el yazması kitapların tamamını kapsayan görsel anlatımlı minyatürlere yer 

verilmiĢtir. Latince ‗kırmızıya boyamak‘ anlamına gelen miniare kelimesinden türediği öne sürülen 

minyatür terimi, Osmanlı dönemi kaynaklarında tasvirveya nakıĢ olarak da karĢımıza 

çıkmaktadır(Mahir 2012: 15). 

Ġlerleyen süreçte kitapları süsleyen resimler olarak yerini ve önemini korumuĢtur. Ġlk olarak 

Mısırda baĢlayan minyatür; sırasıyla Bizans, Yunan ve Roma gibi medeniyetlerin kitaplarında da 

yerini korumuĢtur. Bu dönemlerde yapılan minyatürlerin amacı, kitapta anlatılan konuyu canlandırmak 

değil sadece kitabı süslemek ve estetik bir değer katmak amacı gütmüĢtür. 

Derinlik, soyut kavramı, anatomi, ıĢık ve gölge olmayan ama en ince ayrıntısına kadar iĢlenen 

minyatürde, nakkaĢ her Ģeyin içini ve dıĢını gösterir. Minyatürlerini bağdaĢ kurarak çalıĢan nakkaĢ 

kendi gözlem gücünü ve yaratıcılığını kullanarak zihnindekileri eserine katmıĢtır. 

 Kendine has tekniği ve güçlü bir anlatıma sahip olan minyatür sanatı tarih boyunca çeĢitlenerek 

ve zenginleĢerek varlığını sürdürmüĢtür. Kitap resim sanatı olarak da adlandırılan minyatür sanatı, bir 

tabaka has kâğıdın, mermer üzerinde fildiĢi ile sürtme tekniği kullanılarak kayganlaĢtırma iĢlemiyle 

baĢlar. Yumurta akı veya aharlama tekniğiyle astarlanır. 

NakkaĢ küçük bir yanlıĢlık yapsa bile bu aharlı yüzeyi düzeltmesi daha kolay olur. Ahar; 

kaynatılmıĢ niĢastadan veya  niĢasta ile yumurta akından hazırlanan kağıt yüzeyini düzgün ve kaygan 

hale getirmeye yarayan bir bileĢendir. ĠĢlenecek tema samur yada kedi tüyünden yapılmıĢ fırça 

yardımıyla renksiz bir Ģekilde çizilir. Taslak iĢlemi iĢlemi denilen bu aĢamadan sonra çini 

mürekkebiyle iç hatlar belirlenir. Hatları belirgin olan görüntüsü suda eritilmiĢ kitre karıĢımlı halı ve 

fresklerde kullanılan kök boya ile doldurulur. Belli bir parlaklık ve dolgunluk verilmek istenen bu 

karıĢım yumurta sarısı ilave edilerek uygulanır. 

 

3.OSMANLI SANATI MĠNYATÜRLERĠ: ANLATIM ÖZELLĠKLERĠ VE 

SANATÇILARI 

 

Türk resim sanatının en eski örnekleri, M.S. VIII. Yüzyılda, Maniheizm ve Budizm dinlerini 

benimseyen Uygurlar tarafından ortaya konmuĢtur. Dini değiĢimle birlikte resim sanatına yönelen 

Uygurlar, dinlerini yaymak amacıyla el yazması eserler üretmiĢ ve bunları resimlerle bezemiĢlerdir. 

Gandhara, Çin, Tibet, Ġskit, Sasani, Part, Greko –Budist ve Bizans etkilerinin görüldüğü Uygur resmi, 

IX. yüzyıldan itibaren kendi tarzını oluĢturmuĢ, XI. –XII yüzyıllarda olgunluğa ulaĢmıĢtır. Uygurların 

sanat anlayıĢlarının, Talas SavaĢı ile birlikte batıya taĢındığı bilinmektedir (Ġnal, 1995: 1-13).Minyatür 

sanatının eĢlik ettiği belli baĢlı türler;divan, mesnevi, öykü, Ģehname, gazavatname, silsilename, 

albümler, portreler, doğa, insan ve hayvan tasvirleriyle günlük yaĢamı anlatıları, bilimsel ve 
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ansiklopedik eserlerdir. Özellikle ‗Ģehnamecilik‘ anlayıĢı ile Osmanlıda yerleĢen tarihi tespit etme 

alıĢkanlığı Osmanlı minyatür sanatında bir tarihi minyatür üslubu oluĢturmuĢ ve saray 

nakkaĢhanelerinde en çok tarih ile ilgili resimli el yazmaları üretilmiĢtir(Atasoy, 1997: 13). 

Selçuklulardan sonra ancak 15. Yüzyıldan itibaren fatih albümü adı altında bazı minyatürlere 

rastlanmıĢtır. Uzak doğu sanatı figürlerine benzetilen sade ve anatomisi olmayan figürler yer alır. 16. 

Yy da yapılan minyatürlerde dini konulara rastlanır. 17. Yüzyılda daha çok mimari tasvirlerde 

derinliği artırmıĢlardır. (Yetkin, 1984: 213) 

18. Yüzyılın ilk yarısı en parlak dönem olarak tarihe geçmiĢtir. Son yarısında kitap resimlerine 

verilen değer azalarak batı resim tekniklerine dönük eserler yapılmıĢtır. Klasik dönem olarak 

isimlendirilen dönemde, Osmanlı minyatürü tüm yabancı etkilerden arınmıĢ ve çağdaĢı diğer Ġslam 

minyatür okullarından ayrılarak, gerçek kimliğini bulmuĢtur. Bu dönemde nakkaĢlar, tarihi gerçeği 

yakalamak amacıyla, belgesel nitelikte bir resimlemeye yönelmiĢlerdir. Topografik anlayıĢla ve 

gerçekçi bir yaklaĢımla ele alınan kale kuĢatmaları, Osmanlı ordusunun yürüyüĢleri, çeĢitli törenleri 

konu alan tasvirler, padiĢah portreleri ve olayları olduğu gibi gösterme eğilimi Türk kitap resminin en 

önemli özelliğini oluĢturmuĢtur (Elmas, 2000:20). Ancak, XVI. yüzyılın baĢından sonuna kadar parlak 

bir geliĢme gösteren Osmanlı minyatür sanatı, XVII. yüzyılın baĢlarında Osmanlı Ġmparatorluğunun 

zayıflamaya baĢlamasından olumsuz etkilenmiĢtir.  

El yazması eserlerin üretimindeki bu düĢüĢ ise, minyatür sanatının yeni yaĢam alanları arayıĢına 

girmesine neden olmuĢtur. Bu nedenle, I. Ahmet Dönemi‘ne rastlayan bu yıllarda, Osmanlı minyatür 

sanatında yeni bir tür olan murakkalar (albümler) ile özellikledaha önce ele alınmamıĢ olan sıradan 

halkın günlük yaĢamına ait, değiĢik türde konular ortaya çıkmıĢtır. AraĢtırma kapsamında yapılan 

incelemelerde, bu yeni konulara ait bazı örneklerin günümüz araĢtırmacıları tarafından subjektif ve 

objektif olarak ele alındığı görülmüĢtür.  

XVII. yüzyıl Osmanlı minyatürleri; halkının yaĢantısı, kültürüve estetik anlayıĢı hakkında bilgi 

vermesi bakımından önemli olduğu kadar, dönemin yöneticilerinin, bir saray sanatı olan minyatüre 

bakıĢ açılarını göstermesi yönünden de oldukça önemlidir. Bu nedenle araĢtırmada, XVII. yüzyıl 

Osmanlı minyatürlerinde sıradan halkın yaĢamına ait örneklerin tespit edilerek bir kaynakta 

toplanması ve ilgili literatüre katkı sağlanarak, araĢtırmacıların dikkatlerini bu alana çekmek ve daha 

geniĢ araĢtırmaların yapılabilmesine zemin teĢkil etmek amaçlanmıĢtır. 

18. yüzyıl, toplum yaĢamında sosyal değiĢimlerin baĢladığı bir dönemdir. Bu sosyal değiĢimlere 

paralel olarak resim üslubunda da belirgin bir değiĢim yaĢanmıĢtır. Klasik dönemin en önemli resim 

özelliklerinden birisi olan kompozisyonlarda birlik ilkesi, 18. yüzyılın batılılaĢma hareketleriyle 

birlikte kaybolmuĢtur. Artık birbirine bağımlı olmayan, dağınık, ayrı sahneler, sosyal yaĢamdaki 

düzensizliğin bir göstergesi olarak, resme yansımıĢtır. Levni olayları değiĢikyerlerden ve yakından 

tespit etmeye çalıĢmaktadır. Resimlerine zikzak ve helezon çizgiler hâkim olurken, iki boyutlu bir 

yüzey ifadesi olan minyatür resimlere perspektif, ıĢık ve gölge girmeye bağlamıĢtır. Yine bu dönemde, 

bir taraftan figürlerin yüzlerine, güçlü bir gözlemin etkisiyle, çeĢitli ifadeler veren Levni, diğer taraftan 

kompozisyonlarında dekoratif unsurlara da yer vermektedir. 

Levni‘nin yapmıĢ olduğu figürler geniĢ bir alan içinde yer aldığından, izleyenleri doğrudan 

etkilemektedir. Mekân düzenlemesine baktığımızda mimari formlara çok fazla yer verilmediği 

görülmektedir. Kullandığı kompozisyon düzeninin; ön planında halk, ortada avlu, geri planda da 

peyzaj unsurları yer almaktadır. Planlar arasında ki iliĢkilerin sağlam kurulduğu gözlemlenirken, ön 

planda özellikle garip ya da gülünç öğeler veya figürlerin yaptığı komik, esprili tutum ve 

hareketler,daha bilinçli olarak sahneye yerleĢtirilmektedir. Gerçekçi bir yaklaĢımın iĢaretlerini veren 
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bu çalıĢmalar 18. yüzyıl Ġstanbul‘unun toplumsal yaĢamındaki her türlü değiĢimi gösteren bir ayna 

gibidir(Ersoy, 1991: 13-14). 

Osmanlı minyatürlerinin büyük çoğunluğunun sarayla ilgili olduğu bilinen bir gerçektir.  

Dönemin dini, bilimsel ve tarihsel özelliklerinin anlatıldığı Osmanlı minyatürlerinde; ayrıca saray 

törenleri, padiĢahlar, komutanlar ve vezirlerde tasvir edilmiĢtir. Bu nedenledir ki Osmanlı minyatürünü 

imparatorluk sanatı olarak da adlandırılmaktadır. Bu dönemde elyazması kitapların resimlerine nakıĢ, 

ustalarına da NakkaĢ denilmektedir. 

Osmanlı saray atölyelerinde minyatürlü yazmaların hazırlanması toplu bir çalıĢma ürünüdür. 

NakkaĢhanede nakkaĢbaĢı denilen bir usta eĢliğinde birçok nakkaĢ birlikte çalıĢmaktadır. 

NakkaĢhanede sıkı bir disiplin içerisinde usta-kalfa ve çırak iliĢkisi mevcuttur.  

Bir kitap sanatı olan minyatür; kitabın metni, yazısı, bezemeli cildi ya da sayfalarının 

tezhibinden ayrı düĢünülmemektedir. NakkaĢın görevi; hazırlanan yazma eser ister edebi, ister bilimle 

ilgili ya da tarihi olaylarla ilgili olsun, metne sadık kalarak anlatılanları tüm ayrıntılarıyla 

yansıtmaktır(Renda, 1997,1262).Eserleri günümüze kadar ulaĢan ustalardanbazıları Sinan bey, 

Matrakçı Nasuh, Nigâri, NakkaĢ Osman,  NakkaĢ Hasan, Ahmed NakĢi,Musavvir Hüseyin 

Ġstanbuli, Levni, Refail ve Kapıdağlı Konstantin‟dir. 

3.1 Sinan Bey ve Öğrencisi Şiblizâde Ahmet 

Osmanlı minyatür sanatının Ģekillenmesinde önemli katkıları bulunan ilk sanatçılar Fatih Sultan 

Mehmed‘in portelerini yapan Sinan Bey ve öğrencisi ġiblizade Ahmet‘tir. Her ikisi de Fatih‘in gül 

koklayan ve profilden minyatür portreleri ile 15.yüzyıl sonundan 16.yüzyıl sonuna kadar süren 

Osmanlı padiĢah portreciliği geleneğini yansıtan sanatçılar olmuĢlardır. 

3.2 Matrakçı Nasuh  

Osmanlı minyatüründe topografik ressamlık adı verilen yeni bir tasvir türünün yaratıcısı 

olmuĢtur. Sultan II. Bayezid döneminde Enderun‘a giren Nasuh bin Karagöz bin Abdullah el-Bosnavî, 

1517 yılında I. Selim için matematikle alâkalı bir eser hazırlamıĢtır. Daha sonra Mısır‘a giden Nasuh, 

orada ünlü silahĢorlarla gösterilere katılmıĢ; silah ve matrak oyunundaki baĢarılarıyla Osmanlı 

ülkelerinde tanınmıĢtır. 

3.3 Nigârî ( Haydar Reis )  

Kanuni Sultan Süleyman ve II.Selim dönemlerinde eser veren sanatçı, Ġstanbul‘un Galata 

semtinde doğmuĢtur. Donanma ve tersane reisliği yapan Haydar Reis, III. Selim‘in Ģehzadeliğinde 

Kütahya Sarayı‘nda bulunmuĢ ve onun portrelerini yaparak ün kazanmıĢtır. 

Nigârî, Barbaros Hayreddin PaĢa‘nın yarım boy halinde profilden bir portresini yapmıĢ; ayrıca 

Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, Fransa Kralı I.Francis,Roma Ġmparatoru V.Charles ve dönemin 

bazı beylerinin de portelerini yapmıĢtır. 

3.4 Nakkaş Osman 

Klâsik Osmanlı minyatür üslûbunun yaratıcısı sayılan ve adına ilk kez Eylül 1566 tarihli ehl-i 

hiref maaĢ defterinde rastlanan NakkaĢ Osman‘ın, saray için çalıĢan nakkaĢlar arasına Kanuni Sultan 

Süleyman döneminin son yıllarında katıldığı anlaĢılmaktadır. 

BaĢlangıcından itibaren hüküm sürmüĢ Osmanlı padiĢahlarının tasvirlerini yaparak Osmanlı 

minyatür sarayında dizi padişah portreciliği olarak bilinen yeni bir geleneğin yaratıcısı olmuĢtur. 

Ġstanbul‘daki günlük hayatı, esnafların karakteristik özelliklerini, törenleri, gösterilerin canlı ve neĢeli 

havasını yansıtan tasvirleri, belge değeri taĢıması bakımından oldukça önemlidir. Bu bakımdan 

Osmanlı minyatürüne önem veren ilk büyük sanatçı NakkaĢ Osman olmuĢtur. 
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3.5 Nakkaş Hasan 

Sultan III. Mehmed ve I. Ahmed dönemlerinde eserler veren NakkaĢ Hasan, NakkaĢ Osman‘ın 

yanında çalıĢanlardan biri olarak bilinmektedir. 

NakkaĢ Hasan‘ın Osmanlı kitap tasvirciliğine tazelik ve güç kazandıran tasvirleri, konuları tarih 

ve edebiyat olan yirmi kadar eserde yer alır. Turunç, Ģarap kırmızısı, sarı, firuze ve yeĢil renklerle 

özellikle iç mekân zemininde kullanılan kızıl kahverengi; toplu, kısa boylu, tombul yanaklı, siyah 

kalın kaĢlı ve sakallı figürleri ve basit doğa çizimleri nakkaĢ Hasan'ın tasvirlerinin özelliğidir. 

3.6 Ahmed Nakşî 

ġairliğiyle ün kazanmıĢ nakkaĢlardan olan Ahmed NakĢî, Osmanlı minyatürleri için verimli bir 

dönem sayılan 16.yüzyılsonu ile 17. yüzyılbaĢında, Ġstanbul‘da ġahnâmeci Nadirî ile birlikte 

çalıĢılarak önemli eserler hazırlamıĢtır.  Bu açıdan Osmanlı minyatürünün geliĢiminde ayrıcalıklı ve 

önemli bir yere sahiptir. 

3.7 Musavvir Hüseyin İstanbulî 

Sultan IV. Mehmed ve II. Süleyman dönemlerinde eserler veren Hüseyin Ġstanbulî Osmanlı 

sanatının geliĢiminde etkin rol oynayan usta bir nakkaĢtır. Levnî‘nin hocası olduğu sanılan bu sanatçı 

yapıtlarıyla Levnî üzerinde büyük ölçüde etkili olmuĢtur. 

3.8 Levnî 

Levnî mahlasını kullanan Abdülcelil Çelebi, aynı zamanda ünlü bir halk Ģairidir. 

Ayvansarayî‘nin Mecmuâ-i Tevârîh adlı eserinde Levnî‘nin Ġstanbul NakkaĢhanesi‘nde önce öğrenci 

olarak bulunduğu, saz üslûbunda tezhip ve resim çalıĢtıktan sonra yeteneğini kanıtlayıp musavvir 

olduğu yazılıdır. Levnî‘nin doğa ayrıntılarına ve figürlere boyut kazandırması, boyamada tonlamalara 

yer vermesi, onun Batı resmine yaklaĢtığının iĢaretidir. Levnî‘nin baĢyapıtı Surnâme‘deki resimlerdir. 

Bu eserde II. Ahmed‘in Ģehzadelerinin sünnet düğünü Ģenlikleri anlatılır ve müellifi de Vehbi‘dir. 

Silsilenâme, Levnî‘nin yaptığı sultan III. Ahmed‘e kadar padiĢah portrelerini içermektedir. 

Levnî ayrıca toplumun çeĢitli kesimlerinden kadın ve erkekleri, ayrıca müzisyen kadınları 

betimlemiĢtir. Osmanlı padiĢah portreciliğine de katkıları olan sanatçının çalıĢmaları sonraki 

dönemede tesir etmiĢtir. 

3.9 Refail 

Sultan I. Mahmud, III. Osman, III. Mustafa ve I.Abdülhamid dönemlerinde eserler vermiĢtir. 

Kalın guvaĢ boya ile renklendirilmiĢ eserlerinin olması yanı sıra yağlı boya çalıĢmalarının olması, 

onun kitap resminden tuvale geçen ilk Osmanlı sanatçısı olarak anılmasını sağlamıĢtır. 

3.10 Kapıdağlı Konstantin 

18.yüzyıl sonlarından 1807‘ye kadar, özellikle III.Selim döneminde etkin eserler vermiĢtir. 

Sanatçı, portre dıĢında duvar resimleri, manzaralar ve dinî konulu resimler yapmıĢtır. Kâğıt üzerine 

guvaĢ boya ve tuval üzerine yağlı boyayla büyük boyutlu resimler yapan sanatçının en tanınmıĢ eseri, 

Sultan III. Selim‘in oturan pozisyonda yağlı boya ile yapılmıĢ portresidir. GuvaĢ tekniği ile 

oluĢturduğu bu dizi portrelerde padiĢahları daha batılı bir biçimde, ayakta, yarım boy ve dörtte üç 

profilden göstermiĢtir. 

Minyatür sanatı geleneği açısından anlatılan tüm temalar bir disiplin içerisinde oluĢturulmuĢ,  

dönemi görsel olarak anlatan önemli belgeler olmuĢtur. Selimname, Hünername, Surname ve 

Süleymanname gibi isimler kullanılarak oluĢturulan el yazması metinlerde konu olan tüm yazınsal 

ifade içeriğine destek amacıyla görsel anlatım eklenmiĢtir. Bu durum Osmanlıda bir gelenek halini 

almıĢtır. Osmanlı minyatüründe uzun bir dönem doğu özelliklede Ġran minyatürleri geleneği olan Ģiir, 

roman, kahramanlık öyküleri gibi içerikler etkisini sürdürmüĢtür. Bu geleneksel değerler daha sonraki 
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süreçte tarihi, siyasi ve sosyal olayların yanı sıra gelenekselleĢen Osmanlı özellikleri gerçekçi bir ifade 

ile yansıtmaya baĢlamıĢtır. Osmanlı minyatürlerinde portreler önemli bir yer tutmaktadır. 

 

4. YÖNETĠM ĠLKELERĠ AÇISINDAN OSMANLI MĠNYATÜRLERĠ 

 

Osmanlı dönemi minyatürleri saray hayatı, padiĢah portreleri, törenler, edebi eserler, dini 

konular, kent görünümleri, günlük yaĢam sahneleri gibi konulardan oluĢmaktadır. Ġnsan ve hayvan 

figürleri, çeĢitli bitkiler ve mimari yapıların bulunduğu minyatürlerde; yerleri, duvarları, gökyüzünü 

meydana getiren arka plan unsurları, konuları tamamlayıcı dekoratif elemanlar olarak kullanılmıĢtır. 

Bu elemanlar bazı minyatürlerde halı, bazılarında perde, bazılarında rahle olabilmektedir. 

Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun ihtiĢamı geçmiĢten günümüze pek çok eserde kendini 

hissettirmektedir. Osmanlı döneminde yapılmıĢ gerek saray hayatında gerekse 

insanlarıngünlükyaĢantısında kullandıkları pek çok el sanatı ürünü, değerli örneklerle müzelerde 

yerlerini almaktadır. 

Osmanlı saraylarında en gösteriĢli kabul törenleri, elçiler için yapılırdı. Sarayda elçi kabulleri, 

ulufe ve arz günleri olan pazar veya salı günleri yapılmaktaydı. Elçi maiyetiyle babüssaadeye 

gelmekte, divandan izin çıkıncaya kadar kapıcıbaĢı odasında beklemektedir. Divandan haber gelince 

de maiyetiyle birlikte kubbealtına gelirdi. Burada kapıcılar kethüdası tarafından karĢılanıp divanı 

hümayuna götürülmekteydi. Daha sonra teĢrifatçı, sadrazama elçinin geldiğini haber vermekte, elçi ve 

maiyeti divan mensuplarıyla birlikte kubbealtında yemek merasimine geçerdi. Daha sonra elçi 

padiĢahının nutkunu dinler, selam verir ve sadrazamın çıkıĢını beklemek üzere babüsselama giderdi. 

Sadrazam ve alayı saraydan çıktığında elçi maiyetiyle birlikte onları alay köĢküne kadar izler ve 

oradan ayrılırdı. Genel olarak Osmanlı‘da elçi kabulüne yönelik ritüel bu Ģekilde yürütülmekteydi. 

BaĢka bir merasim ise cülus (Tahta ÇıkıĢ), Osmanlı Ġmparatorluğu‘nda, herhangi bir sultanın 

ölümü veya tahttan indirilmesinden sonra veliaht Ģehzadenin tahta çıkıĢı, ―taht-ı saltanata cülus etti‖ 

veya ―cülus-ı hümayun‖ oldu Ģeklinde ifade edilmektedir. Tahta çıkıĢ, bir tören eĢliğinde 

gerçekleĢtirilir ve çıkabilecek saltanat kavgalarını önlemek için, hemen yeni padiĢaha biat edilirdi. 

Yeni padiĢahın tahta çıkacağı gün ve saat teĢrifatçı tarafından törene katılacaklara bildirilir, önce 

sadrazam ile Ģeyhülislam yeni padiĢahın huzuruna çıkıp etek öpüp biat eder, kendilerine kürklü hilat 

giydirilirdi. Cülus Topkapı Sarayı‘nda yapılıyorsa, sadrazam ile Ģeyhülislam hilatlarını alır, Divan-ı 

Hümayun‘a geçerek törene nezaret ederlerdi. Törene katılacakların sıraları teĢrifatçı tarafından 

belirlenir, padiĢah darüssede ve silahtar ağaların eĢliğinde tahtın konulduğu Bâbüssaade önüne 

getirilirdi. MüneccimbaĢının tayin ettiği bir anda tahtına otururdu. Önce nakibüleĢraf etek öper biat 

eder, daha sonra sırasıyla Kırım hanzadesi, Özengi ağaları, KapıcıbaĢı ağaları, sadrazam, Ģeyhülislam, 

vezirler, kazaskerler, ocak ağaları ve diğer devlet erkânı biat ederdi. 

Örnek olarak seçilen minyatürlerde; belirlenen yönetim ilkelerine ayrı ayrı değinilecek olursa, 

minyatürlerin geneline yansımıĢ bir takım tutum ve davranıĢların günümüz yönetim ilkeleriyle 

paralellik gösterdiği görülmektedir. Dönem olarak yöneten ve yönetilen arsındaki iliĢkiler sanatçılar 

tarafından eserlere de yansımıĢtır. Bir baĢka deyiĢle örgütsel yönetim ilkelerinin varlığı, dönemin 

siyasi-sosyal yaĢantısını yansıtan minyatür sanatı eserleri aracılığıyla sergilenmektedir. 

Hiyerarşi kavramı örgütlerde otorite düzenini ifade etmekle birlikte, her alt kademedeki görevin 

bir üst kademedeki görevin denetim ve gözetimine tabi tutulmasını tanımlamaktadır (ġimĢek ve Çelik, 

2014: 171). Ġncelenen minyatürlerde kiĢiler önem ve makam özelliklerine göre daha belirgin ve boyut 

olarak diğerlerinden farklı yansıtılmıĢtır. Minyatürlerdeki bireylerin Sultan‘a olan uzaklığı, o 
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bireylerin hiyerarĢi içindeki önem düzeyini belirtmektedir. Minyatür sanatı eserlerinde devlet 

hiyerarĢisine yönelik örgütlenme biçimi birebir ve net bir Ģekilde aktarılmaktadır. Genel olarak aynı 

sırada bulunan kiĢilerin aynı veya benzer statüye sahip oldukları bilinmektedir. Boyutlandırma 

açısından daha yüksek makam sahibi olanlar daha büyük ve belirgin olarak resmedilmiĢtir.  

Minyatürlerde çizimin üst katmanlarında yer alan makam sahibi kiĢiler genellikle oturarak tasvir 

edilmektedir. Kompozisyonlar dikey görünümlü olmasına rağmen yatay görsel malzeme dağılımı, 

yatay-dikey iliĢkisini dengelemiĢ bulunmaktadır. Bu da hiyerarĢik açıdan üst katmanların daha yüksek 

makamlara sahip olan kiĢilere ait olduğunu iĢaret eder.   

Merkeziyetçilik, otoritenin tümüyle üst makamlarda tutulup, belirli ölçülerde ast kademelere 

devredilmesi ile ilgili olan bir kavramdır(ġimĢek ve Çelik, 2014: 172).Minyatürlermerkeziyetçilik 

ilkesi açısından değerlendirildiği zaman merkezde Sultanın misafirlerinin, ancak Sultanın 

konumundan daha aĢağıda konumlandırıldıkları görülmektedir. Sultanın boyutuna ve kavuğuna 

bakıldığında otoritenin tümüyle Sultana ait olduğu yansıtılmaktadır. Örneklerdeki minyatürler 

incelendiğinde imgenin vuku bulduğuetkinlik merkezi bir çember içinde konumlandırıldığı 

görülmektedir. Minyatürde bulunan tüm figürlerin ağırlıklı olarak bir yöne odaklanması ve cephe 

olarak o yöne dönük olmaları izleyiciyi ister istemez o merkeze yöneltmektedir. Uygulanan gerçek 

tema iĢleyiĢine göre merkezden dıĢa doğru hareketlenmektedir.  

Disiplin kavramı, örgütlerde yöneten ve yönetilenler arasındaki belirli kural ve yöntemlerin yer 

aldığı itaat ve saygı iliĢkilerini ifade etmektedir(ġimĢek ve Çelik, 2014: 171). Disiplin ilkesinin 

değerlendirmesi yapıldığında, minyatürdeki bireylerin ellerini önlerinde kavuĢturarak otoriteye 

koĢulsuz itaat içinde oldukları sergilenmektedir. Aynı zamanda minyatürde bulunan bireylerinin 

tümünün yüzlerinin Sultan‘a dönük olması itaatin belirtisi olarak kabul edilmektedir. Durağan figürler 

ve mekânı dolduran her bir somut varlık disiplin ilkesini kuvvetlendiren bir konumlandırmaya sahiptir. 

Yönetimde düzen ilkesi örgütlerdeki materyal ve bireylerin uygun zamanda ve uygun yerlerde 

olmasını ifade etmektedir(ġimĢek ve Çelik, 2014: 173).Değerlendirme kapsamına alınan 

minyatürlerde yaĢanan olay ve törenlere iliĢkin yansımalarda; Sultan‘ın tahtının, yakın askerlerinin, 

vezirlerinin ve komutanlarının belirli bir düzen içinde yansıtıldığı görülmektedir. Aynı zamanda 

minyatürdeki objelerin belirli bir düzen ve simetri dikkate alınarak yansıtıldığı görülmektedir. Dolayısı 

ile gerek saray yaĢamında,  gerekse de törenlerin gerçekleĢtirilmesinde örgütlerde düzen ilkesinin 

uygulandığı söylenebilir.Genel olarak Osmanlı minyatürlerinde kullanılan renklerin uyumu ve 

çizgilerdeki ritmik düzen dikkat çekicidir 

Örgütlerde birlik duygusunun oluĢturulması; yöneticinin en önemli motivasyon kaynaklarından 

bir tanesidir. Birlik duygusu iĢbirliği ilkesi olarak da ifade edilmektedir. Örgütsel amaçların 

gerçekleĢtirilmesi komuta ve eylem birliğinin sağlanmasına bağlıdır. Ġncelenen minyatürlerde eylem 

birlikteliğinin yansımaları açık bir Ģekilde sergilenmektedir. Örneğin ahilerin yapmıĢ olduğu bir tören 

yürüyüĢü minyatüründe, düzen ilkesinin yansımaları görüldüğü gibi tüm grupların belirli bir bütünü 

sergilediği görülmektedir. 
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RESĠM 1. ―Kanuni‘nin Kırım Hanı'nı kabulü 

(Matrakçı  Masuh), Hünername 

 

RESĠM 2. ―Kanuni Sultan Süleyman'ın Cülus 

Töreni‖ 

Matrakçı Masuh), Süleymanname 

 

RESĠM 3: ―Sultan'a (III. Ahmet) Hediye 

Sunulması‖ 

(Levni), Surname-I Vehbi 

 

RESĠM 4: Alimler ve Öğrenciler‖, 

(Levni), Surname-I Vehbi 

 

RESĠM 5. ―II. Murad‘ın Bursa‘da Cülusu 

(NakkaĢ Osman), Hünernama 

 

RESĠM 6. “II. Beyazid'in cülüsü‖, 

(NakkaĢ Osman), Hünernama 
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5. SONUÇ 

 

Tarihsel dönemlere ait yaĢam kesitleri, o dönemin yazılı ve görsel sanat eserleri aracılığıyla 

değerlendirilebilmektedir. Özellikle belirli dönemlere ait görsel sanat eserleri, ilgili döneme iliĢkin 

siyasi, sosyal ve kültürel yaĢama iliĢkin uygulamaları günümüze taĢımaktadır. Bu sanat eserleri 

arasında minyatür sanatı eserleri; saraya, törenlere, görüĢmelere yönelik çok ince ayrıntıları günümüze 

taĢımaktadır. Genel olarak sanat eleĢtirmenleri açısından değerlendirilen minyatür eserleri, günümüz 

örgüt yönetim ilkeleri açısından değerlendirilerek çıkarımlarda bulunulmuĢtur. 

Yapılan değerlendirme sonucunda örgütlerin etkin çalıĢması için belirlenen; merkezileĢme, 

hiyerarĢi, düzen, disiplin ve birlik duygusu gibi yönetim ilkelerinin minyatür sanatı eserlerindeki 

yansımaları araĢtırılmıĢtır. Bu kapsamda incelenen minyatürlerde o günün siyasi ve sosyal yaĢamına 

iliĢkin bulgular elde edilmiĢtir.  

Bu bulgular içinde sarayda hiyerarĢik bir yapının varlığı, bireylerin boyutlandırılması ve kovuk 

büyüklüğü ile sergilenmeye çalıĢılmıĢtır. HiyerarĢiye itaatin varlığı; açısından Sultan‘a karĢı diz 

çökülmesi ve etek öpme figürleri merkezi yönetimin ne kadar güçlü bir Ģekilde yaĢatıldığının somut 

göstergeleri arasındadır. Herhangi bir kabulde veya törende bireylerin ve metaryallerin sistematik ve 

simetrik dağılımı, düzen ilkesinin somut varlığına iĢaret etmektedir. Kabul odasında ve törenlerde iki 

taraflı düzenli dizilimlerin bulunması, dönemin düzen ilkesine ne yönde bağlı olduğunun diğer 

göstergeleri arasında sayılmaktadır. Sıradan herhangi bir olaya ait bir minyatürde bile bu düzen ve 

dağılım ilkesinin ihmal edilmediği görülmektedir. Dolayısı ile özellikle saray yaĢamında yönetim 

ilkelerinden hiyerarĢi ve düzen ilkelerinin hassasiyetle uygulandığı görülmektedir. 

Minyatürlerde kullanılan renkler ve çizimler; pek çok farklı grubu içermesine rağmen belirli bir 

bütünlüğü yansıtmaktadır. Her bir grup veya alan bütünü tamamlar nitelikte konumlandırılmıĢtır. 

Minyatürdeki kiĢilerin yönleri, Sultan‘ın konumu ve kullanılan renklerin skalaları belirli bir bütünlüğü 

sağlamaya yönelik çabalar içermektedir. Örgüt belirli bir amaç için bir araya gelen insan topluluğu 

Ģeklinde tanımlandığında, minyatürlerde bir araya gelen insan topluluklarının ortak bir amaç 

doğrultusunda bir arada bulundukları görülmektedir. 

Sanat eserlerinin, kendi dönemlerine ait pek çok olay ve olguyu yansıtma özelliği, ö dönemin 

sosyal ve siyasi yaĢantısına yönelik fikir sahibi olmamızı sağlamaktadır. Seçilen minyatürler hakkında 

yapılan değerlendirmelerde, Saray yaĢantısının, o döneme ait örneklerinde, günümüz örgütlerinin etkin 

çalıĢması için belirlenen ilkelerin yansımaları tespit edilmiĢtir. Her toplumun kendi değerleri ve 

anlayıĢına yönelik bir takım uygulama ilkeleri bulunmaktadır. Bu ilkelerin belirli isimlerle kuramsal 

olarak ortaya konulmaması, o faaliyetlerin icra edilmediği anlamına gelmemektedir. Her toplumun 

tarihsel ve sanatsal birikimi ve bunu sergileyen eserleri; kendisine özgü kültürel tutum ve 

davranıĢlarından izler taĢımaktadır. Bu mirası ortaya çıkarmanın baĢlıca yöntemlerinden biride 

disiplinler arası çalıĢmalardır.  
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Özet 

 

TaĢıtların insanlara ve doğaya zarar vermesini en aza indirmek için egzoz sistemleri kullanılmaktadır. 

Özellikle küresel ısınma üzerindeki etkisinin tespit edilmesinden sonra araçların emisyon salınımının 

azaltılmasına yönelik çalıĢmalar önem kazanmıĢtır. Euro bölgesi ülkelerde, taĢıtlarda egzoz ve gürültü 

emisyonunun azaltılması, araç satıĢı için en önemli parametreler olmuĢtur. TaĢıtlarda bu emisyonların 

azaltması amacı ile egzoz sistemleri kullanılmakta ve sürekli egzoz sistemleri geliĢtirilmektedir. 

TaĢıtların egzoz sisteminde oluĢan bir arıza veya yapılan standart dıĢı değiĢiklikler, egzoz ve gürültü 

emisyonunu doğrudan etkilemektedir. 

Türkiye‘de son yıllarda çok fazla artıĢ gösteren ve özellikle gençlerin tercih ettiği otomobillerin egzoz 

sistemlerinde yapılan standart dıĢı değiĢiklikler, insanları oldukça rahatsız etmektedir. Yasal 

olmamasına karĢın egzoz sistemi üzerinde yapılan değiĢiklikler, otomobilde egzoz ve gürültü 

emisyonuna neden olmaktadır. Bu durumun insan sağlığı üzerinde olumsuz etkisi olduğu 

bilinmektedir. Bu olumsuz etkilerin tespit edilmesi amacı ile; bir aracın kapalı bir ortamda, 5 farklı 

motor devrinde, 2 farklı yakıt türünde, 2 farklı egzoz sisteminde egzoz ve gürültü emisyonu değerleri 

ölçülmüĢtür.  

ÇalıĢmanın sonucunda en yüksek gürültü emisyonu değeri 93,7 dB(A) ile benzinli, standartlara uygun 

olmayan egzoz sisteminde, 5000 1/min motor devrinde ölçülmüĢtür. En düĢük gürültü emisyonu 

değeri ise 79,3 dB(A) ile benzinli, standartlara uygun egzoz sisteminde 800 1/min motor devrinde 

ölçülmüĢtür. Ancak rölanti devri olarak adlandırılan 800 1/min‘de egzoz sistemlerinin gürültü 

emisyonlarında anlamlı bir fark görülmemiĢtir. Standart dıĢı egzoz sistemleri, 800 1/min olan rölanti 

devri dıĢında, gürültü emisyonunu yasal değerlerin dıĢında artırırken; egzoz emisyonu değerlerini 

düĢürdüğü görülmüĢtür. 

Anahtar Kelimeler: Otomobil, egzoz sistemi, gürültü, emisyon. 

 

 

Effects of Non-standardChanges Madein Automobile Exhaust System to the Exhaust 

and Noise Emissions 

Abstract 

 

To reduce the harm of vehicles to the nature and humans, exhaust system are used. Especially after 

determining the effect on global warming, the reduction of vehicle emissions footprint gained 

importance.Especially in the Euro area countries, the reduction of exhaust and noise emissions in 

vehicles, is the most important parameter for car sales. To reduce these emissions in vehicle, exhaust 

systems are used and continually being developed. A malfunction or  non-standard changes on 

vehicles exhaust system, directly affects the exhaust and noise emissions. 

Non-standard changes on exhaust systems that especially preferred by young people increased too 

much on Turkey, is disturbs people. Although it‘s illegal, changesmade to theexhaust system causes 

the exhaustandnoise emissions incars.This situationhas an adverse effecton humanhealth. For the 
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purpose ofdetection of suchadverse effects; a vehicle‘sexhaustand noiseemissionshave been measured 

in a closed environment on 5 different engine speeds, on 2differentfuel types, on 2 differentexhaust 

system. 

As a resultof the study the highestnoise emissionvalues was measured in a petrol engine, at 50001 / 

min engine speed, with aexhaust systemdoes not meet thesestandards as 93.7dB (A). The 

lowestnoiseemission was measured in a petrol engine, at 8001 / min engine speed, with a exhaust 

system in compliance with the standards as79.3dB (A). However at 8001 / min also referred as idle 

speed no significant differences in the noise emission of exhaust system. Non-standard exhaust 

systems, while increasing noise emissions at outside of legal values; reducing the exhaust emission 

values, except at 800 1/min idle engine speed. 

 

Keywords: Automobile exhaust systems, noise, emissions. 
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GĠRĠġ 

TaĢıtların insanlara ve doğaya zarar vermesini en aza indirmek için egzoz sistemleri 

kullanılmaktadır. Özellikle küresel ısınma üzerindeki etkisinin tespit edilmesinden sonra araçların 

emisyon salınımının azaltılmasına yönelik çalıĢmalar önem kazanmıĢtır. Euro bölgesi ülkelerde, 

taĢıtlarda egzoz ve gürültü emisyonunun azaltılması, araç satıĢı için en önemli parametrelerin baĢında 

yer almaktadır. TaĢıtlarda  emisyonların azaltması için egzoz sistemleri kullanılmakta ve sürekli 

geliĢtirilmektedir. TaĢıtların egzoz sisteminde oluĢan bir arıza veya yapılan standart dıĢı değiĢiklikler, 

egzoz ve gürültü emisyonunu doğrudan etkilemektedir. 

Otomobillerde bulunan standart bir egzoz sistemi; egzoz manifoldu, katalitik konvertör, 

susturucu/susturucular ve egzoz borusundan oluĢmaktadır. Katalitik konvertör zararlı egzoz gazlarını 

bertaraf etmek, susturucu ise yanma sonucu oluĢan gürültüyü azaltmak amacıyla kullanılmaktadır. Bir 

taĢıtta egzoz sisteminin; motordan çıkan egzoz gazını güvenli bir biçimde aracın arka kısmına taĢımak, 

motorun yanma gürültüsünü azaltmak, katalitik konventör yardımı ile zararlı emisyonları azaltarak 

çevreyi korumak gibi görevleri bulunmaktadır. 

Türkiye‘de son yıllarda çok fazla artıĢ gösteren ve özellikle gençlerin tercih ettiği abart egzoz 

olarak tabir edilen egzoz türleri araçlara taktırılmaktadır. Araçların egzoz sistemlerinde yapılan bu 

standart dıĢı değiĢiklikler, çevreyi rahatsız edecek Ģekilde gürültü ve duman çıkarmaktadır. Yasal 

olmamasına karĢın egzoz sistemi üzerinde yapılan değiĢiklikler, otomobilde egzoz ve gürültü 

emisyonuna neden olmaktadır. Bu durumun insan sağlığı üzerinde olumsuz etkisi olduğu 

bilinmektedir. 

Bir otomobilin üzerinde imalatından sonra veya hizmet süresinde,  otomobilin niteliğini 

değiĢtirecek Ģekilde yapılan iĢlemlere tadilat denir (Anonim, 2008). Ġnsan iĢitme sisteminin düĢük 

Ģiddetteki seslere karĢı en çok hassas olduğu orta ve yüksek frekanslara daha fazla ağırlık veren, A 

ağırlıklı ses seviyesi olarak tabir edilen ve gürültünün etkilenim değerlendirilmesi ve kontrolünde 

yaygın olarak kullanılan ses seviyesi ölçütüne dB(A) denir (Anonim, 2010). 

Otomobillerin egzoz sisteminde yapılan bazı standart dıĢı değiĢiklikleri Ģöyle sıralayabiliriz; 

 Katalitik konvertörün iptali, 

 Abartı egzoz, 

 Susturucu boĢaltma, 
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 Susturucu iptali, 

 Kumandalı egzoz, 

 Performans egzoz, Ģeklindedir.  

Bu değiĢikliklerden bazıları performansı artırmak düĢüncesiyle, bazıları ise çıkarttığı yüksek ses 

nedeniyle (çoğunluğun tercihi) yapılmaktadır. 

28.11.2008 tarih ve 27068 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Araçların 

İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde orjinalliğine uygun olmayan 

abartı egzoz yapan ve satanlar hakkında gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır. Ġl/Ġlçe Emniyet 

Müdürlüğü trafik birimleri,  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 30/1-b maddesinde belirtilen" 

görüĢü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eĢya ve 

çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak Ģekilde olan veya 

görüĢü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları 

kullanmak" fiilini icra eden araçların denetim ve kontrollerini yaparak cezai iĢlem uygulamaktadır 

(Anonim, 2008). Ayrıca 04.06.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel 

Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'nin "Kaynakların Ses Seviyeleri" baĢlıklı 

(Karayolu araçlarında uyulması gereken Ģartlar) 9/b maddesinde "Kamuya açık yerlerde çalıĢtırılan 

motorlu karayolu taĢıtlarının dıĢ gürültü seviyesi ve egzoz sistemleri ile ilgili olarak; 30/11/2000 

tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Motorlu Araçların Dış Gürültü Emisyonları ve 

Egzoz Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (70/157/AT) kapsamında getirilen esaslar sağlanır." 

Ģeklinde düzenleme yapılmıĢtır(Anonim, 2000). Bu yönetmeliğe göre taĢıtların gürültü sınır değerleri 

Tablo 1.1‘de verilmiĢtir. 

 

Tablo 1.1: TaĢıtların gürültü sınır değerleri 

Araç Sınıfı Maksimum Gürültü Seviyesi [dB (A)] 

Yolcu taĢıma maksatlı ve sürücü koltuğu dahil 9‘dan fazla 

koltuğu bulunmayan araçlar 

 

74 

Yolcu taĢıma maksatlı, sürücü koltuğu dahil 9‘dan fazla 

koltuğu bulunan ve izin verilen azami kütlesi 3.5 tondan 

fazla olan araçlar 

 

78 (Motor gücü 150 kW‘dan az olanlar) 

80 (Motor gücü 150 kW‘dan az olmayanlar) 

Yolcu taĢıma maksatlı, sürücü koltuğu dahil 9‘dan fazla 

koltuğu bulunan; yük taĢıma maksatlı araçlar 

 

76 (Azami kütlesi <2 ton) 

77 (Azami kütlesi 2-3.5ton) 

 

Yük taĢıma maksatlı ve izin verilen azami kütlesi 3.5 

tondan fazla olan araçlar 

77(Motor gücü 75 kW‘dan az olanlar) 

78(Motor gücü 75-150 kW arasında olanlar) 

80 (Motor gücü 150 kW‘dan az olmayanlar) 

(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2000/11/20001130.htm#8) 

Bu çalıĢmanın amacı; otomobillerin egzoz sistemlerinde yapılan standart dıĢı değiĢikliklerin, 

egzoz ve gürültü emisyonu açısından çevre ve insan sağlığına etkilerinitespit ederek, daha bilinçli bir 

toplum oluĢturmaktır. 

 

MATERYAL ve METOT 

Ölçümler, 2004 model Fiat Marea katalizörlü, benzin ve Likit Petrol Gazı (LPG) ile çalıĢan 

otomobilde, motorun ayarları yapıldıktan ve çalıĢma sıcaklığına getirildikten sonra, atölye ortamında 

yapılmıĢtır. Tablo 2.1‘de ölçümlerin yapıldığı otomobile ait bazı özellikler verilmiĢtir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2000/11/20001130.htm#8
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Tablo 2.1: Ölçüm yapılan Fiat Marea marka otomobile ait bazı özellikler 

Markası Fiat 

Ticari Adı Marea 

Cinsi Otomobil 

Yakıt Cinsi Benzin-LPG 

Araç Sınıfı Marea 1.6 Liberty 

Motor Gücü 59 kW 

Silindir Hacmi 1581 cc 

 

Bir aracın kapalı bir ortamda, 5 farklı motor devrinde, benzin ve LPG olmak üzere 2 farklı yakıt 

türünde, egzozlu ve egzozsuz olmak üzere 2 farklı egzoz sisteminde, egzoz ve gürültü emisyonu 

değerleri ġekil 2.1.‘de gösterilen egzoz emisyon ölçüm cihazı ölçülmüĢtür. 

 

ġekil 2.1: Egzoz Gaz Analizi ve Test Cihazı (https://www.ozenelektronik.com/benzinli-lpg-

egzoz-gaz-analiz-cihaz%C4%B1-p.html) 

 

Egzoz emisyonu ölçümlerinde kullanılan cihaza ait bazı özellikler Tablo 2.2‘de verilmiĢtir. 

 

 

  

https://www.ozenelektronik.com/benzinli-lpg-egzoz-gaz-analiz-cihaz%C4%B1-p.html
https://www.ozenelektronik.com/benzinli-lpg-egzoz-gaz-analiz-cihaz%C4%B1-p.html
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Tablo 2.2: Egzoz gazı emisyon cihazının bazı özellikleri 

Özellik Değer 

Marka mOByDic 

Model 5000 

Hassasiyet OIML Class 0 

CO  0..10 %Vol 

CO2 0..20 %Vol 

HC 0..2000 ppmVol 

O2 0..21 %Vol 

Lambda 0.500-2.000 

ÇalıĢma sıcaklığı +5 - +40 °C 

Minimum debi 1 l/min 

Tepki süresi <5 s 

Isınma süresi 3 min. (max) 

(https://www.ozenelektronik.com/benzinli-lpg-egzoz-gaz-analiz-cihaz%C4%B1-p.html) 

 

Gürültü ölçümleri; kamuya açık yerlerde çalıĢtırılan motorlu kara yolu taĢıtlarının dıĢ gürültü 

seviyesi ve egzoz sistemleri ile ilgili olarak 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de 

yayımlanan ―Motorlu Araçların Dış Gürültü Emisyonları ve Egzoz Sistemleri ile İlgili Tip Onayı 

Yönetmeliğinde (70/157/AT)” belirtilen ölçüm esaslarına göre yapılmıĢtır.Gürültü ölçümleri için, 

OMKA kalibrasyon merkezi tarafından kalibre edilmiĢ CEM DT-8820ses düzey ölçer cihazı 

kullanılmıĢtır. Ölçüm cihazının mikrofonu, egzoz çıkıĢı ile aynı seviyede, egzoz sistemi çıkıĢından 0.5 

m mesafede ve egzoza bakacak Ģekilde konumlandırılmıĢtır. Gürültü emisyonu ölçümünde kullanılan 

cihaz ġekil 2.2‘de görülmektedir. 

 

 

ġekil 2.2 Gürültü seviyesi ölçüm cihazı(http://www.hatfon.com/Products/04485_S.jpg). 

 

 

 

  

https://www.ozenelektronik.com/benzinli-lpg-egzoz-gaz-analiz-cihaz%C4%B1-p.html
http://www.hatfon.com/Products/04485_S.jpg
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 BULGULAR 

Ölçümler motorun ayarları yapıldıktan ve çalıĢma sıcaklığına getirildikten sonra yapılmıĢtır. 

TaĢıtın egzozu takılı ve egzozsuz durumdayken, iki faklı yakıt türünde, 5 faklı motor devrinde egzoz 

emisyon değerleri ölçülmüĢtür. Ölçümlerden de anlaĢılacağı üzere hem benzinli çalıĢmada hem de 

LPG‘li çalıĢmada emisyon değerleri standart değerlerin altında çıkmıĢtır. Bunun sebebi katalitik 

konvertörün egzozlu ve egzozsuz, her iki durumda da takılı olmasıdır. Genellikle egzoz sisteminde 

yapılan standart dıĢı değiĢiklikler katalitik konvertörden sonra yapılmaktadır. Egzoz sisteminde 

yapılan standart dıĢı değiĢikliklerin egzoz emisyonu açısından olumsuz etkisinin olmadığı söylenebilir. 

Motorda yanma sonucu oluĢan egzoz gazları egzoz sisteminde herhangi bir dirençle karĢılaĢmadığı 

için silindirleri daha rahat terk etmektedir. 

 

Grafik 3.1.a: Benzin yakıt türünde çalıĢmada            Grafik 3.1.b: LPG yakıt türünde çalımada 

      egzozlu ve egzozsuz CO emisyon değiĢimi           egzozlu ve egzozsuz CO emisyon değiĢimi 

 

Benzinli çalıĢmada ve egzoz takılı durumda Karbonmonoksit (CO) değerleri Grafik 3.1.a.‘da 

görüldüğü gibi rölanti devri ile 5000 1/min devrinde ölçülmüĢtür. Diğer devirlerde ise nispeten daha 

düĢük değerler elde edilmiĢtir. Egzozsuz durumda bu değerler daha da düĢmektedir. Çünkü yanmıĢ 

gazların silindirleri terk etmesi, susturucunun oluĢturduğu direnç olmadığı için kolaylaĢmaktadır. 

LPG‘li çalıĢmada egzoz takılıyken 3000 1/min‘de en yüksek CO emisyon değeri görülmektedir. Devir 

arttıkça değerlerin azaldığı Grafik 3.1.b.‘de görülmektedir. Egzozsuz durumdayken nispeten 3000 

1/min devrinden sonra artıĢ görülmektedir. 

 

 

Grafik 3.2.a: Benzin yakıt türünde çalıĢmada            Grafik 3.2.b: LPG yakıt türünde çalımada 

      egzozlu ve egzozsuz CO emisyon değiĢimi           egzozlu ve egzozsuz CO emisyon değiĢimi 
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Hidrokarbon (HC) emisyonu açısından incelendiğinde; egzoz takılı durumda egzoz gazlarına 

susturucun oluĢturduğu dirençten dolayı volümetrik verimin düĢüklüğü sebebiyle yüksek çıkmaktadır. 

Bir sonraki çevrime silindirin boĢaltılması zorlaĢmakta, bu da yanmayı kötüleĢtirmektedir. Egzozsuz 

ise yanmıĢ gazlar silindirleri daha kolay terk etmekte ve motor daha rahat çalıĢmaktadır. Grafik 

3.2.a.‘da benzinli çalıĢmada; Grafik 3.2.b.‘de LPG‘li çalıĢmada da benzer durum görülmektedir. 

 

 

Grafik 3.3.a: Benzin yakıt türünde çalıĢmada              Grafik 3.3.b: LPG yakıt türünde çalımada 

      egzozlu ve egzozsuz CO2 emisyon değiĢimi     egzozlu ve egzozsuz CO2 emisyon değiĢimi 

 

Grafik 3.3.a.‘da ve Grafik 3.3.b. incelendiğinde hem benzinli hem de LPG‘li çalıĢmada egzoz 

takılıdeğilken Karbondioksit (CO2) daha yüksek çıkmaktadır. Bunun sebebi silindir içerisine alınan 

dolgunun daha iyi yanması sonucuolduğu söylenebilir. Egzoz takılı durumda her iki yakıt türü ile 

çalıĢmada CO2değeri daha düĢük çıkmaktadır. 

Yapılan ölçümlerin değerlendirilmesinde ve yorumlanmasında 4 Haziran 2010 tarihli Çevresel 

Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'nden(Anonim, 2010), kamuya açık yerlerde 

çalıĢtırılan motorlu kara yolu taĢıtlarının dıĢ gürültü seviyesi ve egzoz sistemleri ile ilgili olarak 

30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Motorlu Araçların Dış Gürültü 

Emisyonları ve Egzoz Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (70/157/AT)(Anonim, 

2000)kapsamında getirilen esaslardan ve konu ile ilgili değiĢik kaynaklardan yararlanılmıĢtır.  



IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

624 

 

Grafik 3.4: TaĢıtın egzoz takılı durumdayken gürültü seviyeleri. 

Egzoz sisteminde değiĢiklik olmayan taĢıtın gürültü değerleri Grafik 3.4‘ te görülmektedir. 

Grafik incelendiğinde 3000 1/min değerine kadar taĢıt standart gürültü değerinin altında 

çalıĢmaktayken, 3000 1/min devrin üzerindeki değerlerde sınır değerin üzerinde çalıĢmaktadır. TaĢıtın 

egzozu takılı durumda benzin yakıtı ile çalıĢırken 5 farklı devirdeki ortalama gürültü değeri 73,9 dB 

(A), LPG yakıtı ile çalıĢırken 80,6 dB (A) olmaktadır. Bu değerlerde müsaade edilen sınır gürültü 

değerlerinin arasında olmaktadır. 

TaĢıtın egzozsuz gürültü seviyelerinin gösterildiği Grafik 3.5 incelendiğinde; rölanti devrinin 

hemen üstündeki devirlerde gürültü değerleri her iki yakıt türünde de sınır değerlerini aĢmakta ve 

tehlikeli durum oluĢturmaktadır. Benzinli ve LPG ile çalıĢan taĢıtlar genellikle 2000-4000 1/min devir 

çalıĢma aralığında kullanılmaktadır. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda egzoz sisteminde 

standart dıĢı değiĢiklik yapılan bir taĢıt sürekli yüksek seviyeli gürültü ile çalıĢmaktadır. OluĢan bu 

yüksek seviyeli gürültü ise insan sağlığını; can sıkması, iletiĢimi engellemesi ve devamlı iĢitme 

bozukluğuna yol açma riski gibi olumsuz yönde etkilemektedir. 

 

Grafik 3.5: TaĢıtın egzozsuz gürültü seviyeleri. 
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TaĢıtta egzoz takılı değilken, benzin yakıtı ile çalıĢırken 5 farklı devirdeki ortalama gürültü 

değeri 87,2 dB (A), LPG yakıtı ile çalıĢırken 88,28 dB (A) olmaktadır. Bu durumda sınır değerleri 

aĢılmıĢtır. 

Gürültü derecelerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ve etkilenme aralıkları Tablo 

3.1.‘de verilmiĢtir (Anonim, 2015). 

Tablo 3.1. Gürültü derecelerinin insan sağlı üzerindeki etkilenme aralıkları 

Gürültü Derecesi 
 
Etkilenme Aralığı 
(dBA) 

Sağlık Üzerine Etkileri 

 
1.Derecedeki gürültüler 

 
30-65 

 
Konforsuzluk, rahatsızlık, öfke, kızgınlık, uyku düzensizliği ve 
konsantrasyon bozukluğu. 

 
2.Derecedeki gürültüler 

 
65-90 

Fizyolojik reaksiyonlar; kan basıncı artışı, kalp atışlarında ve 
solunumda hızlanma, beyin sıvısındaki basıncın azalması, ani 
refleksler 

3.Derece gürültüler 90-120 Fizyolojik reaksiyonlar, baş ağrıları. 
4.Derece gürültüler 120-140 İç kulakta devamlı hasar, dengenin bozulması 
5.Derece gürültüler >140 Ciddi beyin tahribatı, kulak zarının patlaması 

(http://gurultu.cevreorman.gov.tr/gurultu/AnaSayfa/gurultu/sagliketkileri.aspx?sflang=tr) 

SONUÇ  

Gürültü insanlar için özellikle iĢitme kaybı gibi sağlık ve güvenlik sorunlarına sebep olabilir. Bu 

çalıĢmada yapılan ölçümler ve değerlendirmelere bakıldığında; egzoz sistemlerinde değiĢiklik 

yapılmıĢ araçların, yapmıĢ olduğu gürültü kirliliğinin insan sağlığını etkileyecek seviyelere ulaĢtığı 

tespit edilmiĢtir. Bu araçların rölanti devrinden hemen sonra gürültü değerlerinin aĢıldığı ve bu 

değerlerde kullanıldığı görülmektedir. Gürültüden korunabilmek için öncelikli olarak gürültünün 

kaynağında yok edilmesi gerekmektedir. Dolayısı ile araç üzerindeki fabrikasyon egzoz sistmelerin 

korunması gerekmektedir. Egzoz sistemlerinde standart dıĢı değiĢiklik yapılmıĢ araçların kontrolü 

sağlanmalı ve cezai iĢlemler uygulamalıdır. 

Egzoz takılı durumdayken benzin ve LPG olmak üzere her iki yakıt türünde de taĢıt motorunun 

4000 1/min devirden sonra çok fazla gürültü emisyonu oluĢturmaktadır. Bu da taĢıtların kullanım 

aralığının dıĢında kalmaktadır. Egzozsuz Benzinli ve LPG taĢıt motorunun rölanti devrinin hemen 

üzerindeki devirlerde, özellikle 2000 1/min devirden sonra çevreye çok fazla gürültü emisyonu 

oluĢturmaktadır. Bu da taĢıtların kullanım aralığı devirlerinde gerçekleĢtiği için sürekli taĢıtın yasal 

değerlerin üzerinde bir gürültü ile çalıĢmasına neden olmaktadır. 

Ġnsan sağlığının ve çevre bilincinin oluĢması, korunması için; otomobil üreticilerine 

kanunlarla belirli sınırlamalar getirilmeli, kullanıcılara kanunlarla çeĢitli yaptırımlar uygulanmalı, 

alternatif yakıtlar ve elektrikli araçların üretimi teĢvik edilmelidir. 

  

http://gurultu.cevreorman.gov.tr/gurultu/AnaSayfa/gurultu/sagliketkileri.aspx?sflang=tr
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Özet 

 

Bu çalıĢmanın amacı, öğretim elemanlarının sorunları ve gelecek beklentileriyle ilgili önem verdikleri 

kavramların ortaya çıkarılmasıdır. ÇalıĢma hayatında baĢarılı olmanın en önemli koĢulları sahip 

olunan iĢin sevilmesi ve gönüllü fedakârlığa hazır olunmasıdır. Bu kapsamda iĢin sahip olduğu 

tehditler, sorunlar ve engeller bunun yanında fırsatlar, motive edici unsurlar ve geleceğe yönelik 

beklentiler çalıĢanın en fazla düĢündüğü konular arasındadır. ÇalıĢma kapsamında bu konularla ilgili 

açık uçlu sorulara yanıtlar aranarak, verilen cevaplar Ġçerik Analizi Yöntemi ile değerlendirmeye tabi 

tutulacak, elde edilen cevaplar Nitel Analiz Programları yardımıyla analiz edilerek kavramsal görseller 

elde edilecektir. Sonuç olarak, öğretim elemanlarının sorunları ve gelecek beklentilerine yönelik 

iliĢkilendirdikleri ana kavramlar tespit edilmeye çalıĢılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Üniversite, Öğretim Elemanı, İçerik Analiz 

 

A Content Analysis on Concepts Associated to Determine the Problems and Future 

Expectations of Instructors 

 
Abstract 

 

The purpose of this study is to expose the concepts about they care aboutthe problems and future 

expectations of instructors. The most important requirements for to be successful are working love and 

to be ready to sacrifice in working life. In this context threats on work, problems and obstacles besides 

opportunities, motivating factors and future expectations are most important main topics in the 

employees mind. In this study search for answers with open-ended questions on these issues, answers 

will be evaluated, analyzed and obtained conceptual image by the Content Analysis with 

QualitativeAnalysis Program. As a result, we studied to determine main concepts aboutrelated 

theirproblems and future expectations of Instructors. 
 

Keywords: University, Instructors, Content Analysis 
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1.GĠRĠġ 

Toplumların gelişmişlik düzeyi, kültürel olgunluk düzeyi, bilgi ve iletişim araçlarına uyumu, o 

ülkedeki eğitim sisteminin algılanıĢ ve uygulama biçimiyle büyük ölçüde paralellik göstermektedir. 

Özellikle yüksek öğretim faaliyetlerinin niteliği, o toplumun bilimsel, ekonomik, kültürel ve sosyal 

geliĢiminde büyük rol oynamaktadır. Bu noktada yükseköğretim sisteminin sağlığı, toplumların 

kendini gerçekleĢtirme misyonları açısından kilit role sahiptir. 

Son zamanlarda ülkemizde yapılan tartıĢmaların odak noktasında, eğitim konusuna yönelik 

sorunlar yer almaktadır.Toplumsal sorunların varlığı, bu sorunların etkilerinin büyümesi, yeni neslin 

toplumsal geliĢime entegre edilememesi ve geleceğe yönelik yapılan planlardaki sapmalar eğitim 

kaynaklı sorunlar arasında sayılmaktadır. Eğitiminin öneminin tüm platformlarda vurgulanmasının 

yanı sıra kutsal kaynaklarımızda da teĢvik edilmesi bu soruna yönelik pek çok çabanın sergilenmesine 

yol açmıĢtır. Sorunun kaynağına yönelik yapılan değerlendirmelerde; ilköğretim eğitimi ve 

sonrasındaki yüksek öğretim faaliyetlerinde, nitelikli personelin istihdamında yetersizliklerin 

yaĢandığı belirlenmiĢtir. Bu eksiklikleri kapatmak amacıyla kamu otoritesi aracılığıyla pek çok 

politika yürütülmektedir. 

Diğer yönden, toplumların ekonomik açıdan en önemli rekabet avantajlarından birisi de nitelikli 

iĢgücüne sahip olmaktır. Bu avantajı sağlayabilmek için nitelikli iĢgücünü yetiĢtirme görevi ise, 

yükseköğretim kurumlarının en öncelikli ve temel görevleri arasındadır. Bu görevi icra ederken, 

üniversitede çalıĢan öğretim elemanlarının bilgi çağının getirmiĢ olduğu olanakların en etkin 

kullanıcısı olarak; kendilerini geliĢtirmeleri, zorunluluk arz etmektedir. Dolayısı ile bu kurumlarda 

görev yapan öğretim elemanlarının yetiĢtirilmesi, kendilerini geliĢtirme çabaları, sorunları, gelecek 

beklentileri bir toplumun geleceği ve geliĢimiyle ilgili üstü örtülü temel konularıdır. 

2.ĠÇERĠK ANALĠZĠ 

Ġçerik analizi yöntemi, birbirine yakın, bağlantılı verileri bir araya getirerek anlamlı hale 

getirerek yorumlama temeline dayanmaktadır (Yıldırım ve ġimĢek, 2008: 227).  

Ġçerik analizi yönteminde söylemin üstü örtülü içeriği araĢtırılmaktadır. Belirli bir konuda, 

kiĢisel bir takım yargıların ötesine geçilerek herkes tarafından kabul edilen kurumsal bir 

değerlendirme sistemi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla her türlü kiĢisel algı ve yorumlamaya karĢı 

nesnel bir takım değerlendirme ölçütleri geliĢtirilmiĢtir. Ġçerik analizi, anlam bilimi olarak kabul 

edilen, temeli çok eskilere dayanan kutsal ve gizemli metinlerin yorumunda kullanılan bir sanat dalı 

olarak kabul edilmektedir. Gizli anlam içeren mesajların yorumlanmasını sağlayan bu sanat, bireye 

özgü duyusal bir takım özellikler gerektirmektedir. Buradaki amaç sembolik ve çok anlamlı bir 

söylemin asıl anlamını ortaya çıkarmaktır. Kullanılan teknikler genellikle konuĢma sanatı, ikna edici 

anlatım ve doğru akıl yürütme üzerine temellendirilmiĢtir (Bilgin, 2006: 1-3). 

Ġçerik analizi çalıĢmaları, 19.yüzyılda kitlesel basın alanındaki artıĢ ve sosyal bilimlerdeki 

geliĢmeler neticesinde, hedef kitlede oluĢan sübjektif algının eskiye kıyasla daha objektif bir zemine 

çekilmesi amacıyla geliĢtirilmiĢtir (Gökçe, 2001: 1-2).  

Ġçerik analizi metodunun üç ana özelliği bulunmaktadır. Bunlardan birincisi; tarafsızlık 

özelliğidir. Tarafsızlık özelliği, araĢtırma sürecinin her bir bölüm ve aĢamasında önceden belirlenmiĢ 

kural ve prosedürlerin yürütülmesini ifade etmektedir. Ġkinci özellik olan sistematiklik; kural ve 
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prosedürlerin her bir konu ve alan bileĢenleri için tutarlı bir Ģekilde uygulanmasını öngörmektedir. 

Üçüncü özellik olan genellik özelliği ise, çalıĢma amaçları doğrultusunda edinilen bulguların teorik 

ilgi ve bağlantısının kurulabilmesini ifade eder. Ġçerik analizi yöntemi için en önemli unsur 

uygulanacak bilimsel metotların yazılı delillere dayandırılmasıdır. Bu anlamda farklı birey veya 

otoritelerin farklı zamanlardaki bakıĢ açıları, sistematik süreç takip edildiğinde aynı sonuçlara 

ulaĢmalıdır(AltunıĢık vd., 2010: 323). 

Bir söylem hakkındaki yorumlar içerik analizi yardımıyla daha ayrıntılı, tarafsız ve objektif bir 

Ģekilde gerçekleĢtirilebilir. Belirli bir konuda; çalıĢma esnasında, içerik analizi sonuçlarına göre 

yeniden konum almak, yeni temalar üzerinde yoğunlaĢmak, fark edilmeyen kavramları anlaĢılır hale 

getirmek içerik analizi yönteminin doğasında vardır. Dolayısıyla yöntem teknik olarak, yeni açılımlar 

sağlama potansiyeline sahiptir.  

Ġçerik analizinde tarihsel olarak ilk teknik, mesaj öğelerinin hangi sıklıkla görüldüğünü saymak 

olmuĢtur. Bu tür bir analizde, sayılabilecek nitelikte birimler alınır ve analiz göstergeleri frekans 

türünde ifade edilir. Frekans analizi, en basit Ģekliyle, kavramların sayısal, yüzdesel ve oransal bir 

Ģekilde görülme sıklığını ortaya koymaktır. Bu yöntem, söylem içindeki belirli bir kavramın önemini 

anlamayı sağlamaktadır. Frekans analizi sonunda, öğeler önem sırasına koyulur ve sıklığa dayalı bir 

sınıflama yapılır(Bilgin, 2006: 18). Bu önem sırası ve sıklığı metin içerisindeki içerikte göz önünde 

bulundurularak yorumlanır. 

3.ARAġTIRMA BULGULARI 

ÇalıĢma kapsamında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi‘nde çalıĢan öğretim elamanlarına 

yönelik demografik soruların yanı sıra açık uçlu sorular yöneltilmiĢtir. ÇalıĢmanın hedef kitlesini 

öğretim üyesi dıĢındaki öğretim elemanları oluĢturmaktadır. ÇalıĢma, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu‘nda 

yürütülmüĢtür. Ġçerik analizi yapılabilmesi için açık uçlu sorulara yönelik cevapların cümleler Ģeklinde 

olması istenmiĢtir. Elde edilen cevaplar soru baĢlıkları altında sınıflandırılarak değerlendirilmiĢtir. Bu 

sınıflandırma öğretim elemanlarının özel ve genel sorunlarını, motivasyonlarına yönelik olumsuz etki 

eden unsurları, endiĢe ve kaygıya neden olan konuları içeren birinci grup; geleceğe yönelik 

beklentilerini, mesleğin avantajlarını, olumlu, sevilen ve motive edici unsurlarının yer aldığı ikinci 

grup Ģeklinde bölümlere ayrılmıĢtır. 

Her soru grubuna iliĢkin verilen cevaplar genel olarak değerlendirilerek bir takım bulgulara 

ulaĢılmıĢtır. Son olarak iki gruba ait soruların cevapları nitel bir analiz programı ile incelenerek içerik 

analizi yöntemi ile sonuçlandırılmıĢtır.Öğretim elemanlarına yöneltilen sorular Tablo 1‘de 

gösterilmiĢtir. 

Tablo 1. Öğretim Elemanlarına Yöneltilen Açık Uçlu Sorular 

Öğretim elemanlarının sorunları, 
kaygı ve endişe yaratan konuları 
ele alan sorular. 

Göreviniz ile ilgili olarak, öncelikli çözüm beklediğiniz sorun nedir? 

Akademik camianın genelinde sorun kaynağı olarak gördüğünüz en 
önemli konu nedir? 

Çalışma hayatınızda en fazla endişeye kapıldığınız konu nedir? 

İşinizin en sevmediğiniz tarafı nedir?  

Öğretim elemanlarının gelecek 
beklentileri, mesleğin avantajları 
ve motive edici faktörlerin yer 
aldığı sorular. 

Bu mesleği tercih etmenizdeki temel sebep nedir? 

İşinizin en sevdiğiniz tarafı nedir?  

Gelecekte görevinizle ilgili gerçekleştirmek istediğiniz plan/projeleri ana 
hatlarıyla yazar mısınız? 

Gelecek ile ilgili ulaşmak istediğiniz unvan veya makam nedir? Neden? 
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3.1. Demografik Bulgular 

AraĢtırmamıza Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve 

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu‘ndan toplam 36 öğretim elemanının katılımı sağlanmıĢtır. Bu 

çalıĢanlar aktif olarak belirtilen fakülte ve yüksekokulunda fiilen görev yapmaktadır. AraĢtırmamıza 

katılan öğretim elemanlarının 16‘sı kadın, 20‘si erkektir. Katılımcıların yaĢ aralıklarına bakıldığında 

21-30 yaĢ aralığında 21 kiĢi, 31-40 yaĢ aralığında 13 kiĢi, 41-50 yaĢ aralığında 2 kiĢibulunmaktadır. 

Bu çalıĢanların toplam çalıĢma süresi incelendiğinde 1-5 yıl çalıĢma süresine sahip 22 kiĢi, 6-10 yıl 

çalıĢma süresine sahip 11 kiĢi, 11-15 yıl çalıĢma süresine sahip 3 kiĢi bulunmaktadır. Ġlgili veriler 

Tablo 2‘de gösterilmiĢtir.  

Tablo 2. Demografik Bilgiler 

Demografik Bilgiler TOPLAM 

Cinsiyet 

  Erkek Kadın 

36 N 20 16 

% 55,6 44,4 

Yaşınız 

 21-30 31-40 41-50 

36 N 21 13 2 

% 58,3 36,1 5,6 

Toplam Çalışma Süresi 

  1-5 Yıl 6-10 Yıl 16-16+ 

36 N 22 11 3 

% 61,1 30,6 8,3 

 

3.2.Öğretim Elemanlarının Sorunlarına Yönelik Bulgular 

Öğretim üyesi dıĢındaki öğretim elemanlarının dile getirdikleri, öncelikli çözüm bekledikleri en 

önemli konular arasında mesai kavramı, iĢ güvencesi, kendilerini geliĢtirme konusunda  yaĢadıkları 

zorluklar sayılmaktadır. Akademik olarak kendisini geliĢtirmek isteyen öğretim elemanlarının, idari 

nitelikteki farklı görevleri de icra ettikleri görülmektedir. Bu konuda da görev tanımlarının açık bir 

Ģekilde yapılmasını istedikleri görülmektedir. Öğretim elemanlarının 2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve hüküm bulunmayan konularda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu‘na tabi olması 

birtakım sorunlar getirmektedir. Akademik çalıĢma amacıyla mesai kavramın zaman zaman çok 

aĢıldığı göz önünde bulundurulduğunda, mesai saatleri uygulaması, öğretim elemanlarını psikolojik 

açıdan baskı altına almaktadır. Özgür ve özgün fikirlerin oluĢturulmasında büyük görevler beklenen 

üniversite ortamlarında, kendi çalıĢma özelliklerine uygun özel bir kanuna ihtiyaç duyulduğu 

görülmektedir.  

GörüĢleri alınan akademisyenlerin akademik camianın genelinde sorun kaynağı olarak gördüğü 

en önemli konuların baĢında üniversitelerin insan kaynakları politikaları, bilimsel etik kaygısı ve 

yabancı dil olduğu görülmektedir. Üniversitelerin iletiĢim ve karĢılıklı hoĢgörünün daha yüksek 

oranda görüldüğü kurumlar olduğu algısının, özellikle öğretim elamanları açısından doğru olmayan bir 

izlenim olduğu görülmektedir. Üniversite camiası içinde lisansüstü çalıĢmalarının niteliği ve lisansüstü 

öğrencilerinin yetiĢtirilmesi konusunda birinci ağızdan; öğretim elemanlarının kaygılı olduğu 

görülmektedir. Yine üniversitelerin geneline yönelik dile getirilen en önemli sorunlar arasında, 

gruplaĢmalar ve çıkar çatıĢmaları belirtilmiĢtir. 
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Öğretim elemanlarını endiĢeye düĢüren, gerçekleĢmesinden veya genel yönelimden rahatsız 

oldukları konular arasında, bilimsel çalıĢmalarda hata yapma olasılığı, yöneticileriyle aralarında sorun 

doğması ve öğrencilerinin geleceği konuları sayılabilir. GörüĢüne baĢvurulan öğretim elemanları, 

çalıĢma alanları ve eserleri ile ilgili hata olasılığının geleceğe yönelik önemli sonuçlar doğuracağına 

inanmakta ve bu konuda oldukça kaygılı bir yaklaĢım içinde oldukları görülmektedir. Yine öğretim 

elamanları yöneticileriyle sorun yaĢamaktan ve yıldırma faaliyetlerine maruz kalmaktan dolayı endiĢe 

duymaktadırlar. Son yıllarda yaĢanan birkaç örnek, öğretim elemanlarının haklarını savunma 

konusunda oldukça karamsar bir tutuma sahip olduklarını göstermektedir. DanıĢmanlık iĢlemleri ile 

ilgili öğrencilerle yakın iletiĢim halinde bulunan öğretim elemanları, son yıllarda öğrencilerin düĢünce 

boyutunun yansıması olan; tutum ve davranıĢlarıyla ilgili olarak endiĢeli olduklarını dile 

getirmektedirler.   

Öğretim elamanlarına yöneltilen ―ĠĢinizin en sevmediğiniz tarafı nedir?‖ sorusuna en sık verilen 

yanıtların; yoğun çalıĢma temposu ve belirgin bir iĢ tanımının bulunmamasıyla ilgili konular olduğu 

görülmektedir. Akademik personelin yoğun iĢ temposu içinde akĢamları ve hafta sonu da çalıĢmasına 

rağmen devlet memurları kapsamında mesai beklenmesi, motivasyon açısından olumsuz bir etkiye 

neden olmaktadır. Özellikle araĢtırma görevlilerinin akademik iĢlerin yanında bürokratik bir takım 

iĢleri de yapmaktan son derece rahatsızlık duydukları görülmektedir. 

Tablo 3. Öğretim Elemanlarının Sorunlarına Yönelik Ġçerik Analizi Dağılımı 

Kelime Uzunluk Frekans % 

Akademik 8 19 1,49 

Bilimsel 8 9 0,71 

Mobbing 7 8 0,63 

Araştırma 9 7 0,55 

Ders 4 7 0,55 

Dil 3 7 0,55 

Çalışma 7 6 0,47 

Öğrenci 7 6 0,47 

Öğretim 7 6 0,47 

Eğitim 6 5 0,39 

Yapılan içerik analizi sonucunda, öğretim elemanlarının sorunlarına yönelik olarak en fazla 

karĢılaĢılan kavramların frekansları ve yüzdeleri Tablo 2‘de görülmektedir. Öğretim elemanlarının 

sorunlarının, toplandığı baĢlıklar arasında ilk sırada akademik sorunların geldiği ve bilimsel etik 

kaygısının yaĢandığı görülmektedir. Aynı zamanda öğretim elemanlarının, mobbinge maruz 

kalmaktan endiĢe duyduğu tespit edilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda, öğretim elemanlarının kendilerini 

geliĢtirmeyle ilgili yabancı dil sorunu yaĢadığı, elde edilen cevaplardaki kavramlara da yansımıĢtır.  

Öğrencilerin istenilen seviyede olmaması da öğretim elemanlarının diğer kaygı nedenleri arasında 

önemli yer tutmaktadır. Ders yükü fazlalığı nedeniyle, çalıĢma ve araĢtırma için yeterli zaman 

ayıramamaları dile getirilmesi, diğer önemli sorunlar arasında yer almaktadır. 

Bu kavramlara yönelik, frekans tablosuna bağlı oluĢturulan kelime bulutu ġekil 1‘de 

gösterilmektedir. Kelime bulutu, yapılan içerik analizi ile elde edilen ilk elli kavramın kelime 

örgüsünü yansıtan bir görseldir.   
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ġekil 1. Öğretim Elemanlarının Sorunlara Yönelik Kelime Bulutu 

3.3.Öğretim Elemanlarının Gelecek Beklentilerine Yönelik Bulgular 

Elde edilen bulgular sonucunda, öğretim elamanlarının bu mesleğini seçme nedenleri genel 

olarak Ģu Ģekilde özetlenebilir: KiĢinin okuma, yazma, düĢünme ve araĢtırmayı sevmesi bu bağlamda 

kendini geliĢtirmeyi bir yaĢam felsefesi olarak kabul etmesi akademisyenliğin tercih nedenidir. Bunun 

yanı sıra belirli bir uzmanlık alanına sahip olunması, itibarlı bir meslek olması, insanlığa hizmet 

amacı, her zaman genç insanlarla bir arada olunması akademisyenliğin diğer tercih edilme nedenleri 

arasında sayılmaktadır. 

GörüĢü alınan öğretim elamanlarının meslekleriyle ilgili en sevdikleri tarafı, bu mesleği tercih 

etme nedenleriyle paralellik göstermektedir. Ancak bu soruya özel olarak verilen en sık cevap; özet 

olarak gençlerle bir arada olmak, onlara yol gösterebilmek ve onların aldığı eğitimle ilgili baĢarılara 

imza atarak, güzel yerlerde çalıĢtıklarını görmek Ģeklinde ifade edilmiĢtir. 

Öğretim elamanlarının yakın gelecekle ilgili en fazla önem verdikleri planlar arasında, yüksek 

lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamak, nitelikli çalıĢmalara imza atmak ve verimli projelerde 

bulunmak olduğu görülmektedir. Öğretim elemanlarının geleceğe yönelik planları genellikle lisansüstü 

eğitimlerine odaklanmaktadır. Plan ve projeler belirli alan ve konu açısından belirtilmeyip sadece 

eğitim düzeyi ile ilgili planların paylaĢıldığı görülmektedir. 

Öğretim elemanlarının gelecekte ulaĢmak istedikleri unvan veya makam sorusuna, genel olarak 

niteliksel yeterlilik açısından bakıldığı görülmektedir. Elde edilen veya ulaĢılan noktada, o unvanın 

gerekliliklerini liyakat ve ehliyet açısından taĢımalarına, büyük önem atfettikleri görülmektedir. 

GörüĢülen öğretim elemanları idari görevlerden ziyade, alanında söz sahibi olan bir akademik unvan 

hedeflerinin olduğunu belirtmektedir. Yetkin bir akademisyenliğin idari görevlerden daha saygın ve 

tatmin edici bir ağırlığı olduğu belirtilmiĢtir. Katılımcılarımızın genel olarak görüĢleri bu Ģekilde 

yansımakla birlikte, gelecek ile ilgili en fazla dile getirilen unvanın doğal olarak profesörlük, makamın 

ise rektörlük kavramları olduğu görülmüĢtür. 
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Tablo 4. Öğretim Elemanlarının Gelecek Beklentilerine Yönelik Ġçerik Analizi Dağılımı 

Kelime Uzunluk Frekans % 

Alan 4 27 1,63 

Unvan 5 21 1,27 

Makam 5 18 1,09 

Akademik 8 15 0,91 

Profesör 8 14 0,85 

Bilgi 5 10 0,60 

Doktora 7 10 0,60 

Öğretim 7 9 0,54 

Faydalı 7 8 0,48 

Meslek 6 8 0,48 

Öğretim elemanlarının gelecek beklentilerine yönelik olarak yapılan içerik analizi sonuçlarına 

göre, alanları ile ilgili yükselme ve söz sahibi bireyler olma, unvan ve makama iliĢkin kavramlar en 

öncelikli beklentiler arasında sayılmaktadır. Doktora eğitimini tamamlama, bilgi sahibi olma, 

profesörlük unvanı elde etme konuları da sıralanabilecek diğer önemli beklentiler arasındadır. Ġçerik 

analizi sonucu elde edilen veriler, metin içerikleriyle birlikte değerlendirildiğinde bilgi sahibi, faydalı 

birey olma hedefinin, makam ve unvanlardan daha önemli olduğu vurgusunun yapıldığı 

görülmektedir. Elde edilen sonuçlar ıĢığında unvan kavramının frekans düzeyinin yüksek olması 

akademik unvanlara olan atıflardan kaynaklanmaktadır. Öğretim elemanlarının sürdürdükleri eğitim 

ve yaptıkları alan çalıĢmaları neticesinde akademik olarak yükselme beklentisine sahip oldukları 

görülmektedir. 

Gelecek beklentisi ve motive edici faktörlere iliĢkin kavramlar ile elde edilen kelime bulutu 

ġekil 2‘de görülmektedir.  

 

ġekil 2. Öğretim Elemanlarının Gelecek Beklentilerine Yönelik Kelime Bulutu 
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Öğretim elemanlarının gelecek beklentilerine yönelik cevaplarının frekanslarına göre 

oluĢturulan kelime bulutu incelendiğinde; akademik olarak ilgili alanda yapılan baĢarılı bilimsel 

çalıĢmaların, öğretim elemanlarında genel olarak yükselme beklentisine yol açtığı veya motive 

kaynağı olarak bu amaçlara hizmet ettiği söylenebilir. 

SONUÇ 

AraĢtırma sonucunda elde edilen bulgular üstü örtülü bir takım sorunların kavramlara nasıl 

yansıdığını göstermekte ayrıca gelecek beklentileriyle ilgili ana hedeflerin neler olduğu konusunda 

somut çıktılar sağlamaktadır. 

Öğretim elemanlarının dile getirdiği sorunların büyük ölçüde, üniversite faaliyetlerinin 

kurumsal bir Ģekilde yürütülememesinden kaynaklandığı görülmektedir. Bu çerçevede akademik 

camiada bireylerden ziyade önceden belirlenmiĢ birtakım kural ve ilkelerin iĢletilmesi son derece 

önem taĢımaktadır. Bu konuda ilk yapılması gereken; sorun kaynağı olarak görülen tüm iĢ süreçlerinin 

kurumsal bir yapıya kavuĢturularak; yasal çerçevenin açık ve net bir Ģekilde düzenlenmesidir. Öğretim 

elemanlarının akademik sorunları ile ilgili düzenlemelerin tüm paydaĢların öneri ve fikirleri dikkate 

alınarak müĢterek bir Ģekilde yapılması büyük önem arz etmektedir. ÇalıĢma hayatında tüm 

sektörlerde olduğu gibi eğitim camiasında da mobbing konusu önemli bir sorun olarak kaĢımıza 

çıkmaktadır. Mobbing konusunda yasal düzenlemelerin olmasına rağmen, güncel geliĢmelere ve pratik 

hayata yönelik uygulamalar sürekli takip edilmeli, bu konuya yönelik kötü örneklerin ortaya çıkması 

engellenmelidir. Öğretim elemanlarının kendilerini geliĢtirmelerine yönelik çalıĢmalarında, ders yükü 

fazlalığının giderilmesi amacıyla,  nitelikli eğitim ile yeterli sayı ve seviyede akademisyen 

yetiĢtirilmesi sağlanmalıdır. Bu kapsamda yapılan çalıĢma ile öğretim elemanlarının sorunlarına 

yönelik temel kavramların; akademik alan, bilimsel etik, mobbing, araĢtırma, ders, yabancı dil, 

çalıĢma koĢulları, öğrenci ve eğitim-öğretim olduğu görülmektedir. 

Öğretim elemanlarının sorunlarının giderilmesi; geleceğe yönelik beklentilerin 

gerçekleĢmesinde ve eğitim kalitesinin artırılmasında önemli kaldıraç görevi üstlenecektir. Gelecek 

beklentileri arasında, akademik unvan kavramını ilk sıralarda vurgulayan öğretim elemanları;  doktora, 

doçentlik ve profesörlük gibi unvanları gelecek beklentileri arasında sıralamıĢlardır. Bu kapsamda, 

öğretim elemanlarının alanlarında yetkin bilim adamları olma amaçlarının, idari makamlardan daha 

öncelikli olarak ifade edildiği tespit edilmiĢtir. Analizler sonucu elde edilen bulgular, bu beklentileri 

destekler niteliktedir. Bilgi ve yeterliliklerinin artması ve daha faydalı olma istekleri de bu bulgular ile 

örtüĢmektedir. Bu kapsamda öğretim elemanlarının geleceğe yönelik beklentileri ve motive edici 

faktörlere yönelik kavramların; uzmanlık alanı, unvan, makam, akademik alan, profesör, bilgi, 

doktora, faydalı olma gibi kavram ve olgular olduğu tespit edilmiĢtir. Bu verilerden yola çıkarak metin 

içerikleri de göz önünde bulundurulduğunda, öğretim elemanlarının alan yeterliliğine diğer idari 

makam ve kavramlara oranla daha fazla önem atfettikleri görülmüĢtür. Akademik çalıĢmalar, bilimsel 

etik, mesleki alan, eğitim ve öğretim konularında yeterlilik konularının öğretim elamanları tarafından 

unvan ve makam kavramlarından daha fazla gündemde tutulması dikkate alındığında, bu durumun 

yüksek öğretimin geleceği açısından umut verici bir tutum olduğu söylenebilir. 
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           Genç nesle hayat boyu lazım olacak bir çok kiĢisel özellikler, toplumdaki davranıĢ kuralları 

tam olarak okulda aĢılanır. Öğretmen geleceğimizi belirleyecek olan neslin Ģekillenmesinde önemli bir 

rol oynar, kiĢiliğinin hür ve tam geliĢimini sağlamak için her bir öğretmen topluma karĢı sorumludur, 

bu sepebden öğretmen-öğrenci yaklaĢımını adalet zemininde Ģekillendirilmesı önemlidir.     

Öğretmen her zaman kültür taĢıyıcısıdır.О, kazanılmıĢ tecrübenin genç nesle aktarılması 

iĢlevini yapmakla beraber hem de geliĢim için ileriye götürmeyi gerekmektedir, çünki her dövr 

öğretmene belirli Ģartlar verir. Çağımız demokratik üsluplu öğretmenler gerektirir. Bu Azerbaycanda 

bazı komponentlerin değiĢiminin zorunluluğu ortaya çıkardı, eğitimde reformlar yapıldı ve 

öğretmenlerin etik davranıĢ kuralları yeniden hazırlandı. Etik davranıĢ ilkeleri ve onlara uygun 

taleplerde hukukun üstünlüğü ön plana çıktı. Öğretmen görev fonksiyonlarının icrası sırasında insan 

haklarına ve demokratik ilkelere uymaya zorunludur. 

    Makalede öğretmenin meslek faaliyetinde etik davranıĢ ilkeleri ve öğretmenlik mesleğine 

verilen pedagojik talepler gösterilmiĢ ve sivil toplumun kurulmasında bunun öneminden 

bahsedilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Hukuk, Toplum. 
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Teaching Management Culture 

Mammadzada Muzhkan
1
 

 

The creative self-realization of students, the mastering of specialities demand the 

permanent  attentiveness to the development of competencies. Once obtained the 

managerial culture, the student starts to evaluate his skills and interest towards the choosen 

profession. The building up  the pedagogical culture of future teachers is the essential 

pedagogical problem, one of the main integral parts of the staff training. 

 

Keywords: Pedagogy, Student,teacher, Education, Pedagogical activity 

 

 

Pedagoji Yönetimde Kültür 

 

Eğitimin temel amaçlarını hayata geçirmek için deneyimli bir yaklaĢım kullanarak 

kiĢilikte hangi yeteneklerin oluĢturulması sorunu önem arz etmektedir. Bu nedenle de insanın 

modern toplumda yerini belirlemek için talep edilen becerileri elde edebilmesi konuları öne 

çekiliyor. Aynı zamanda belirlenmiĢ deneyimlerin uygulanması sonucunda bilgili, becerikli, 

bağımsız düĢünceli, özyönetim yetenekli kiĢilerin yetiĢtirilmesi konuları temel görev olarak 

ileri sürülüyor. AraĢtırmalar gösteriyor ki, öncelikle öğrencilerin gelecek çalıĢmalarında 

önemli rol oynayan sosyal ve yaĢamsal becerilerle, motivasyon ile ilgili olan deneyimlerin ve 

yönetim kültürünün oluĢturulmasıdır. 

Öğretmenin mesleki nitelikleri arasına öyle kaliteleri dahil etmek gerekir ki, bu 

nitelikler onun usta öğretmen gibi faaliyetinin temel göstergelerini yansıtsın, onlar öğretmenin 

hem meslek bilgilerini hem de meslek bilgilerini (bilgi, beceri ve alıĢkanlıklarını) hem de 

psikolojik-pedagoji kültürel özelliklerini yansıda bilsin ve bütünlükle öğretmen Ģahsiyetinin 

bütünlüğüne neden olsun. Bir baĢka deyiĢle, öğretmenin pedagojik ustalığını temin edebilen 

ve asıl öğretmen olmak için gereken tüm nitelikleri, özellikleri toplaya bilen özellikler gibi 

tecelli etsin. 

Gelecek öğretmenin kültürel özelliklerinin oluĢturulmasının temel alanlarında sistemli 

ve kapsamlı çalıĢmanın yapılması öğrencilerin meslek hazırlığında özel yer tutuyor. Eğitim 

kadro hazırlığının temel parçalarından birini oluĢturan bu mesele eğitimin birinci yılından 

baĢlayarak diploma alana olarak sürdürülmelidir. Bu bakımdan öğretmenin kültürel 

özelliklerinin oluĢturulmasının temel alanlarında çeĢitli niteliklerin içeriğini ele alalım. 

Öğretmenin ortak kültürel kalitelerinde yüksek manevi ve ahlaki nitelikler avantaj 

teĢkil etmelidir. Öğretmen temizlik ve temizlik sembolüdür. Bu nedenle gelecek 

öğretmenlerin meslek hazırlığında onların yüksek ulusal ve evrensel ahlaki özelliklere 

sahiplenmelerine de ciddi önem vermek gerekir. Öğrencilere uygun kitle derslerine (örneğin, 

pedagoji, psikoloji, etik vb. derslerin uygun konularının eğitiminde) ve kitleden dıĢı 

                                                           
1 Halk Eğitimi Müzesi'nin ġube Müdürü / Azerbaycan, Baku 
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etkinliklerin düzenlenmesinde doğru konuĢmak, doğru hareket etmenin ve bunların birbirine 

uymasına baĢarmanın öğretmen için kritik önem taĢıması anlatılmalı ve onlarda bu niteliklerin 

eğitilmesine sağlanmalı. 

Pedagoji süreçte baĢarının temelinde çocuklara sevginin ve aĢkın, bunların yanında, 

saygı ve tələbkarlıq'ın durmasını öğrencilere aĢılamak önem taĢıyor. Öğrencilere anlatmak 

gerekir ki, tələbkarlıq'ı azaltmadan çocuklara saygı göstermek, hoĢgörü göstermek onların 

sade çocuk kalbinde öğretmeni yüceltir ve kendisine karĢı saygı ve sevgiyi arttırır. 

Öğrenciler bu niteliklerin öğretmen adı ile birlikte olduğunu anlamlıdır. Bu bağlamda, 

aĢağıdaki aĢamaları önemli düĢünüyor ve bu aĢamalar üzere taleplerde birtakım niteliklerin 

oluĢturulmasını zorunlu olduğunu düĢünüyoruz: 

- Öğrencilerin yüksek manevi özellikler hakkında fikirlerini geniĢletmek, onların 

manevi bilincinin oluĢturulması; 

- Öğretmenin manevi özellikler üzere toplanmıĢ bilgiler ve tecrübe temelinde onların 

manevi inancını oluĢturması; 

- Benimsedikleri manevi özellikleri, manevi bilinci ve inançları doğrultusunda 

taleplerin manevi davranıĢ kurallarına uymalarına sağlanması. 

Genel kültür daha geniĢ məhfum gibi meslek kültürünü de içeriyor. Hem de genel 

kültür meslek kültürü ile sınırlandırmak olmaz. Bura meslek kültüründen daha geniĢ olan bu 

kültürel özellikler bulunmaktadır ki, bunlar doğrudan insanlığı, vatandaĢlığı nitelendiriyor. Bu 

bakımdan üniversitelerde gelecek öğretmenlerle bu yönde yapılan çalıĢmalara geniĢ yer 

verilmeli ve yüksek kültürlü, kültürel özelliklere sahip uzmanlar oluĢturulmasına 

sağlanmalıdır. 

Kanaatimizce, meslek faaliyeti sürecinde faaliyetin bu aĢamalar üzere 

gerçekleĢtirilmesi manevi ve ahlaki niteliklerin taleplerde günlük davranıĢ normlarına 

dönüĢmesine neden olur. 

 

Anahtar Kelimeler:Eğitimci, öğrenci, öğretmen, eğitim, eğitim faaliyet. 
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Özet 

Beton servis ömrü boyunca asit ve sülfat etkileri, yüksek sıcaklık, soğuk koĢullar vb etkilere  

maruz kalırlar. Bu yüzden durabilite konusu beton için çok önemli bir olaydır ve hala birçok 

araĢtırmacı tarafından çalıĢılmaktadır. Betonun durabilitesini geliĢtirmek için yapılan çalıĢmalardan 

biri de polimer modifiyeli beton/hamur uygulamalarıdır. 

Bu çalıĢmada, çeĢitli polimer malzemelerle modifiye edilerek çimento hamurunun yüksek 

sıcaklık direncinin artırılması ve fiziksel özelliklerin geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. Ġlk olarak, üç farklı 

polimer malzeme beĢ farklı oranda (%0, %5, %10, %15, %20) çimento hamuruna katılmıĢtır ve 

çimento hamurlarının fiziksel özellikleri belirlenmiĢtir. Daha sonra modifiye edilmiĢ çimento 

hamurlarının yüksek sıcaklık altındaki mekanik özelliklerinin geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. Bu 

çalıĢmada polimer malzeme olarak Stiren Butadiyen Kauçuk (SBR),Polikarboksilat-Stiren Butadiyen 

Kauçuk (PSBR) ve Poliüretan (PÜ) seçilmiĢtir. Numuneler 28 gün boyunca günde iki kez sulama 

Ģeklinde kür edilmiĢ ve su emme, basınç altında su iĢleme derinliği ve birim kütlesi belirlenmiĢtir. 

Ardından dört farklı sıcaklığa (21 °C (kontrol), 100 °C, 200 °C, 250 °C) maruz bırakılarak bu 

durumlardaki eğilme dayanımı, basınç dayanımı ve sehimi gözlemlenmiĢtir.   

 Sonuç olarak her polimerin her sıcaklık için hamurların fiziksel ve mekanik özelliklerine 

katkıda bulunduğu gözlemlenmiĢtir. Fiziksel özellikler için en iyi performansı PSBR göstermiĢtir. 

PSBR kullanıldığında su iĢleme derinliği yaklaĢık %90 ve su emmesi yaklaĢık %66 azalmıĢtır. En 

yüksek sıcaklık (250 °C) için en iyi performansı SBR göstermiĢtir. En yüksek sıcaklıkta katkısız 

numunelere kıyasla SBR katkılı numunelerin eğilme dayanımları %42, basınç dayanımları %21 ve 

sehimleri %15 artıĢ göstermiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Polimer Modifiyeli Beton, Yüksek Sıcaklık Etkisi, Fiziksel Özellikler, Mekanik 

Özellikler 

 

The Physical and Mechanical Behavior of Polymer Modified Mortars under High 

Temperature 

 

Abstract 

Concrete are subjected to acid, sulfate attack, high temperature, cold conditions etc. during its 

service life. Thus, durability is very important phenomena for concrete and it has still studied by a lot 

of researchers. One of the application of enhancing durability of concrete is polymer modified 

concrete/mortar applications.  
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In this study, it is aimed to improve physical properties and increase high temperature resistance 

of cement mortars by means of modification of various polymer materials. Firstly, three different types 

of polymers are added to cement mortars in five different ratios (0%, 5%, 10%, 15%, 20%) and it is 

determined physical properties of mortars. After it is aimed to developed mechanical properties of 

modified mortars under high temperature. In this study, Stiren Butadien Rubber (SBR), 

Polycarboxylate-Stiren Butadien Rubber (PSBR) and Solution of Polyurethane (PU) polymers are 

chosen as polymers. The samples which cured watering twice a day for 28 days, and determined water 

absorption, depth of penetration of water under pressure and unit mass. Besides, they exposed four 

different temperatures and it is observed the flexural strength, compressive strength and deflection 

under these conditions.  

 It is concluded that each polymer contributes the mechanical and physical properties of mortars 

for each temperature. PSBR modified mortars shows the best performance in physical properties. 

When PSBR is used, depth of penetration of water under pressure and water absorption of mortars, 

decrease (90%) and (66%), respectively according to control sample. The mortars modified with SBR 

polymer show the best performance for the highest temperature (250 °C). For the highest temperature, 

the flexural strengths of the samples increase (42%), deflections increase (15%) and compressive 

strength increase (21%) according to control sample.    

Key Words: Polymer Modified Concrete, High Temperature Effect, Physical Properties, Mechanical 

Properties 
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1. GİRİŞ 

Yapılar, servis ömrü boyunca fiziksel, kimyasal, fiziko-kimyasal, mekanik ve dinamik gibi 

birçok etkiye maruz kalırlar. Ayrıca çevresel etkiler betonun performansının zamanla azalmasına hatta 

proje ömründen önce iĢlevini ve dayanımını tamamen yitirmesine yol açabilmektedir (ACI 201-2R, 

1992; Teker, 2012). Bu yüzden durabilite kavramı yapılar için en az dayanım kavramı kadar büyük bir 

önem taĢır (Sommerville, 2000). Betonun durabilitesi konusu yaklaĢık 70 yılı aĢkın süredir 

araĢtırılmaktadır. Betona polimer katkısı ilave etmek de betonun  durabilitesinin geliĢtirilmesi için iyi 

bir çözüm sağlayabilir. (Yang vd.,2009;Van Gemert vd., 2005; Fowler, 1999). 

Polimerik katkılar, çimento esaslı malzemelerin özelliklerini değiĢtirmek veya geliĢtirmek için 

etkili bir ana bileĢen olarak kullanılan polimerler olarak tanımlanmaktadır (Barlungea and H-Olivares, 

2004; Ohama,1998, Bureau vd.,2001). Daha önce yapılan çalıĢmalarda, çimento hamuruna polimer 

ilave edilmesi, iĢlenebilirliği ve özellikle eğilme dayanımını artırmak ve elastisite modülünü azaltarak 

mekanik dayanımı artırdığı (Kaya vd., 2014; Çavdar, vd., 2013;Pascal, vd., 2004; Ohama,1994; Jenni 

vd. 2006), klorid difüzyonunu düĢürmek gibi impermeabilite özelliğini geliĢtirdiği (Zhong vd., 2002), 

donma direncini artırdığı (Mirza vd.,2002), donma çözülme dayanımını geliĢtirdiği (Sevin vd., 2014) 

çatlak oranını azalttığı (Wang ve Wang, 2010), su sızma direncini geliĢtirdiği (ACI Commitee, 1997) 

ve nihayetinde beton yapıların durabilitesini geliĢtirdiği belirlenmiĢtir. (Al-Zahrani vd., 2003; 

Ohama,1996; Kong, vd., 2013).  
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Betonun durabilitesini olumsuz etkileyen faktörlerden biri de yüksek sıcaklıktır. Yüksek 

sıcaklık, yapılarda kalıcı hasarlar oluĢturarak yapının servis ömrünün azalmasına veya tamamen 

kullanılamaz hale gelmesine, ayrıca can ve mal kaybına sebep olabilir (Aydın and Baradan, 2003). 

Yapılan bazı  çalıĢmalar (Diab vd., 2013; Oussama vd., 2012) betonun ısıl duraylılığı polimer 

malzeme kullanılarak geliĢtirilebildiğini göstermiĢtir. 

Bu çalıĢmada polimer katkısı ile numunelerin fiziksel özellikleri ve yüksek sıcaklık 

dirençlerinin geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. Öncelikle polimer olarak SBR, PSBR ve PÜ malzemeleri 

seçilmiĢtir. Kütlece beĢ farklı oranda (%0.0 (kontrol), %5, %10, %15 ve %20) çimento hamuruna 

eklenmiĢtir ve 28 gün buyunca laboratuvar koĢullarında günde iki kez dıĢarıda sulama yapılarak kür 

edilmiĢtir (Çavdar, vd., 2013). Daha sonra numunelerin fiziksel ve mekanik özellikleri belirlenmiĢtir. 

Ġkinci aĢama olarak katkısız numuneler ve her polimer için en iyi sonuç elde edilen iki katkı oranlı 

numunelerin yüksek sıcaklık dirençleri incelenmiĢtir. Üretilen numuneler 28 gün boyunca aynı Ģekilde 

kür edildikten sonra 4 farklı sıcaklığa (21ºC, 100ºC, 200ºC ve 250ºC) maruz bırakılmıĢtır. 1 saatin 

sonunda numunelerin mekanik özelliklerinde değiĢim incelenmiĢtir.  

2. MALZEME ve YÖNTEM 

2.1. Malzeme 

Deneysel çalıĢmada üç farklı tür polimer kullanılmıĢtır (Tablo 1). Bunlar SBR, PSBR ve PU 

polimerleridir. Deneylerde CEM I 42.5 R tipi çimento kullanılmıĢtır. Deneyler EN 196' ya göre 

yapılmıĢtır ve çimento hamurunda agrega olarak CEN standart kumu kullanılmıĢtır. 

 

Tablo 1. Deneylerde kullanılan polimerlerin özellikleri 

Malzeme SBR PSBR PU 

Özgül Kütle (kg/l) 
1.005-

1.025 1.01-1.04 1.02-1.11 

pH Değeri 11 9-10 10-13 

Renk Beyaz Açık mavi Bal sarısı 

Alkali Direnci Yüksek Yüksek Yüksek 

 

2.2. Yöntem 

ÇalıĢmanın amacına uygun olarak, öncelikle üç farklı polimer (SBR, PSBR, PU) beĢ farklı 

oranda (0%, 5%, 10%, 15%, 20%) katılarak modifiye edilmiĢ çimento hamuru hazırlanmıĢtır. Katkısız 

numune,  450 g çimento, 1350 g standart kum ve 225 g su vardır ve su/çimento oranı 0.50'dir. Polimer 

modifiyeli hamur üretilirken polimerin kütlesinin yarısı kadar su azaltılmıĢtır. Daha sonra çimento 

kum karıĢımına su ilave edildikten sonra seçilen polimer taze betona ilave edilir ve homojen bir 

karıĢım elde edilene kadar karıĢtırılmıĢtır. Döküm iĢleminden sonra numuneler nemli ortamda  

23±1°C sıcaklıkta 24 saat bekletildikten sonra numuneler kalıplardan çıkarılmıĢtır. Prizmatik 

numuneler 28 gün boyunca  kuru kür ile (günde iki kez dıĢarıda sulama) ile kür edilmiĢtir. Daha sonra 

su emmesi ve özgül kütlesi gibi fiziksel özellikleri belirlenmiĢtir. Ayrıca polimer katkılı numunelerin 

su iĢleme derinliğini incelemek için iki farklı üç farklı oranda (%0, %10, %20) 10 cm yüksekliğinde 

silindirik numuneler hazırlanmıĢtır ve aynı Ģekilde kür edildiken sonra TS EN 12390-8' e göre su 

iĢleme derinliğini belirlenmiĢtir.  
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ÇalıĢmanın diğer kısmı ise polimer katkılı numunelerin yüksek sıcaklık altındaki mekanik 

özelliklerini belirlemektir. Bu amaçla hazırlanan numuneler 28 gün bounca laboratuvar ortamında 

günde iki kez sulama yöntemi ile kür edildikten sonra bir saat boyunca 4 farklı sıcaklığa (21°C, 100°C, 

200°C and 250 ºC) maruz bırakılmıĢtır ve numunelerin eğilme dayanımı, sehim değerleri ve basınç 

dayanımları belirlenmiĢtir. 

3. SONUÇLAR ve TARTIġMALAR 

3.1. Polimer Modifiyeli Çimento Hamurlarının Fiziksel Özellikleri 

ÇalıĢmanın birinci kısmında polimer modifiyeli çimento hamurlarının fiziksel özellikleri 

incelenmiĢtir ve birim kütle ile polimer oranı arasındaki iliĢki ġekil 1' de gösterilmiĢtir. Yapılan 

deneyler sonucu kontrol numunelerinin (%0) birim kütle değeri 2.10 g/cm
3
 olarak ölçülmüĢtür. Tüm 

polimerler için tüm katkı oranlarında birim kütlede bir düĢüĢ görülmüĢtür. SBR ve PÜ polimer 

katkılarının tüm oranlarında çok yakın oranlarda düĢüĢler gözlemlenmiĢ ve bu oran %0 civarındadır. 

PSBR katkısının kullanılması halinde ise PU ve SBR'ye kıyasla daha büyük oranlarda düĢüĢ 

görülmüĢtür. Birim kütledeki en büyük azalma ise PSBR katkısının %20 oranında gözlemlenmiĢ olup 

bu değer 1.486 g/cm
3
 olup %30 oranında bir düĢüĢ anlamına gelmektedir. 

ġekil 1. Birim kütle ile polimer oranı arasındaki iliĢki  

 

 

Polimer oranı ile su emme arasındaki iliĢki Ģekil 2'de gösterilmiĢtir.Su emme oranı kontrol 

numuneleri için %2.5 olarak belirlenmiĢtir. SBR katkısının %5 ve %10 oranlarında katılması halinde 

su emme oranları %1.6 ve 1.7 ölçülerek birbirine oldukça yakın sonuçlar elde edilmiĢ ve katkısız 

numuneye kıyasla yaklaĢık %35 oranında bir düĢüĢ gözlemlenmiĢtir. SBR polimer katkısının %15 ve 

%20 oranlarında kullanılması halinde de su emme oranları sırası ile %1.9 ve %2.0 ölçülerek oldukça 

yakın değerler elde edilmiĢ ve katkısız numunelere göre %20-24 oranında azalmalar gözlemlenmiĢtir. 

SBR oranı arttıkça su emme oranı da artmıĢtır. PSBR katkısının %5 oranında katılması halinde su 

emme oranı %1.8 çıkmıĢtır ve %28 oranında düĢüĢ gözlemlenmiĢtir. PSBR katkısının %10 ve %15 

katkılarında su emme oranı %1.0 ve %0.85 çıkarak birbirlerine yakın değer vermiĢtir ve %60-65 

oranında çok büyük bir düĢüĢ oluĢmuĢtur. PSBR katkısının %20 oranında kullanılması halinde ise su 

emme oranı %1.1 çıkmıĢtır ve %56 oranında ciddi bir düĢüĢ meydana gelmiĢtir. PÜ polimer katkı 

malzemesinin %5, %10 oranlarında katılması halinde su emme oranları sırası ile %1.4-1.5 olarak 

ölçülmüĢ olup oldukça yakın sonuçlar elde edilmiĢtir ve %40-44 oranı arasında düĢüĢler 

gözlemlenmiĢtir. PÜ katkı malzemesinin %15 ve %20 oranında katılması durumunda ise diğer 2 

orandan farklı olarak su emme oranı %2.4 ve %2.5 olarak ölçülmüĢtür ve neredeyse katkısız 
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numunelerle aynı su emme oranına sahip olduğu gözlemlenmiĢtir.. Su emme özelliğine genel olarak 

bakıldığında, katkılı numunelerin hepsi, kontrol numunesinden daha düĢük su emme oranına sahiptir. 

Ayrıca en olumlu sonuç %0.85‘lik su emme oranıyla PSBR polimer katkı malzemesinin %15 oranında 

elde edilmiĢtir. 

ġekil 2. Su emme ile polimer oranı arasındaki iliĢki 

 
 

Polimer katkılı numunelerin impermeabilitesini belirlemek amacıyla 2 oran için 10 cm 

yüksekliğinde silindirik numuneler üretilmiĢ ve numuneler 72 saat boyunca 5 Bar basınç altında 

geçirimlilik aletinde bekletilmiĢtir. Daha sonra suyun numuneler içindeki ilerleme miktarını bulmak 

için yarmada-çekme deneyi yapılmıĢtır ve kırılan numunelerin iç yüzeyi incelenerek suyun iĢleme 

derinliği tespit edilmiĢtir. Polimer oranı ile su iĢleme derinliği arasındaki iliĢki Ģekil 3'de gösterilmiĢtir. 

SBR polimer katkısının %10 oranında katılması halinde katılması halinde su iĢleme derinliği değeri 

28.2 mm olarak ölçülmüĢtür ve su ilerleme miktarı kontrol numunelerinde %17 daha az çıkmıĢtır. 

SBR katkı malzemesinin %20 oranında katılması halinde ise su iĢleme derinliği değeri 7.1 mm olarak 

ölçülmüĢ olup %79 oranında büyük bir düĢüĢ gözlemlenmiĢtir.PSBR polimer katkısı %10 oranında 

kullanıldığında geçirimlilik değeri 10.3 mm olarak ölçülmüĢtür ve su ilerleme miktarı kontrol 

numunelerinde %69 daha az ölçülmüĢtür. PSBR katkısının % 20 oranında katılması halinde ise su 

iĢleme derinliği deneylerinde en düĢük değer olan 3.5 mm elde edilmiĢtir ve kontrol numunelerinde 

%89 daha az bir su ilerleme miktarı gözlemlenmiĢtir. PÜ katkı malzemesi ile üretilen numunelerin 

iĢleme derinliği değerleri kontrol numunelerinin üzerinde ölçülmüĢtür. PÜ katkı malzemesinin %10 

oranında katılması halinde 6.37 cm olarak ölçülmüĢtür ve kontrol numunesine göre %46 daha fazla 

olduğu görülmüĢtür. PÜ katkı malzemesinin %20 oranında katılması halinde ise su iĢleme derinliği 

4.97 cm olarak ölçülmüĢ olup %30 oranında daha fazla gözlemlenmiĢtir. 

ġekil 3. Su iĢleme derinliği ile polimer oranı arasındaki iliĢki 
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3.2. Polimer Modifiyeli Hamurların Mekanik Özellikleri 

Üretilen numunelerin en uygun eğilme dayanımına sahip iki polimer ilave oranı belirlendikten 

sonra1 saat boyunca 21 ºC, 100 ºC, 200 ºC ve 250ºC sıcaklıklara maruz bırakılmıĢlardır. 

Maruz kalınan sıcaklığa bağlı olarak polimer içeriği ve eğilme dayanımı arasındaki iliĢki Ģekil 

4'te verilmiĢtir. Kontrol (katkısız) numunelerinin 21, 100, 200 ve 250 ºC sıcaklıklarındaki eğilme 

dayanımları sırasıyla 6.42, 6.35, 6.80 ve 3.84 N/mm
2 
olarak ölçülmüĢtür. SBR polimeri %15 oranında 

ilave edildiğinde eğilme dayanımı 21 ºC sıcaklıkta 7.97 N/mm
2
, 100 ºC sıcaklıkta 6.31 N/mm

2
, 200 ºC 

sıcaklıkta 7.85 N/mm
2
, 250 ºC sıcaklığa maruz kaldığında 6.63 N/mm

2
 olarak belirlenmiĢtir ve en 

yüksek sıcaklıktaki referans numunesine göre %72 oranında bir artıĢ belirlenmiĢtir. Buna rağmen aynı 

oranın 21 ºC sıcaklıktaki eğilme dayanımına göre %24 oranında bir azalma görülmüĢtür.PSBR 

polimeri %20 oranında ilave edildiğinde eğilme dayanımı 21 ºC sıcaklıkta 8.51 N/mm
2
, 100 ºC 

sıcaklıkta 5.56 N/mm
2
, 200 ºC sıcaklıkta 7.35 N/mm

2
, 250 ºC sıcaklığa maruz kaldığında 4.62 N/mm

2
 

olarak belirlenmiĢtir ve en yüksek sıcaklıktaki referans numunesine göre %20 oranında bir artıĢ 

görülmüĢtür. PÜ polimeri %10 oranında ilave edildiğinde eğilme dayanımı 21 ºC sıcaklıkta 6.77 

N/mm
2
, 100 ºC sıcaklıkta 5.81 N/mm

2
, 200 ºC sıcaklıkta 5.88 N/mm

2
, 250 ºC sıcaklığa maruz 

kaldığında 4.31N/mm
2
 olarak belirlenmiĢtir ve en yüksek sıcaklıktaki referans numunesine göre %12 

oranında bir artıĢ gözlemlenmiĢtir.  

ġekil 4.Sıcaklığa bağlı olarak polimer içeriği ve eğilme dayanımı arasındaki iliĢki  

 

 

Maruz kalınan sıcaklığa bağlı olarak polimer içeriği ve sehim arasındaki iliĢki Ģekil 4'te 

verilmiĢtir. Kontrol (katkısız) numunelerinin 21, 100, 200 ve 250 ºC sıcaklıklarındaki sehim değerleri 

sırasıyla 1.313, 1.311, 1.227 ve 1.086 N/mm
2 

olarak ölçülmüĢtür.SBR polimeri %15 oranında ilave 

edildiğinde sehim değerleri 21 ºC sıcaklıkta 1.531 mm, 100 ºC sıcaklıkta 1.305 mm, 200 ºC sıcaklıkta 

1.380 mm, 250 ºC sıcaklığa maruz kaldığında 1.326 mm olarak belirlenmiĢtir ve en yüksek 

sıcaklıktaki referans numunesine göre yaklaĢık %20 oranında bir artıĢ görülmüĢtür. PSBR polimeri 

%20 oranında ilave edildiğinde sehim değerleri 21 ºC sıcaklıkta 1.387 mm, 100 ºC sıcaklıkta 1.295 

mm, 200 ºC sıcaklıkta 1.454 mm, 250 ºC sıcaklığa maruz kaldığında 1.409 mm olarak belirlenmiĢtir 

ve en yüksek sıcaklıktaki referans numunesine göre yaklaĢık %30 oranında bir artıĢ belirlenmiĢtir.PÜ 

polimeri %20 oranında ilave edildiğinde sehim değerleri 21 ºC sıcaklıkta 1.180 mm, 100 ºC sıcaklıkta 

1.193 mm, 200 ºC sıcaklıkta 1.288 mm, 250 ºC sıcaklığa maruz kaldığında 1.025 mm olarak 

belirlenmiĢtir ve en yüksek sıcaklıktaki referans numunesine göre yaklaĢık %10 oranında bir azalmaya 

sebep olmuĢtur. 
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ġekil 5.Sıcaklığa bağlı olarak polimer içeriği ve sehim arasındaki iliĢki  

 

 

Maruz kalınan sıcaklığa bağlı olarak polimer içeriği ve basınç dayanımı arasındaki iliĢki Ģekil 

4'te verilmiĢtir. Sıcaklığın artması katkılı numunelerin basınç dayanımına olumsuz yönde etki etmiĢtir. 

Kontrol (katkısız) numunelerinin 21, 100, 200 ve 250 ºC sıcaklıklarındaki basınç dayanımları sırasıyla 

51.42, 45.29, 50.88 ve 39.63 N/mm
2 
olarak ölçülmüĢtür.SBR polimeri %15 oranında ilave edildiğinde 

basınç dayanımı 21 ºC sıcaklıkta 31.89 N/mm
2
, 100 ºC sıcaklıkta 31.55 N/mm

2
, 200 ºC sıcaklıkta 

45.23 N/mm
2
. 250 ºC sıcaklığa maruz kaldığında 43.87 N/mm

2
 olarak belirlenmiĢtir ve en yüksek 

sıcaklıktaki referans numunesine göre %10 oranında bir artıĢ belirlenmiĢtir.PSBR polimeri %20 

oranında ilave edildiğinde basınç dayanımı 21 ºC sıcaklıkta 42.57 N/mm
2
, 100 ºC sıcaklıkta 26.78 

N/mm
2
, 200 ºC sıcaklıkta 37.08 N/mm

2
, 250 ºC sıcaklığa maruz kaldığında 34.84 N/mm

2
 olarak 

belirlenmiĢtir ve en yüksek sıcaklıktaki referans numunesine göre %12 oranında bir azalma 

görülmüĢtür. PÜ polimeri %10 oranında ilave edildiğinde basınç dayanımı 21 ºC sıcaklıkta 35.78 

N/mm
2
, 100 ºC sıcaklıkta 25.03 N/mm

2
, 200 ºC sıcaklıkta 37.01 N/mm

2
, 250 ºC sıcaklığa maruz 

kaldığında 38.83 N/mm
2
 olarak belirlenmiĢtir ve en yüksek sıcaklıktaki referans numunesine göre %2 

oranında çok küçük bir azalma göstermiĢtir. 

ġekil 6.Sıcaklığa bağlı olarak polimer içeriği ve basınç dayanımı arasındaki iliĢki  
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4. SONUÇLAR 

Bu çalıĢmada farklı çeĢit ve oranlarda kullanılan polimer katkısının çimento hamurlarının 

fiziksel ve yüksek sıcaklık altındaki mekanik özelliklerine etkisi incelenmiĢtir. Bu çalıĢmadaki 

sonuçlar; 

- Polimer modifiyeli betonların birim kütleleri geleneksel betonlara göre daha düĢüktür. 

Özellikle PSBR katkisinin %20 oranında kullanılmasıyla yaklaĢık %30'luk bir düĢüĢ elde edilmiĢtir. 

- Polimer modifiyeli betonların geleneksel betonlara göre su emmeyi azalttığı gözlemlenmiĢtir. 

Özellikle PSBR polimerinin %15 katkı oranı için yaklaĢık %65 oranında çok büyük azalma sağladığı 

belirlenmiĢtir. 

- Polimer katkısının numunelerin su iĢleme derinliğini de azaltabildiği gözlemlenmiĢtir. 

Katkısız numunelere kıyasla özellikle PSBR polimerinin %20 oranında kullanılması ile yaklaĢık %90 

oranında çok büyük bir azalma  sağlanmıĢtır. 

- Yüksek sıcaklık altında, polimer modifiyeli betonların basınç dayanımı geleneksel betona 

kıyasla artıĢ gösterebilir. 250 ºC sıcaklıkta referans numunelerine kıyasla SBR katkısının % 5 ve ve 

%15 oranında kullanılması halinde %21 ve %10 oranlarında artıĢ göstermiĢtir.  

- Polimer modifiyeli betonların eğilme dayanımları en yüksek sıcaklığa maruz kalması 

durumunda katkısız numunelere kıyasla genellikle artıĢlar göstermiĢtir. Özellikle %15 oranında SBR  

kullanılan numunelerin 250 ºC sıcaklıktaki eğilme dayanımı katkısız numunye kıyasla %42 artıĢ 

sağlamıĢtır. 

- Bu çalıĢmada sıcaklık arttıkça katkısız numunelerin ve polimer katkılı numunelerin sehim 

değerlerinde bir azalma görülmüĢtür. Buna rağmen 250 ºC sıcaklık için özellikle PSBR polimerinin 

%20 oranında katılması durumunda sehim değerlerinde katkısız numunelere kıyasla yaklaĢık %30 

oranında bir artıĢ göstermiĢtir.  

- Sonuç olarak yüksek sıcaklık hamurların mekanik özelliklerini olumsuz yönde etkiler. Buna 

rağmen polimer katkısı ile çimento hamurunun mekanik özellikleri iyileĢtirilebilir. 
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Özet 

KüreselleĢen dünya piyasalarına entegre olmaya çalıĢan Türkiye ekonomisinin son yıllarda dıĢ 

ticaretini etkileyen en önemli faktörlerden birisi olarak reel efektif döviz kuru gösterilmiĢtir. Reel 

efektif döviz kuru ülkeler arasında gerçekleĢtirilen mal ve hizmet alımlarında ödeme aracı olarak 

kullanıldığı için ithalat ve ihracat üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla reel efektif döviz 

kurunda meydana gelen değiĢmeler fiyat avantajlarından dolayı dıĢ ticaret dengesinin belirlenmesinde 

önem arz etmektedir. GeçmiĢ yıllarda reel efektif döviz kuru ile dıĢ ticaret arasındaki iliĢki üzerine 

literatüre kazandırılan birçok çalıĢma bulunmaktadır. Bu çalıĢmada reel efektif döviz kuru ile dıĢ 

ticareti oluĢturan ithalat ve ihracat arasındaki nedensellik iliĢkisi araĢtırılmaya çalıĢılmıĢtır. Türkiye 

ekonomisi için 1997:M1-2014:M12 arasındaki dönemler kullanılmıĢtır. Yapılan bu ampirik çalıĢmada 

sırasıyla logaritması alınan seriler hareketli ortalamalar yöntemi kullanılarak mevsimsel etkilerden 

arındırılmıĢtır. Mevsimsel etkilerden arındırılan serilere ADF, PP ve KPSS birim kök testleri 

uygulanarak seriler durağan hale getirilmiĢtir. Durağan hale getirilen seriler Granger nedensellik 

analizi ile incelenmiĢtir. Daha sonra JohanseneĢbütünleĢme testi ile seriler arasındaki eĢbütünleĢme 

iliĢkisi incelenmiĢtir. Yapılan bu çalıĢmanın sonucunda Granger nedensellik analizine göre, reel efektif 

döviz kurundan ithalat değiĢkenine doğru bir nedensellik iliĢkisi bulunurken, ithalat değiĢkeninden 

reel efektif döviz kuruna doğra bir nedensellik iliĢkisi bulunmamaktadır. Reel efektif döviz kuru ile 

ihracat arasında ise çift yönlü bir nedensellik iliĢkisinin bulunmadığı tespit edilmiĢtir. Ġthalat ile ihracat 

arasında ise çift yönlü bir nedensellik iliĢkisi bulunmuĢtur. Daha sonra yapılan JohanseneĢbütünleĢme 

testi sonucunda seriler arasında eĢbütünleĢme iliĢkisinin olduğu ortaya çıkmıĢtır. Yani bu seriler uzun 

dönemde birlikte hareket etmektedir ve bu serilerin düzey değerleriyle yapılacak uzun dönem analizi 

sahte regresyon sorunu içermeyecektir. 

Anahtar Kelimeler: Reel Efektif Döviz Kuru, İthalat, İhracat, Granger Nedensellik 

JohansenEşbütünleşme 

Jel Kodları:C50, F40,O24 

 

TheImpact of Real Effective Exchange Rate on ImportandExport: A Coentegration 

Analysis forthe Case of Turkey (1997:01-2014:12) 

Abstract 

In recent years ıt has been showe done of the most important factor saffecting Turkish economy which 

is try ingto be integrated into the globalization World market is realeffective exchange rate. Since real 

effective exchange rate is used as a means of payment for purchasing of good sand services between 

countries, it has a significant impact on import sand exports. Now therefore due to then price 

advantage changes in realeffective exchange rate have great important on determining theforeign trade 

balance. In the past years there are many studies provided to the literature about real effective 

exchange rate and foreign trade. In this study, the casuality relatonship between there alexchange rate 

importand export which composing foreign trade is tried to be investigated. For Turkish economy 
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1997:M1-2014:M12 period sareused. At this emprical study stage, series received their logaritma 

sareclarified from seasonal effecets byus in gmoving average method 

The series which are seasonal effects have been made stabilebyapplyingunitroottests ADF, PP and 

KPSS. These stabile series have been investigated with Granger Casuality analysis. Then the 

cointegration relation ship among theseries has been examined thoroughly with Johansen 

Cointegration test. Inconsequence of this study, according to the Granger Casuality analysisal though 

there is a casuality between real effective exchange rate and importvolatile, there is not a 

casualityrelation between exportvolatile and therealeffective exchange rate. Also it is detectedthatthere 

is not a bidirectional casuality relation between there aleffective exchange rate and export volatile, but 

bidirectional casuality relation between importand export is seen. However, as a result of Johansenco 

integration test it is confessed that there is a cointegration relation between series that is to say. 

Theseseriesare in conformitywitheachother in longperiod.notany problem and also the long term 

analys is on these series will not include false regration problem. 

Keywords: Real Effective Exchange Rate, İmport, Export, GrangerCasuality, JohansenCointegration 

Jel Codes: C50, F40,O24 

1. GĠRĠġ 

Türkiye‘de ihracata dayalı büyüme modelinin benimsendiği 1980‘lerde aynı zamanda küreselleĢme 

eğilimi baĢlamıĢtır. 1990‘lı yıllarda hızlanan küreselleĢme ile birlikte yeniden yapılanan ekonomiler, 

karĢılıklı etkileĢim içinde bulunduğu gibi dıĢ geliĢmelere de duyarlı hale gelmiĢlerdir. Dolayısıyla 

birbirine bağlı olan ulusal ve küresel ekonomik yapılarda, döviz kurlarında meydana gelen 

değiĢikliklerin ithalat ve ihracatı önemli ölçüde etkilediği konusu üzerinde yeni fikirler ortaya atılmıĢ 

ve bu konuda gerek ampirik gerekse de teorik alanda birçok araĢtırma yapılmıĢtır. Bu çalıĢmada, döviz 

kurunda meydana gelen değiĢmelerin ithalat ve ihracat üzerindeki etkisi incelenmeye çalıĢılmıĢtır. 

Öncelikle serilerin logaritması alınarak mevsimsel etkilerden arındırılmıĢtır. Daha sonra ADF, Philips-

Perron ve KPSS birim kök testleri uygulanmıĢ ve seriler durağan hale getirilmiĢtir. ADF birim kök 

testi genel anlamda kullanıldığı, PP birim kök testi trend içeren modellerde kullanıldığı ve KPSS birim 

kök testi ise ADF ve PP birim kök testlerinin sağlaması olduğu için tercih edilmiĢtir. Seriler aynı 

düzeyde durağan olduğundan dolayı Granger nedensellik analizi kullanılmıĢtır. Son olarak 

JohanseneĢbütünleĢme analizi ile uzun dönemde seriler arasında bir eĢbütünleĢme iliĢkisinin olup 

olmadığı tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır.  

2. LĠTERATÜR ÖZETĠ 

Rose ve Yellen (1989), yapmıĢ oldukları çalıĢmalarında 1960:Q1-1985:Q4 dönemi için ABD verileri 

kullanılarak reel döviz kurunda meydana gelen değiĢmelerin yurtiçi gelir, yurtdıĢı gelir ve dıĢ ticaret 

arasındaki iliĢkiyi J eğiriĢi testi ile ölçmeye çalıĢmıĢlardır. Yapılan çalıĢma sonucunda reel döviz 

kurundaki değiĢmelerin hem uzun hem de kısa dönemde bir etkiye sahip olmadığı görülmüĢtür. 

Rose (1991), çalıĢmasında OECD‘ye üye olan 5 ülke için 1974:01-1986:12 dönemleri arasındaki 

verileri kullanarak reel döviz kuru, yurtiçi gelir, yurtdıĢı gelir ve dıĢ ticaret arasındaki iliĢkiyi 

incelemiĢtir. Yapılan analiz sonucunda dıĢ ticaret dengesinin belirlenmesinde reel döviz kurunun 

önemli bir etken olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Lin (1997) yapmıĢ olduğu çalıĢmada reel döviz kuru ile dıĢ ticaret dengesi ve dıĢ ticaret bileĢenleri 

arasındaki iliĢkiyi ABD örnekleminde 1973:03-1994:09 dönemleri verilerini kullanarak araĢtırılmıĢtır. 
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Engle-Granger nedensellik ve koentegrasyon analizi sonucunda dıĢ ticaret dengesi ve bileĢenleri ile 

reel döviz kuru arasında bir eĢbütünleĢme  olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Wilson ve Tot (2001) çalıĢmalarında ABD ve Singapur ekonomileri için 1970:Q1-1996:Q4 dönemi 

verilerini kullanmıĢlardır. Engle-Granger ve JohanseneĢbütünleĢme analizi sonucunda ABD ve 

Singapur‘un yapmıĢ oldukları dıĢ ticarette reel döviz kurlarında meydana gelen değiĢmelerin olumlu 

ya da olumsuz bir etkiye sahip olmadıkları görülmüĢtür. 

Lee ve Soucier (2005) çalıĢmalarında 1986:Q1-2003:Q4 dönemleri arası Asya ülkeleri verilerini 

kullanarak ARCH ve GARCH yöntemi ile analizlerini yapmıĢlardır. Yapılan analiz sonucunda döviz 

kurunda meydana gelen değiĢmelerin ithalat üzerinde pozitif bir etki meydana getirirken ihracat 

üzerindeki etkisi negatif olmuĢtur.  

Ay ve ÖzĢahin (2007) ―J Eğrisi Hipotezinin Testi: Türkiye Ekonomisinde Reel Döviz Kuru ve DıĢ 

Ticaret Dengesi ĠliĢkisi‖ çalıĢması ile reel döviz kurunda değiĢiklik meydana getiren develüasyonun 

dıĢ ticaret üzerindeki etkilerini incelemektedir. 1995:1-2007:6 dönemini kapsayan verilerle zaman 

serisi yöntemi kullanılmıĢtır. Elde edilen bulgulara göre, reel döviz kurunun ihracat ve ithalat fiyat 

endekslerinin en önemli açıklayıcısı olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra ihracat fiyat endeksinin 

ithalat fiyat endeksi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiĢtir.  

Alptekin (2009) ―Türkiye‘de DıĢ Ticaret-Reel Döviz Kuru ĠliĢkisi: Vektör Otoregresyon (Var) Analizi 

Yardımıyla Sınanması‖ çalıĢmasında 1992:02-2009:1 dönemlerinde reel döviz kurunun dıĢ ticaret 

üzerindeki etkilerini VAR modeli yardımıyla incelemiĢtir. Elde edilen bulgular Granger Nedensellik, 

Etki Tepki, Varyans AyrıĢtırma testleri ile açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Yapılan analizlerin sonucunda 

söz konusu değiĢkenler arasında bir iliĢkinin olmadığı, reeĢ döviz kurunun dıĢ ticaret dengesini 

sağlamada etkili olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Tarı ve Yıldırım (2009) çalıĢmalarında ―Döviz Kuru Belirsizliğinin Ġhracata Etkisi: Türkiye Ġçin Bir 

Uygulama‖ incelenmiĢtir. Bu çalıĢmada 1989:Q1-2007:Q3 dönemleri arası ele alınmıĢtır. Yapılan 

çalıĢmanın sonuçlarına göre, döviz kuru belirsizliğinin uzun dönemde ihracatı negatif yönde etkilediği 

ancak kısa dönemde ihracat üzerinde etkili olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Sarı (2010) yapmıĢ olduğu çalıĢmasında ―Döviz kuru Oynaklığının Ġthalata Etkileri: Türkiye Örneği‖ 

incelenmiĢtir. Bu çalıĢmada kullanılan MarkovSwitching ARCH metoduyla döviz kurunun oynaklığı 

belirlenmiĢtir. Ortaya çıkan bulgular, döviz kuru belirsizliğinin ithalat değerini etkilediği yönündedir. 

AktaĢ (2010), ―Türkiye‘de Reel Döviz Kuru ile Ġhracat ve Ġthalat Arasındaki ĠliĢkinin Var Tekniğiyle 

Analizi‖ çalıĢmasında reel döviz kurlarının dıĢ ticaret üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu 

belirtilmektedir. 1989:01-2008:04 dönemlerini kapsayan üç aylık veriler VAR analizi yöntemiyle reel 

döviz kuru, ithalat ve ihracat arasındaki iliĢkiler incelenmeye çalıĢılmıĢtır. Yapılan çalıĢmanın varyans 

ayrıĢtırma ve etki-tepki fonksiyonlarına ait sonuçlar, reel döviz kurlarında meydana gelen 

değiĢmelerin dıĢ ticaret dengesi üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığını ve ithalat kısıtlamalarının 

ihracatı olumsuz olarak etkileyeceğini ortaya koymuĢtur.  

Karaçor ve Gerçeker (2012) yapmıĢ oldukları çalıĢmada ― Reel Döviz Kuru ve DıĢ Ticaret ĠliĢkisi: 

Türkiye Örneği (2003-2010)‖ incelenmiĢtir. 2002:01-2010:12 dönemini kapsayan bu çalıĢmada 

Durağanlık Testi, VAR Modeli, Koentegrasyon Analizi, Hata Düzeltme Modeli metodları 

kullanılmıĢtır. Ortaya çıkan sonuç, reel döviz kurları ile dıĢ ticaret hacmi arasında eĢbütünleĢme 

iliĢkisinin olduğu yönündedir. Ayrıca, reel döviz kurlarından dıĢ ticaret hacmine doğru hem kısa hem 
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de uzun dönemde bir nedensellik iliĢkisi bulunmakta fakat dıĢ ticaret hacminden reel döviz kurlarına 

doğru sadece kısa dönemde bir nedensellik iliĢkisinin olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Kızıldere, Kabadayı ve Emsen‘ in (2013) yapmıĢ oldukları ―DıĢ Ticaretin Döviz Kuru DeğiĢmelerine 

Duyarlılığı: SeçilmiĢ GeliĢmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir Ġnceleme‖ çalıĢmada Türkiye‘nin de dahil 

olduğu yükselen ekonomilerde döviz kurlarının ülkelerin ihracat ve ithalatına etkileri araĢtırılmıĢtır. 

Yapılan çalıĢmada, 1994 ve 2010 yılları arasındaki zaman serisi kullanılmıĢ ve panel veri analizleri ile 

sonuçlar açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Seriler durağanlık ve eĢbütünleĢme analizleriyle incelenmiĢtir ve 

kısa dönemli iliĢkiler hata düzeltme modeliyle incelenmeye çalıĢılmıĢtır. Yapılan çalıĢmanın 

sonuçlarına göre, kurlardaki oynaklığın yükselen ekonomilerin ihracatını olumsuz yönde etkilediği 

ancak ithalatı üzerinde istatistiki olarak anlamsız bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

TapĢın ve Karabulut (2013) yapmıĢ oldukları çalıĢmalarında ―Reel Döviz Kuru, Ġthalat ve Ġhracat 

Arasındaki Nedensellik ĠliĢkisi: Türkiye Örneği‖ incelenmiĢtir. Bu çalıĢmada 1980-2011 yılları ele 

alınmakta ve verilere Toda ve Yamamoto nedensellik analizi uygulanmıĢtır. Elde edilen sonuçlara 

göre, ithalat değiĢkeninden ihracat değiĢkenine doğru ve reel döviz kuru endeksinden ithalat 

değiĢkenine doğru tek yönlü bir nedensellik iliĢkisi vardır. 

Sarıoğlu (2013) ―Reel Döviz Kuru Belirsizliğinin Türkiye‘nin Ġhracatına Etkisi: Farklı Sektörler 

Üzerine Bir Analiz‖ çalıĢmasında reel döviz kurundaki belirsizliklerin ülkenin farklı sektörlerinin 

ihracatı üzerindeki etkisi incelenmektedir. 2003-2011 döneminin verileri kullanılmıĢ ve sınır testi ve 

ARDL yaklaĢımı ile sonuçlar incelenmiĢtir. Sonuç olarak, reel döviz kurundaki belirsizliklerin 

incelenen sektörlerin ihracatı üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmüĢtür. 

3.AMPĠRĠK ANALĠZ 

3.1. Veri Seti 

Bu çalıĢmada Türkiye‘nin ithalat, ,ihracat ve reel efektif döviz kurları arasındaki nedensellik iliĢkisini 

incelemek için 1997:01-2014:12 dönemine ait seriler kullanılmıĢtır. Veriler Ekonomi Bakanlığı ve TC 

Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sisteminden temin edilmiĢtir. Kullanılan değiĢkenlere ait 

detaylı bilgiler Tablo 1‘de gösterilmiĢtir. 

Tablo 1: Veri Seti 

DeğiĢken  Elde Edilmesi Birimi  Kullanım Biçimi  

Türkiye‘nin Ġthalatı Ġthalat verileri Milyon dolar Logaritmik  

Türkiye‘nin ihracatı Ġhracat verileri Milyon dolar Logaritmik  

TÜFE Reel Efektif 

Döviz Kuru 

TÜFE bazlı reel efektif 

döviz kuru 

2003=100 Logaritmik  

Kaynak: TC Merkez Bankası Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) 

3.2. Birim Kök Testi 

3.2.1.ADF Birim Kök Testi 

Ekonometrik analizlerde kullanılan zaman serileri durağan halde bulunmadıkları hallerde sahte 

regresyon sorunu karĢımıza çıkmaktadır (Karaçor ve Gerçeker,2012:289-312). Serinin zaman 

içerisinde nasıl değiĢtiğini anlamlandırabilmek için bir önceki dönemde serilerin regresyonlarının 

belirlenmesi gerekmektedir (Tarı,2014:387). Elde edilen serilerin trendleri t, F ve Ki Kare değerlerinin 

tahmin etmede yetersiz olduğu için serilerin durağan hale getirilmesi serilerin tahmininde yardımcı 

olmaktadır (Uzgören vd. 2007:250). Dickey-Fuller (1979) yapmıĢ olduğu (DF) testinde ekonometrik 

analiz yapılacak zaman serilerinin her birinin birinci dereceden otoregresif olması gerektiğini 
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bildirmiĢ, fakat seriler birinci dereceden yüksek otoregresif süreçte test edilmesi gerektiğinde DF 

testinin kullanılabileceğini bildirmiĢtir (Enders,1995). Yapılan ADF testi sonucunda elde edilen ADF 

test istatistiği değerinin mutlak değer içindeki test sonucunda elde edilen kritik değerden daha küçük 

olması durumunda serinin durağan olmadığı sonucuna ulaĢılır. Bunun yanında eğer test istatistiği 

değeri kritik değerden büyük olursa serinin durağan hale geldiği görülmektedir (BarıĢık ve 

Demircioğlu,2006:74). Dickey-Fuller (1981) otokolerasyon bulunan hata terimlerinin saf rastsal 

olduğu varsayımıyla DF dağılımının geçersiz olması nedeniyle hata terimlerinin eĢitliğin sağ tarafında 

bulunacağını ön gören geniĢletilmiĢ Dickey-Fuller (AugmentedDickey Fuller: ADF) test istatistiği 

geliĢtirilmiĢtir. ADF testi Ģu modellerle gerçekleĢtirilmektedir: 

Yalın Model:                      ∆  

Sabitli Model:                     

Sabitli ve Trendli Model    ∆  

Yapılan testlere göre ortaya çıkan istatistikler MacKinnon (1996) kritik değerleriyle 

karĢılaĢtırılır ve serinin sıfır hipotezi (H0:γ=0), alternatif hipoteze karĢı (H1:γ≠0) test edilir. Burada 

sıfır hipotezi serinin durağan olmadığını gösterirken alternatif hipotez serinin durağan olduğunu ifade 

etmektedir. Modelde ifade edilen, m; gecikme uzunluğunu, Δ; serilerin farkının alındığını 

göstermektedir. Yapılan testte gecikme kriteri olarak Akaike Bilgi Kriteri (AIC) kullanılmıĢtır. Elde 

edilen test sonuçları Tablo 2‘de gösterilmiĢtir. 

Tablo 2: ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

DeğiĢken 
ADF Test 

Ġstatistiği 

Kritik Değerler 

%1 %5 %10 

Ln REERSA -2.049727[14] -4.004365 -3.432339 -3.139924 

ΔLn REERSA -5.638982[14] -3.463067 -2.875825 -2.574462 

Ln İHRACATSA -1.250600[13] -4.004132 -3.432226 -3.139858 

ΔLn İHRACATSA -4.546917[12] -3.462737 -2.875680 -2.574385 

Ln İTHALATSA -2.590346[14] -4.004365 -3.432339 -3.139924 

ΔLn İTHALATSA -4.623181[12] -3.462737 -2.875680 -2.574385 

Not: Düzey değerlerinde sabit terim ve trendli, birinci farkda ise, sabit terimli modeller kullanılmıĢtır. [ ] içindeki değerler; 

Akaike bilgi ölçütüne (Akaike Information Criterion: AIC) göre belirlenmiĢ optimal gecikme uzunluğunu göstermektedir; 

%1 anlamlılık düzeyinde durağanlığı ifade etmektedir. 

 

Tablo 2‘deki sonuçlara bakıldığında Reel Efektif Döviz Kuru Ġthalat ve Ġhracat serilerinin düzey 

değerinde I(0) durağan olmadığını birinci farkta I(1) durağan olduğu görülmektedir. 

 
 

3.2.2.PP Birim Kök Testi 
 

Trend içeren serilerin test edilmesinde kullanılan Phillips-Perron birim kök testi ADF testine göre 

daha güçlü olduğu kabul edilmektedir (Perron,1990). PP birim kök testinde MA (MovingAverage: 

Hareketli Ortalama) teste dahil edilmesi durağanlık testine trend eklenmesi testi daha güçlü hale 

getirmiĢtir (Perron,1990).  ADF testine göre hata terimlerinin bağımsız ve varyanslarının sabit olduğu 

varsayılmaktadır (Tarı,2014:400). Phillips-Perron (1988) ADF testine göre belirlenen bu hata 

terimlerinin varsayımlarını geliĢtirmiĢ ve parametrik olmayan birim kök testi oluĢturulmuĢtur. PP, 

Dickey-Fuller testindeki denklemlerde bulunan bir önceki parametreye ait olan τ istatistiğinde 

parametrik bulunmayan düzeltmeler yaparak içsel bağıntı sorunu çözüme ulaĢtırmıĢtır ve PP, Newey- 
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West hata düzeltme modelini kullanarak otokolerasyon sorununu ortadan kaldırmıĢtır (Göçer ve 

Özdemir,2012).  Yapılacak birim kök testinde kullanılacak denklem aĢağıdaki gibidir: 

 

Burada T; serinin gözlem sayısıdır. 

Hipotezlerin değerlendirilmesi ADF testi ile aynıdır. Yani;  

 ise seri durağan değildir  

 ise seri durağandır. 

Hipotezleri test etmek için yine MacKinnon (1996) kritik değerleri kullanılabilmektedir. Yapılan PP 

testi sonuçları tablo 3‘te gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 3: PP Birim Kök Testi Sonuçları 

DeğiĢken PP Test Ġstatistiği  
Kritik Değerler 

%1 %5 %10 

Ln REERSA -4.001851* -4.001311 -3.430864 -3.139056 

Ln İHRACATSA -3.199050[5] -4.001311 -3.430864 -3.139056 

Ln İTHALATSA -2.979503[5] -4.001311 -3.430864 -3.139056 

ΔLn İTHALATSA -22.12253[5]* -3.460884 -2.874868 -2.573951 
Not: Düzey değerlerinde sabit terim ve trendli, birinci farkta ise, sabit terimli modeller kullanılmıĢtır. KöĢeli parantez 

içindeki değerler, Newey-West ölçütü kullanılarak tespit edilmiĢ band geniĢliğini gösterir. *; %1, **;%10 anlamlılık 

düzeyinde durağanlığı ifade etmektedir. 

Tablo 3‘teki sonuçlara bakıldığında REERSA‘nın ve ĠHRACATSA‘nın düzey değerinde I(0) durağan 

olduğu görülürken ĠTHALATSA‘nın düzey değerinde durağan olmadığı, birinci farkı alındığında 

durağan hale geldiği yani I(1) olduğu görülmektedir. 

3.2.3.KPSS Birim Kök Testi 

Yapılan bu çalıĢmada kullanılan bir baĢka test yöntemi ise Kwiatkowski,  Phillips, Schmidt ve 

Shin‘in (1992) beraber geliĢtirdikleri KPSS birim kök testidir. KPSS birim kök testinde kurulan 

hipotezler ADF testi için kurulan hipotezlere göre farklılık göstermektedir ve sıfır hipotezi ADF birim 

kök testinde serinin durağan olmadığını belirtirken KPSS testinde sıfır hipotezi serinin durağan 

olduğunu alternatif hipotez ise serinin birim kök olduğunu savunur (Sevüktekin ve Çınar, 2014: 376). 

KPSS testi yapılırken seriler determinist trendlerden arındırılır ve seriler durağan hale gelirken 

LangrangeMultiplier (LM) istatistiği kullanılır. KPSS testi aĢağıdaki regresyon modelinden hareket 

eder: 

 

 

Yukarıda belirtilen denklemlere göre  gözlemlenmiĢ seri değerlerini ifade ederken,  

deterministtik trend değerlerini göstermektedir. Ayrıca hata teriminin ortalaması sıfır, varyansı sabittir 

yani ‘dur (Sevüktekin ve Çınar, 2014: 377). Denkleme göre durağanlık hipotezi ‘nin 

varsayanının sıfır olduğunu =0) varsayar. Bir diğer durumda ‘nin durağan ve 

olduğudur. Bu açıklamalardan sonra kurulacak olan KPSS test hipotezleri Ģu Ģekilde açıklanır: Sıfır 

hipotezi zaman serisinin trend durağan olduğunu yani birim kök olmadığını bunun yanında alternatif 
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hipotezin zaman serisinde trend durağan olmadığını yani birim kök olduğunu açıklayabiliriz. KPSS 

testinin denklemleri Ģu Ģekildedir: 

 

LM testi Ģu Ģekilde hesaplanır: 

 

Burada,  olarak tanımlanır. ‘nin tutarlı bir 

tahminini giderken T  için =  oranıyla hesaplamak mümkündür. 

ise seri durağandır. 

ise seri durağan değildir. 

KPSS birim kök testinin ana amacı serilerin trendlerinden arındırılarak birim kök testini 

gerçekleĢtirmekle birlikte birim kök hipotezinin farkı alınarak birim kök gücünün arttırılmasını 

sağlamaktır (Sevüktekin ve Nargeleçekenler, 2010: 247). KPSS birim kök testi ADF ve PP testinin 

tersi olarak hesaplanmaktadır ve bir Ģekilde ADF ve PP testinin sağlaması olarak kullanılabilir. Elde 

edilen KPSS birim kök testi sonuçları Tablo 4‘te gösterilmiĢtir. 

Tablo 4: KPSS Birim Kök Testi Sonuçları 

DeğiĢken 
KPSS Test 

Ġstatistiği 

Kritik Değerler 

%1 %5 %10 

Ln REERSA  0.094406[10]* 0.216000 0.146000 0.119000 

Ln İHRACATSA 0.250048[11] 0.216000 0.146000 0.119000 

ΔLn İHRACATSA  0.125570[24]* 0.739000  0.463000  0.347000 

Ln İTHALATSA  0.167071[11]* 0.216000  0.146000 0.119000 
Not: Düzey değerlerinde sabit terim ve trendli, birinci farkda ise, sabit terimli modeller kullanılmıĢtır. KöĢeli parantez 

içindeki değerler, Newey-West ölçütü kullanılarak tespit edilmiĢ band geniĢliğini gösterir. *; %1 anlamlılık düzeyinde 

durağanlığı ifade etmektedir. 

 

Tablo 4‘teki sonuçlara bakıldığında REERSA ve ĠTHALATSA serisinin düzey değerinde durağan 

olduğu yani I(0)olduğu ĠHRACATSA‘nın ise düzey değerinde durağan olmadığı birinci farkı 

alındığında durağan hale geldiği yani I(1) olduğu görülmektedir. 

3.3.  Granger Nedensellik 

Ġktisadi değiĢkenler arasındaki iliĢkinin yönü iktisat teorisi tarafından belirlenemediği 

durumlarda, değiĢkenler arasındaki etkileĢimin varlığı ve yönü, Granger (1969) testi ile 

belirlenebilmektedir. Bu testte bağımlı-bağımsız değiĢken ayrımı yoktur. Bütün değiĢkenlerin 

birbiriyle olan etkileĢimi eĢanlı olarak analiz edilebilmektedir.  

Granger nedensellik testi, Ģu modeller yardımıyla gerçekleĢtirilmektedir: 
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Burada denklem 1‘de X‘in tahminine Y‘nin gecikmeli (geçmiĢ) değerlerinin eklenmesi, X‘in 

öngörü performansını artırıyorsa, Y, X‘in bir nedenidir denir. Bunun anlamı; Y, X‘i etkilemektedir 

demektir. Yoksa X‘in kesin bir nedeni Y‘dir demek değildir.  

Ho: yani Y‘den X‘e doğru bir nedensellik iliĢkisi yoktur. 

: X‘den Y‘ye doğru bir nedensellik iliĢkisi vardır. 

Test, denklem 1‘deki ‘lerin grup halinde sıfıra eĢit olup olmadığı incelenmektedir. 

katsayıları, belirli bir anlamlılık düzeyinde sıfırdan farklı bulunursa, Y‘nin, X‘in bir nedeni olduğu 

sonucuna varılmaktadır. Yani Y‘den X‘e doğru tek yönlü bir nedensellik iliĢkisinin var olduğuna karar 

verilir. 

Benzer Ģekilde denklem 2‘de yer alan ‘ler belirli bir anlamlılık düzeyinde sıfırdan farklı 

bulunursa,  X, Y‘nin bir nedenidir (nedenselidir, Grangernedenselidir) denir. Bu durumda X, Y‘yi 

anlamlı düzeyde etkilemektedir. X‘ten Y‘ye doğru tek yönlü bir nedensellik iliĢkisinin var olduğuna 

karar verilir. Bu durumda etkinin artırma yönünde mi yoksa azaltma yönünde mi olduğu 

belirlenememektedir. Sadece etki var mı yok mu belirlenmektedir.  

Her ikisi de ( sıfırdan farklı ise ikisi de birbirini etkilemektedir. Bu durumda değiĢkenler 

arasında iki yönlü nedensellik iliĢkisinin var olduğuna karar verilmektedir. Ġki parametrede sıfıra eĢit 

olduğunda değiĢkenler arasında bir nedensellik iliĢkisinin olmadığına karar verilmektedir. 

Nedensellik analizi için bu çalıĢmada kullanılacak modeller aĢağıdaki Ģekilde düzenlenmiĢtir: 

 

 

 

Tarı‘ya göre nedensellik kavramı ve analizinin aĢamaları Ģu Ģekilde açıklanabilir (Tarı, 2014: 437-

439). 

Burada, test edilen hipotez, =0 olup  gecikmeli değiĢkenlerin iliĢkide 

yeri olmadığı ve REER‘denFTV‘e doğru bir nedensellik iliĢkisinin olmadığı anlamına gelir. Alternatif 

hipotez ise 0 olup REER‘denFTV‘e nedensellik olduğunu gösterir.  

Kısıtlamalı iliĢkilerde hata terimlerinin toplamının bulunması;  
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terimi dıĢarıda bırakılarak geride kalan:  

 

iliĢkisi tahmin edilir ve hata terimleri katsayıları toplamı olarak bulunur. 

Kısıtlamasız iliĢkilerde hata terimlerinin katsayılarının toplamı ; 

 

Ģeklinde olan kısıtlamasız iliĢki tahmin edilerek hata terimleri kareleri toplamı;  olarak 

bulunur. 

Test istatistiğinin hesaplanması için F değeri hesaplanması aĢağıdaki gibidir. 

 

Burada  kısıtlamasız iliĢkideki 

hata terimleri kareleri toplamıdır. m; dıĢarıda bırakılan gecikmeli değiĢken (kısıt) sayısı, n; örnek 

hacmi ve k; parametre sayısını gösterir. 

Tablo değerlerinin bulunması; F tablosu üzerinden (m,n-k) değeri bulunarak gösterilir. 

KarĢılaĢtırma ve karar aĢaması. Bu aĢamada hesaplanan F değeri tabloda bulunan F değerinden küçük 

ise REER‘denFTV‘e doğru nedensellik iliĢkisi olmadığı hipotezi kabul edilir. Büyük ise hipotez 

reddedilerek, REER‟denFTV‘e nedensellik iliĢkisi vardır hipotezi kabul edilir. 

Bu açıklamalar ıĢığında çalıĢmada Granger nedensellik testi yapılmıĢ ve elde edilen bulgular 

Tablo 5‘de sunulmuĢtur. 

Tablo 5: Granger Nedensellik Testi 

DeğiĢkenler F Ġstatistiği 
Olasılık 

Değeri 
Karar 

REER          ĠTHALAT 

 

 

4.30957 

 

 

 

 

0.0147 

 

 

 

Reel efektif döviz kurundan 

ithalata doğru bir nedensellik 

iliĢkisi bulunmaktadır. 

ĠTHALAT                 REER 

 

2.41548 

 

 

 

 

0.0918 

 

 

 

Ġthalattan Reel efektif döviz 

kuruna doğru bir nedensellik 

iliĢkisi bulunmamaktadır. 

REER                       ĠHRACAT 

 

1.10150 

 

 

 

 

0.3343 

 

 

 

Reel efektif döviz kurundan 

ihracata doğru nedensellik 

iliĢkisi bulunmamaktadır. 
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ĠHRACAT                 REER 

 

2.20433 

 

 

 

 

0.1129 

 

 

 

Ġhracattan Reel efektif döviz 

kuruna doğru bir nedensellik 

iliĢkisi bulunmamaktadır. 

ĠHRACAT                   ĠTHALAT 

 

 

5.05449 

 

 

 

 

0.0072 

 

 

 

Ġhracattan ithalata doğru bir 

nedensellik iliĢkisi 

bulunmaktadır. 

ĠTHALAT                  ĠHRACAT 

 

7.52996 

 

 

 

 

0.0007 

 

 

 

Ġthalattan ihracata doğru bir 

nedensellik iliĢkisi 

bulunmaktadır. 

Not: Optimum gecikme uzunluğu; FPE, AIC ve HQ kriterleri baz alınarak 2 olarak belirlenmiĢtir. 

Yapılan Granger Nedensellik analizinin sonucunda reel efektif döviz kurundan ithalat 

değiĢkenine doğru, ihracat değiĢkeninden ithalat değiĢkenine doğru ve ithalat değiĢkeninden ihracat 

değiĢkenine doğru bir nedensellik iliĢkisi olduğu tespit edilirken; ithalat değiĢkeninden reel efektif 

döviz kuruna, reel efektif döviz kurundan ihracata ve ihracattan reel efektif döviz kuruna doğru bir 

nedensellik iliĢkisi tespit edilememiĢtir. 

3.4. JohansenEşbütünleşme 

Ġlk olarak Engle ve Granger (1987) tarafından bulunan tek denklemli eĢbütünleĢme analizi, daha sonra 

Johansen (1988) ve Johansen ve Juselius (1990), tarafından çok denklemli (eĢanlı denklem sistemine 

sahip) olarak geliĢtirilmiĢtir. Vektör otoregresif (vectorautoregressive: VAR) temelli olan 

JohanseneĢbütünleĢme yöntemi, birden çok açıklayıcı değiĢken olduğunda, bu seriler arasındaki birden 

fazla eĢbütünleĢme iliĢkilerini tespit etmede güçlü kabul edilmektedir. Johansen yaklaĢımı p. 

dereceden bir vektör otoregresif süreç ele alınarak açıklanabilir: 

 

Burada ; düzeyde durağan olmayan I(1) değiĢkenlerinin bir k vektörünü, ; deterministik 

değiĢkenlerin bir d vektörünü,  ise, yenilik (innovation) vektörünü temsil etmektedir. Denklem 

(1)‘deki vektör otoregresif sürecinin birinci farkı alındığında: 

 

 

Burada matrisinin indirgenmiĢ bir rankı olarak tanımlanan eĢbütünleĢme hipotezi,  

biçiminde ifade edilmektedir.  (kxr) boyutlu ve rankı  olan iki matrisi temsil etmektedir. ; 

eĢbütünleĢme sayısını (rankı),  ; değiĢkenlerin denge iliĢkileri içinde uzun dönem etkilerini gösteren 

eĢbütünleĢme vektörünü,  ; hata düzeltme modelinde uyarlanma hızını göstermektedir. Buna göre, 

Johansen yönteminde, kısıtlanmamıĢ bir VAR‘dan  matrisi tahmin edilmekte ve ‘nin indirgenmiĢ 
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rankıyla belirtilen koĢulların geçerliliği test edilmektedir. matrisininrankı, iz istatistiği ( ) veya 

MaxEigenvalue istatistiği yardımıyla bulunmaktadır. Ġz istatistiği ile MaxEigenvalue istatistiği 

arasında bir tezat oluĢtuğunda, MaxEigenvalue testi daha kesin sonuçlar verdiği için tercih edilmelidir 

(Tarı, 2012: 427). ve  matrislerinden elde edilen test istatistikleri Johansen-Juselius (1990) veya 

Osterwald-Lenum (1992) tablo değerleriyle karĢılaĢtırılır (Tarı, 2012: 428). 

Johansen yönteminin avantajı, uzun dönem analizinde, serilerin düzey değerlerinin kullanılması, 

böylece serilerin olabildiğince fazla bilgi içermesidir. Johansen yönteminin en önemli kısıtı ise; 

analize dâhil edilecek serilerin aynı dereceden durağan olmasının gerekliliğidir (Johansen, 1988). 

Tablo 6: JohansenEĢbütünleĢme 

Hipotez Trace Ġstatistiği Kritik Değer (%5) Prob. 

H0:  =0,  H1:  =1   33.22721  29.79707  0.0194 

H0: ,  H1:  =2 14.88134  15.49471 0.0617 

 

Ġlk durumda hesaplanan test istatistiği, kritik değerden büyük olduğu için, H0 reddedilir ve seriler 

arasında bir tane eĢbütünleĢme iliĢkisinin var olduğuna karar verilir. 

 

4. SONUÇ 

Reel efektif döviz kurunda meydana gelen değiĢmelerin ithalat ve ihracat üzerindeki etkilerini 

incelemek üzere analizler yapılmıĢtır. Yapılan çalıĢmanın sonucundaGranger nedensellik analizine 

göre, reel efektif döviz kurundan ithalat değiĢkenine doğru bir nedensellik iliĢkisi bulunmaktadır. 

Ancak ithalat değiĢkeninden reel efektif döviz kuruna doğru bir nedensellik iliĢkisi bulunmamıĢtır. 

Reel efektif döviz kuru ile ihracat arasında çift yönlü bir nedensellik iliĢkisinin bulunmazken, ithalat 

ile ihracat arasında çift yönlü bir nedensellik iliĢkisi bulunmuĢtur. Son olarak yapılan 

JohanseneĢbütünleĢme testi sonucunda seriler arasında eĢbütünleĢme iliĢkisinin olduğu tespit 

edilmiĢtir. Sonuç olarak, bu serilerin uzun dönemde birlikte hareket ettiği ve bu serilerin düzey 

değerleriyle yapılacak uzun dönem analizininsahte regresyon sorunu içermediği ortaya çıkmıĢtır.  
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Reklamlarda Dinsel Öğelerin Kullanılmasının Tüketici Algılamalarına Yansıması 
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Özet 

 Pazarlamanın hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldiği dünyamızda, 

pazarlama iletiĢimi önemini gittikçe arttırmaktadır. Pazarlama iletiĢiminin önemli unsurlarından biri 

olarak reklam, tüketiciler açısından kendilerine sunulan ürün ve hizmetleri ayırt etmede 

kullanılabilecek önemli stratejik araçlardan birisidir. Gittikçe artan oranda bireyselleĢen pazar 

ortamlarında iĢletmeler farklı pazar segmentlerine ulaĢmak için reklamı gittikçe artan oranda 

kullanmaktadırlar. Bu anlamda reklamlarda, dini inanıĢlara yönelik olarak ta artan oranda dinsel öğe 

kullanılmaktadır.  Kotler‘in de dediği gibi günümüzde reklamın misyonu; bilgilendirmek, ikna etmek, 

anımsatmak veya bir satın alma kararını pekiĢtirmek üzerine kuruludur. Dini öğelerin reklamlarda 

kullanılması da bu kapsamda değerlendirilebilmektedir. Dini öğeler kullanarak iĢletmeler ürünlerini 

daha alt pazar segmentlerinde duyarlı olan müĢterilerine tanıtma ve bu sayede hem yeni müĢteri kitlesi 

oluĢturabilme hem de mevcut müĢteriler arasında sadakati arttırabilme amacını gütmektedirler.  

 Bu çalıĢmada iĢletmeler tarafından ürünlerinin reklamlarında kullanılan dini motiflerin, 

tüketici algılamaları üzerinde olumlu veya olumsuz herhangi bir değiĢikliğe yol açıp açmadığı 

incelenilmeye çalıĢılmıĢtır. Algılamaları ölçmek için kolayda örnekleme yöntemi ile anket uygulaması 

yapılmıĢ elde edilen veriler SPSS paket programı ile değerlendirilmiĢtir.  

Anahtar kelimeler: Reklam, Dinsel Öğeler, Müşteri sadakati, Müşteri Algılaması, Müşteri Bağlılığı 

THE REFLECTION OF THE USE OF RELIGIOUS ELEMENTS IN 

ADVERTISEMENTS ON CONSUMER PERCEPTION 

Abstract 

The importance of marketing communication gradually increased in our world where marketing 

becomes one of the indispensable elements of our life.  Advertisement - one of the important element 

of  marketing communication - is an important strategic tool in indentificaiton of goods and services 

proffred for customers. Enterprises use advertisements increasingly in order to reach varied market 

segments in market environments which become increasingly individualistic. In this sense, Religious 

elements are being used increasingly in advertisements intended for religious beliefs. Today, the 

mission of advertisement is ,as Kotler points out, established on to inform,  persuade,  remind or 

reinforce purchasing decision. The use ofreligious elements in advertisement can be considered in this 

content. Enterprises aim to introduce their goods to more sensitive costumers in sub-market segments 

by using religious objects, by this means,  to create  new customer mass and to increase loyalty among 

current custumers. 

This study examines whether religious motives used by enterprises in good‘s advertisements results 

any positive or negative alteration on consumer perceptions. In order to measure perceptions, a 
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questionnare is conducted with convenience sampling method, and obtained data is evaluated by SPSS 

packaged software. 

Key Words: Advertisements, Religious Elements, Customer Loyalty, Costumer Perception, Customer 

Engagement 

1.TÜKETĠCĠ DAVRANIġLARI ĠLE REKLAM VE ALGILAMA ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ 

 Yoğun ve hızlı yaĢanan rekabet ortamında, sürekli değiĢen çevresel Ģartların varlığında 

günümüz iĢletmeleri çeĢitli araç ve yöntemlerle, birbirlerine rekabetçi üstünlük sağlamaya çalıĢmakta 

ve tüketicileri tarihte hiç olmadığı kadar yoğun bir ileti bombardımanına tutmaktadırlar. Tüketiciler bu 

zorlu koĢullar altında tercihlerini belirleyerek satın alma eylemini gerçekleĢtirmektedir. Böylesine zor 

ve güç bu seçim sürecinde, iĢletmelerin hedef kitleleri satın aldırma edimine iten temel etmenlerin 

iĢlevleri üzerinde durmak yerinde olacaktır. 

 DavranıĢ çok boyutlu bir değiĢken olarak karmaĢık süreçleri içermektedir. Bu anlamda 

günümüz tüketicilerinin davranıĢlarında da çok boyutluluktan kaynaklanan karmaĢıklaĢma gittikçe 

artmaktadır. Bununla beraber, ulaĢım olanaklarında yaĢanan hızlı geliĢmeler, artan ürün çeĢitliliği ve 

rekabetçi firma sayısı gitgide tüketicilerin daha da hareketli hale gelmelerine sebep olmuĢtur 

(Gürbüghz vd;2009;181-210). YaĢanan bu yüksek hareketlilikle zenginleĢen ve farklılaĢan yaĢam 

tarzları, artan tüketici istek ve ihtiyaçları iĢletmeleri ürünlerini fark edilir kılmaya zorlamıĢtır. Fark 

edilir olmak ise tüketicilerin, iĢletmeleri, iĢletmelerin ürünlerini, ürünlerinin özelliklerini ve farklarını 

algılamalarından geçmektedir.  

Ġnsanlar, ihtiyaç veya isteklerini karĢılarken tüketici rolüne bürünmektedirler.  Tüketiciler, 

tüketim dünyalarına yönelik olarak iki katmandan bilgi edinirler, bu katmanlardan ilki; duyu organları 

vasıtasıyla gerçekleĢtirilen duyum katmanı ve ikincisi de hissedilen bilgilerin yorumlanılarak, iĢlendiği 

algılama katmanıdır(Ġslamoğlu ve AltunıĢık;2013,96). Algı kavramı, ikna sürecinde önemli bir rol 

oynamaktadır. Algı, çevrenin, bireylerin, nesnelerin, kokuların, seslerin, hareketlerin, tatların ve 

renklerin gözlemlenmesiyle ilgilidir. Duyumları yorumlama, onları anlamlı bir biçime getirme 

sürecidir ve ikna sürecinde önemli rol oynamaktadır(OdabaĢı ve BarıĢ, 2012:128). 

 Çevremiz olabildiğince çeĢitli ve karmaĢık görsel imgelerle doludur. Günümüz dünyasında 

fotoğraf, sinema,  televizyon ve internet gibi kitle iletiĢim araçlarının egemenliği görsel kültürün 

yükseliĢine kaynaklık etmektedir (Mamur,2012;2149-2174). Bu yükseliĢ beraberinde tüketicilere 

ulaĢma yolu olarak reklamların bu tür mecralarda gösterilmesi zorunluluğunu getirmiĢtir.  

 Reklam malların, hizmetlerin veya fikirlerin, geniĢ kitlelere duyurulması ve benimsetilmesi 

amacıyla, bir ücret karĢılığında, kiĢisel olmayan bir biçimde sunulmasıdır (Mucuk, 2010; 219). 

ĠĢletmeler yalnızca bir ürünün tanınırlığını ya da satıĢını arttırmak için reklam faaliyetinde 

bulunmamakta, rakiplerinden ayırt edilebilmek ve bilinirliklerini arttırabilmek amacıyla da reklam 

çalıĢmaları yapmaktadırlar (Çetin ve Sönmez, 2014,191-207). Reklamlar genellikle kar amacı güden 

iĢletmeler tarafından ekonomik bir çıkar sağlamak amacıyla oluĢturulmuĢ iletilerdir. Reklamlar, hedef 

kitleler üzerinde etkili olabilmek amacıyla iknadan yararlanmaktadırlar. Ġkna her türlü iletiĢim 

etkinliğinde yer aldığı biçimde bireyleri eyleme geçiren temel unsur olarak karĢımıza çıkmaktadır 

(Yıldız ve Deneçli;2010;96-110, Göklüberk ve NadasbaĢ,2014, 379-395). Ġkna; iĢletmelerin, hedef 

kitlelerinin belirli bir konudaki tutum ve davranıĢlarını, özgür seçim ortamında aktarılan mesajlar 

aracılığıyla değiĢtirmek amacıyla inandırmaya çalıĢtığı sembolik süreç olarak değerlendirilebilir. 

(Kıymalıoğlu;2014167-203). 
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 Bireyin kimliği, algıları, değer yargıları, ihtiyaç ve beklentileri, tüketim alıĢkanlıkları, 

tercihleri ve alıĢkanlıkları, hayattaki kısa ve uzun vadedeki hedeflerinin hepsi, kültürden etkilenerek 

Ģekillenmektedir. Kültür, insanların ihtiyaçlarını nasıl tatmin edeceklerini, neyin tüketilip neyin 

tüketilmeyeceğini belirler (Aktuğlu ve Aytekin;2007,133-142). Kültürü belirleyen ve etkileyen öğeler 

arasında dil, din, cinsiyet, etnik köken/milliyetçilik, âdet, gelenek, görenekler gibi kiĢisel ve toplumsal 

unsurlar yer almaktadır. Özellikle tüketicilerin, dini bağlılıklarının olup olmayıĢı ve bu konudaki 

hassasiyetleri tüketim faaliyetlerini doğrudan etkilemektedir. Dini bağlılık, insanların hayatında inanç, 

bilgi ve davranıĢlarının Ģekillenmesinde önemli bir role sahiptir. Farklı dini grupların farklı inançları 

ve yaĢam tarzları vardır. Bu dini bağlılık unsurları, insanların günlük yaĢamlarında ve özellikle 

tüketime yönelik davranıĢ ve tercihlerinde biçimlendirici fonksiyonlar taĢımaktadırlar (Özdemir ve 

Yaylı;2014,183-202) 

 Ġnsanların dini kimliklerine ait özellikler, insanların tüketim kültürü, hayat tarzı, kiĢisel 

seçimleri, ekonomik davranıĢları, iĢ alıĢkanlıkları ve sosyo-kültürel davranıĢları gibi unsurlarda 

kendini göstermektedir (Özdemir ve Yaylı;2014,183-202). Reklam malların, hizmetlerin veya 

fikirlerin, geniĢ kitlelere duyurulması ve benimsetilmesi amacıyla, bir ücret karĢılığında, kiĢisel 

olmayan bir biçimde sunulmasıdır. Tüketicilerin dini hassasiyetlerine bağlı olarak marka tercihleri ve 

satın alma davranıĢları da değiĢebilmektedir. Ancak bu yargıyı her ürün için genellemek doğru 

olmayabilir (Özdemir ve Yaylı;2014,183-202). Örneğin Müslümanlar için gıda tüketiminde domuz ve 

domuz ürünleri çok hassas bir konu iken ayakkabı tüketiminde bu hassasiyet aynı ölçüde olmayabilir. 

 ġüphesiz reklamlarda elde edilmek istenilen durum, tüketici algılamalarını değiĢtirmek ve 

tüketicilerin iĢletmelerin ürün ve hizmetlerine yönelik tutumlarını olumlu hale dönüĢtürmektir. Bu 

bağlamda tutumları değiĢtirmek veya olumluya yönelik olarak pekiĢtirmek ana amaç olarak ortaya 

çıkmaktadır. Tutumu; kiĢinin nesne, ortamlara yönelik olumlu ya da olumsuz bir biçimde tepkide 

bulunma eğilimi (OdabaĢı ve BarıĢ;2010;157), bireylerin herhangi bir Ģey hakkında sahip oldukları 

tamamlayıcı düĢünceler (Durmaz,2011;80) olarak tanımlamak mümkündür  

 Tutum; biliĢsel bileĢen, duygusal bileĢen ve davranıĢsal bileĢen olmak üzere üç bileĢenden 

oluĢmaktadır (OdabaĢı ve BarıĢ;2010;159). Tutum satın alma eğilimini ve eğilim de satın alma 

davranıĢını etkilemektedir. Tutum, eğilim ve davranıĢ arasındaki iliĢki pek çok akademik çalıĢmada 

incelenmiĢ ve varlığı ortaya konulmuĢtur (Tsang, Ho ve Liang,2004:65-78). Tutumun varlığından 

bahsedebilmek için öncelikli olarak algılamanın var olması gerekmektedir. Algılama da bireyin dıĢ 

dünyayı anlamlı ve kendi içinde uyumlu bir biçimde canlandırması amacıyla dıĢarıdan gelen 

uyarıcıları seçme, organize etme ve yorumlama sürecidir (Ġslamoğlu ve AltunıĢık,2013;96). 

 

ġekil:1 Tipik bir Algılama Süreci 

 

Kaynak: Ġslamoğlu ve AltunıĢık; 2013, 97 
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ġekil 1‘de de görülebileceği üzere tipik bir algılama süreci dıĢ çevre uyaranlarının duyu 

organları vasıtasıyla farkına varılması sonucunda tüketicilerin uyarıcıyı yorumlaması Ģeklinde 

gerçekleĢmektedir. Yorumlama evresi ile birlikte anlamlandırma da gerçekleĢmiĢ olacaktır. Çevresel 

uyaranların algılanması tüketici davranıĢlarının temelini teĢkil ederken, geçmiĢ, yaĢantılar, tecrübeler, 

bireysel özellikler ve ilgilenim de anlamlandırma sürecinde etkili olmaktadır. 

 Tüketici dünyası, tüketici ve pazarlamacılar arasında tüketicilerin kültürel mekan ve 

zamanlarında yerleĢmiĢ iĢaret ve sembollerden örülmüĢ anlamlar ağıdır. ĠĢletmelerin pazarlama 

çalıĢmalarının önemli bir kısmı kültürel sembolizme odaklanmıĢtır. Bu çabalar, ürünlerin fonksiyonel 

kullanımlarının ötesinde sembolik anlamlarda ifade etmektedir ve ürünlere sosyal iliĢkide kullanılan 

anlalar haricinde pek çok anlam yüklemektedir (Dotson ve Hyatt, 2000;63-68). Reklamlar ve 

reklamlarda kullanılan öğeler aracılığıyla tüketicilere yansıtılan bu sembolizm, tüketim dünyasında 

tüketici algılarını değiĢtirmekte ve tüketicileri tüketmeye yönlendirmektedir. Bu araĢtırmanın hareket 

noktası burasıdır.  

 

2.ARAġTIRMA SONUÇLARI VE BULGULAR 

 Bu çalıĢmanın amacı reklamlarda kullanılan, dinsel öğelerin tüketicilerin algılarını etkileyip 

etkilemediğini ve tüketicilerin bu durum karĢısında takındıkları tutumların belirlenmesidir. 

AraĢtırmanın ana kütlesini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğrencileri ve çalıĢanları 

oluĢturmaktadır.  Örnekleme yöntemi olarak tesadüfi olmayan kolayda örnekleme yöntemi seçilmiĢtir. 

 Dini inanıĢların bireysel ve toplumsal davranıĢlar üzerindeki etkisi ile ilgili pek çok çalıĢma 

varken, dinin pazarlama iletiĢimi üzerindeki etkisini doğrudan inceleyen ve reklamlarda dinsel 

öğelerin kullanımını inceleyen pek az çalıĢma bulunmaktadır (Fam, Waller ve Erdoğan, 2004;537-

555). Bu anlamda bu araĢtırma bu boĢluğun giderilmesine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıĢtır. 

 AraĢtırmada veri toplama aracı olarak yüz yüze anket yöntemi uygulanmıĢ, katılımcılara 

anketin uygulanması sırasında gerekli tüm açıklamalar yapılmıĢ ve formların değerlendirmeye uygun 

olacak biçimde eksiksiz doldurulması sağlanmıĢtır. Yapılan kontrollere rağmen, analize uygun 

olmayan 54 anket değerlendirme dıĢı bırakılmıĢ, analizler 300 anket üzerinden yapılmıĢtır.  

 AraĢtırma 1 Haziran ve 22 Haziran tarihleri arasında yapılmıĢtır. AraĢtırma, Karaman Ġlinde 

ve dinsel öğelerin hangi dine ait olduğu ve neler olduğu belirtilmeden yapılmıĢtır.  

Amaçlarına göre pazarlama araĢtırmaları, keĢfedici, tanımlayıcı ve nedensellik araĢtırmaları olmak 

üzere üç baĢlıkta toplanmaktadır (Nakip, 2004;22). KeĢfedici araĢtırmalar problemin genel hatlarını 

ortaya koymayı amaçlarken (Fettahlıoğlu;2011;21), nedensel araĢtırmalar, değiĢkenler arasındaki 

iliĢkiyi açıklamaya çalıĢırlar (Kavak;2013,120) tanımlayıcı araĢtırmalar ise bir ana kütlenin yada 

fenomenin özelliklerini tanımlamaya yönelik (Bakır ve Aydoğan;2015,195-209) çalıĢmaları 

içermektedir. Buradan hareketle bu araĢtırmanın türü tanımsaldır. 

 

 

 

 



IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

664 

 

Tablo: 1 Katılımcılara Ait demografik bilgiler 

  Frekans Yüzde   Frekans Yüzde 

 

Cinsiyet 

Erkek 133 44,3  

Eğitim 

durumu 

Ġlköğretim 27 9,0 

Kadın 164 54,7 Ortaöğretim 46 15,3 

Toplam 297 99,0 Lisans 211 70,3 

 

 

 

 

YaĢ aralığı 

15-25 201 67,0 Lisansüstü 13 4,3 

26-36 64 21,3  

 

Gelir 

Durumu 

500-1000 96 32,0 

37-47 19 6,3 1001-1500 80 26,7 

48-58 10 3,3 1501-2000 56 18,7 

59+ 6 2,0 2001-2500 29 9,7 

Toplam 300 100 3000+ 33 11,0 

 

 AraĢtırmaya katılanların demografik özellikleri tablo 1‘de özetlenmiĢtir. Bu tabloya göre 

katılımcıların durumları incelendiğinde, katılımcıların %44,3 kadın, %54,7‘si erkektir. Katılımcıların 

büyük çoğunluğunun lisans mezunu oldukları %70,3 (211 birey) görülmektedir. Ayrıca katılımcıların 

%88,3‘ü genç kuĢakta yer almaktadır ve gelir durumları çoğunlukla (%57,9) 1500 lira ve altındadır.  

Tablo: 2- En Çok Reklamla KarĢılaĢılan Medya Kanalı 

 Frekans Yüzde 

Tv 203 67,7 

Ġnternet 72 24,0 

Gazetevedergi 13 4,3 

Radyo 10 3,3 

Cevapsız 2 0.7 

Toplam 300 100,0 

 

 Tablo 2‘de cevaplayıcıların reklamlarla karĢılaĢtıkları medya kanalları araĢtırılmıĢtır. 

Cevaplayıcılar, büyük oranda tv reklamlarına maruz kaldıklarını beyan etmiĢlerdir (203 kiĢi, %67 ), 

daha sonra reklamla en çok karĢılaĢılan mecra internet olmuĢtur (72 kiĢi, %24).  

Tablo-3: Dinsel Ġçerikli Reklamla KarĢılaĢılan Medya Kanalı 

 
Frekans Yüzde 

TV 162 54,0 

Ġnternet 42 14,0 

GazeteveDergi 51 17,0 

Radyo 40 13,3 

Cevapsız 5 1,7 

Toplam 295 98,3 

 

 Tablo 3‘te Dinsel içerikli reklamlarla karĢılaĢma medya kanalları yer almaktadır, bu kanallar 

arasında ilk sıra  TV olurken  (162, %54)ikinci sıra yer değiĢtirmiĢ gazete ve dergi medyası olmuĢtur 

(51, %17) üçüncü sırada ise internet yer almıĢtır (42, %14).  
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 Tablo: 4 -Reklamlarda Dinsel Öğe Görme Ġsteği 

 Frekans Yüzde 

Evet 189 63,0 

Hayır 109 36,3 

Cevapsız 2 0.7 

Toplam 300 100,0 

 

 Tablo 4‘te cevaplayıcılardan reklamlarda dinsel öğe görmek isteyip istemedikleri sorusuna 

cevap vermeleri istenmiĢtir.  Katılımcıların %63‘ü izledikleri reklamda dinsel öğelerin bulunmasını 

isterken, %36‘sı izledikleri reklamlarda dinsel öğelerin bulunmasını istememektedirler. Sayısal 

dağılım olarak bu oran 189 katılımcıya, 109 katılımcı olarak gerçekleĢmiĢtir.  

 AĢağıda yer alan tablo 5‘te katılımcılara izledikleri reklamlarda dinsel içerikli öğe görmek 

isteyip istemedikleri sorulmuĢtur. Verilen cevaplara katılımcıların büyük çoğunluğu (%75) 

Reklamlarda dinsel öğe görmek istemediğini beyan etmiĢlerdir.  

Tablo 5- Ġzlenilen Reklamlarda Dinsel Ġçerikli Öğe Görme Ġsteği 

 Frekans Yüzde 

Evet 75 25,0 

Hayır 224 74,7 

Cevapsız 1 ,3 

Toplam 300 100,0 

 

 AĢağıda Tablo 6‘da cevaplayıcıları, kendilerine yöneltilen sizce dinsel içerikli reklamların 

hedeflemesi gereken kitle hangisidir? Sorusuna verdikleri cevap yer almaktadır. Katılımcıların 

hedeflenilmesi gereken kitleyi, sırasıyla; gençler, yaĢlılar, orta yaĢlılar ve çocuklar olarak 

değerlendirmiĢlerdir.  En yüksek cevapsız oranı bu soruda gerçekleĢmiĢ ve %4 olarak oluĢmuĢtur. 

Tablo:6- Dinsel Ġçerikli Reklamların Hedeflemesi Gereken Kitleler 

 Frekans Yüzde 

Çocuk 53 17,7 

Genç 92 30,7 

OrtayaĢ 66 22 

YaĢlı 77 25,6 

Cevapsız 12 4 

Toplam 300 100,0 

 

Tablo 7- Reklamlardaki Dinsel öğelerin Farkındalık OluĢturma Durumları 

 Frekans Yüzde 

Evet 102 34,0 

Hayır 191 63,7 

Cevapsız 7 2,3 

 300 100,0 
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 Tablo 7‘de karĢılaĢılan dinsel içerikli reklamların tüketiciler nezdinde farkındalık oluĢturup 

oluĢturmadığı araĢtırılmıĢtır.  Katılımcıların %34‘ü farkındalık oluĢturduğunu belirtirken  %63,7‘si 

reklam oluĢturmadığı yönünde cevap vermiĢtir.  

Tablo 8- Reklamların Dini Motifler Ġçermesinden Rahatsızlık Duyulup/duyulmama Durumu 

 Frekans Yüzde 

Evet 137 45,7 

Hayır 162 54,0 

Cevapsız 1 0,3 

Toplam 300 100 
 

 Tablo 8‘de cevaplayıcılara reklamlarda dinsel öğelerin bulunmasından rahatsız olup 

olmadıkları sorulmuĢtur. Cevaplayıcılardan 137 tanesi (%45,7) rahatsızlık duyduğunu beyan etmiĢ, 

162 tanesi de rahatsızlık duymadığını beyan etmiĢtir. Soruya verilen cevaplar açısından dengeli 

birbirine yakın algılama söz konusudur.   

Tablo 9-  Reklamlarda Dinsel Öğeler ve Talep Arasındaki Bağlantı 

 Frekans Yüzde 

Evet 170 56,7 

Hayır 128 42,7 

Cevapsız 2 0,6 

Toplam 300 100 
 

 Tablo 9‘da katılımcılardan reklamlarda dinsel öğelerin bulunmasının talep üzerinde olumlu 

etkisinin olup olmayacağına dair görüĢleri yer almaktadır. Verilen cevapların dağılımı Ģu Ģekilde 

gerçekleĢmiĢtir. Talep artar diyenlerin oranı %56,7 (170 cevaplayıcı ) ve talep artmaz diyenlerin oranı 

da %42,7 (128 cevaplayıcı )dir.  

Tablo: 10 -Reklam BaĢarısı ve Dinsel öğe ĠliĢkisi 

 Frekans Yüzde 

Evet 134 44,7 

Hayır 165 55,0 

Cevapsız  1 0,3 

Toplam 300 100 
 

 Reklam baĢarısı ve dinsel öğe arasında iliĢki bulunup bulunmadığını gösteren tablo 10‘a göre 

katılımcılardan 134 kiĢi (%44‘7) reklamlarda dinsel öğelerin kullanılmasının baĢarıyı arttıracağını 

beyan etmiĢ bu durumun aksini savunanlar ise çoğunlukta olan %55 lik cevaplayıcı grubudur. 

Tablo:11- Ki-Kare Analizi Sonuçları 

KarĢılaĢtırılan yargılar X2 

değerleri 

P değerleri 

Cinsiyete * Dinsel içerikli öğeler içeren reklamlar daha çok hangi hedef kitleye 

yönelik olmalıdır 

11,479 p=0.022 <0,05 

Eğitim durumu * Her reklamda dinsel içerikli öğeler bulunmalı mıdır? 11,973 p=0,007 <0,05 

Eğitim durumu * Sizce dinsel içerikli reklamlar farkındalık oluĢturuyor mu?  10,264 p=0,016<0,05 

Gelir * Sizce dinsel içerikli reklamlar farkındalık oluĢturuyor mu? 13,520 p=0,009<0,05 

Hangi medya kanalında daha çok reklama maruz kalırsınız * Sizce dinsel içerikli

 reklamlar farkındalık oluĢturuyor mu? 

11,606 p=0,009 <0,05 

i) Sonuçlar istatistikî bakımdan anlamlıdır,    ii) P<0,05 
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 Tablo 11‘de anket formunda yer alan kategorik değiĢkenlerin birbirleri ile karĢılaĢtırılmaları 

ve ki kare analizine tabi tutulmaları sonucunda ortaya çıkan veriler yer almaktadır. Tablonun 

hazırlanmasında, cinsiyet, yaĢ aralığı, eğitim durumu ve gelir düzeyi değiĢkenleri ankette yer alan ve 

yine kategorik olan en çok reklamla karĢılaĢılan medya kanalı, izlenilen reklamlarda dinsel öğe görme 

isteği, en çok dinsel öğelerle karĢılaĢılan medya kanalı, reklamlarda dinsel içeriklerin bulunup 

bulunmaması, dinsel içerikli reklamların farkındalık oluĢturup oluĢturmaması, reklamlarda dinsel 

öğelerden rahatsız olup olmama, dinsel öğeler ve talep arasında bağlantı olup olmaması ve dinsel 

öğelerin reklamların baĢarısını arttırıp arttırmayacağı konularında verilen cevaplar çapraz tablolama ve 

ki-kare analizine tabi tutulmuĢtur. Verilen cevapların içerisinde Tablo 11‘e sadece aralarında anlamlı 

farklılık yer alan sonuçlara yer verilmiĢtir. Buna göre cinsiyet açısından, Dinsel içerikli öğeler içeren 

reklamlar daha çok hangi hedeflemesi gereken kitle farklılaĢmakta (Kadınlar bu tür reklamların genç 

ve yaĢlı ağırlıklı bir kitleye gösterilmesini savunurken, erkekler çocuk ve genç ağırlıklı bir kitleye 

gösterilmesini savunmaktadırlar), diğer yaĢ türleri açısından benzer ifadelere yer vermektedirler.  

 Yine tablo 11‘de yer alan eğitin durumu ve her reklamda dinsel içerikli öğenin bulunup 

bulunmamasına yönelik yapılan ki-kare analizinde eğitim durumu arttıkça, reklamlarda dinsel öğe 

görme isteğinin azaldığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Eğitim durumuna göre dinsel öğeler içeren 

reklamların farkındalık oluĢturup oluĢturmaması konusunda da anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. 

Farkındalık sorusunun gelire göre analizinde ise, gelir grupları ve dinsel içerikli reklamların 

oluĢturduğu farkındalık arasında istatistiki açıdan anlamlı farklılık bulunmaktadır. Tablo 11‘den elde 

edilen son veriye göre; kullanılan medya kanalları ve dinsel içerikli reklamların oluĢturdu farkındalık 

arasında anlamlı farklılığın varlığı göze çarpmaktadır.   

Tablo:12 -Ölçek sorularına verilen cevapların maddelere göre dağılımı 
 Ort. St.Sp 

Reklamlar dinsel öğeler içererek tüketici algılarını değiĢtirir 
3,8271 1,17540 

Dini içerikli öğeler genellikle dini kanallarda verilir. 
3,7857 1,23860 

Dini öğeler kullanılarak insanlar suiistimal edilebilirler. 
3,7609 1,39500 

Reklamlarda gösterilen müstehcen (açık) haller beni rahatsız eder,  ürün hakkındaki fikrimi 

değiĢtirir. 3,7331 1,33266 

Gazete, dergi, internet, TV gibi mecralarda dini simgelerin kullanılması kiĢileri inançlarının 

etkisinde bırakır 3,6216 1,12840 

Günümüzde boykot edilen ürünlerin dini açıdan düĢünürsem ürünleri almam ve bu ürünlere 

olan talebimi etkilenir 3,6067 1,27438 

Firmalar hitap ettiği hedef kitlenin inancına uygun reklamlar verir. 
3,5738 1,19606 

Reklamları genellikle izlemem, zap yaparım. 
3,5272 1,43492 

Tüketicilerin algılamalarını etkilemek için firmalar dini içerikli reklamlar yapmak isterler. 
3,4815 1,16269 

Dini inançlardan dolayı reklamda oynatılan karakterler ürünü veya hizmeti kullanma açısından 

beni etkiler 3,4463 1,23861 

Bir reklamda herhangi bir ürün hakkında dini açıdan sakıncalıdır derse o ürünü hakkındaki 

tepkim olumsuz olur. 3,4060 1,35571 

Reklamlarda dinsel öğelerin ağırlıkta olması reklamların hedef  kitleye ulaĢmasında olumlu bir 

etkendir. 3,2963 1,24652 

Reklamlardaki dinsel öğelerin tüketici davranıĢlarını olumlu yönde etkilediğine inanırım. 
3,2809 1,25372 

Dini içerikli reklamlar sadece inançlı insanların tüketim alıĢkanlıklarını etkiler. 
3,2705 1,38924 

Dini içerikli reklamlar örf ve adetlerimizdeki dini motifleri iyi yansıtır. 
3,2644 1,25000 
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Dini içerikli reklamlar arttırılmalı. 
3,1791 1,39188 

Dinsel içerikli reklamlar ürün ve hizmetin satıĢını arttırır. 
3,1313 1,27592 

Dini öğeler reklamı güvenilir kılar. 
3,1178 1,38388 

Reklamlarda dinsel öğeler ön planda olmalıdır. 
3,0503 1,36607 

Reklamın dinsel öğe içermesi firma ve tüketici açısından bir üstünlüktür. 
2,9966 1,39141 

Tüketiciler reklamların dinsel öğeler içermesini ister. 
2,9664 1,24946 

Tüketiciler yaptığı alıĢ-veriĢi genellikle dini öğeler içeren reklamların etkisinde kalarak 

yaparlar. 2,8822 1,30601 

Gösterilen dinsel içerikli reklamların gerçekle bir bağlantısı yoktur. 
2,8712 1,18538 

Dinsel içerikli öğeler genellikle genç kesimi hedef almaktadır. 
2,8459 1,25737 

Reklamda dinsel içeriklerin olması tüketici algılarını etkilemez. 
2,7959 1,19120 

Ürünler üzerinde ―helal gıda ―yazılması tüketici alımlarında bir değiĢikliğe sebep olmaz. 
2,5872 1,37832 

Coca-cola‘ nın ramazanda dini reklam serisi içerisinde gösterilmesini onaylıyorum 
2,5184 1,42444 

Reklamlarda toplumun her kesimine hitap etmeyen unsurların bulunması reklamı baĢarıya 

ulaĢtırır. 2,3953 1,38607 

i) Ölçekte 1- Kesinlikle katılmıyorum 5- Kesinlikle katılıyorum Ģeklindedir. 

 

 Tablo 12 de hazırlanan anket formunun likert tipi ölçeğine verilen cevaplar toplu olarak yer 

almaktadır.  ÇalıĢmada toplam 28 adet likert tipi soru kullanılmıĢtır. En yüksek ortalamaya sahip olan 

madde‖Reklamlar dinsel öğeler içererek tüketici algılarını değiştirir‖ maddesi olmuĢtur. Dini içerikli 

öğelerin dini kanlarda verildiği ve müstehcenliğin rahatsızlık verdiği, görüĢleri sırasıyla en yüksek 

ortalamanın olduğu maddeler olmuĢtur. Ürünlerin üzerinde ―helal gıda‖ yazması, Ramazan ayında 

Coca-cola‘nın reklamlarını onaylama ve ―Reklamlarda toplumun her kesimine hitap etmeyen 

unsurların bulunması reklamı başarıya ulaştırır ―maddeleri en düĢük ortalamayı almıĢtır.  

 Analiz sonuçları incelendiğinde, Ġlk 19 soruya cevaplayıcıların verdikleri cevaplar,katılıyorum 

Ģeklinde değerlendirilebilecek ortalamaya yakınken diğer 9 soruya verilen cevaplar katılmıyorum 

Ģeklinde değerlendirilebilecek ortalamaya yakındır. 

 

Tablo 13. YaĢ grupları Reklamlarda Dinsel Öğeler Anaova testi 
 f p 

Dini içerikli öğeler  genellikle dini kanallarda verilir. 4,162 ,003* 

Günümüzde boykot edilen ürünlerin dini açıdan düĢünürsem ürünleri almam ve bu ürünlere 

olan talebimi etkilenir 
2,452 ,046* 

Bir reklamda herhangi bir ürün hakkında dini açıdan sakıncalıdır derse o ürünü hakkındaki 

tepkim olumsuz olur. 
2,534 ,040* 

Firmalar hitap ettiği hedef kitlenin inancına uygun reklamlar verir 2,721 ,030* 

Tüketicilerin algılamalarını etkilemek için firmalar dini içerikli reklamlar yapmak isterler 2,678 ,032* 

Reklamlardaki dinsel öğelerin tüketici davranıĢlarını olumlu yönde etkilediğine inanırım 2,584 ,037* 

i) Ölçekte 1- Kesinlikle katılmıyorum 5- Kesinlikle katılıyorum Ģeklindedir. 

ii) Sonuçlar istatistiki bakımdan anlamlıdır 

 

 Tablo 13‘te yaĢ grupları açısından ölçek sorularına verilen cevaplarda farklılaĢma olup 

olmadığını test etmek için yapılmıĢ olan One-Way Anova testi yer almaktadır. Bilindiği üzere Anova 

testi iki ve daha fazla grup ortalamalarının birbirinden anlamlı bir Ģekilde ayrılıp ayrılmadığının test 
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edilmesinde kullanılmaktadır. Tabloda yer alan sonuçlara göre; ―Dini içerikli öğeler  genellikle dini 

kanallarda verilir‖, ―Günümüzde boykot edilen ürünlerin dini açıdan düĢünürsem ürünleri almam ve 

bu ürünlere olan talebimi etkilenir‖, ―Bir reklamda herhangi bir ürün hakkında dini açıdan sakıncalıdır 

derse o ürünü hakkındaki tepkim olumsuz olur‖, ―Firmalar hitap ettiği hedef kitlenin inancına uygun 

reklamlar verir‖, ―Tüketicilerin algılamalarını etkilemek için firmalar dini içerikli reklamlar yapmak 

isterler‖, ―Reklamlardaki dinsel öğelerin tüketici davranıĢlarını olumlu yönde etkilediğine inanırım‖ 

yargılarına verilen cevaplara açısından yaĢ grupları arasında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. 

Gelir düzeyleri açısından cevaplayıcıların vermiĢ oldukları cevapların Anova testinde ise sadece 

―Dinsel içerikli reklamlar ürün ve hizmetin satıĢını arttırır‖(f=2,819, p=0,025) yargısına verilen 

cevaplarda anlamlı faklılık bulunmuĢtur.  

 

Tablo 14- Eğitim Durumu Reklamlarda Dinsel Öğeler Anaova testi 
 f p 

Reklamlarda dinsel öğeler ön planda olmalıdır 
5,923 ,001* 

Reklamlarda dinsel öğelerin ağırlıkta olması reklamların hedef  kitleye ulaĢmasında olumlu bir 

etkendir. 3,933 ,009* 

Dini içerikli reklamlar sadece inançlı insanların tüketim alıĢkanlıklarını etkiler 
3,027 ,030* 

Reklamlardaki dinsel öğelerin tüketici davranıĢlarını olumlu yönde etkilediğine inanırım 
4,981 ,002* 

Tüketiciler yaptığı alıĢ-veriĢi genellikle dini öğeler içeren reklamların etkisinde kalarak 

yaparlar 3,583 ,014* 

Dini öğeler reklamı güvenilir kılar. 
6,444 ,000* 

Dini içerikli  öğeler  genellikle dini kanallarda verilir. 
3,760 ,011* 

Dini içerikli reklamlar   örf   ve adetlerimizdeki   dini motifleri iyi yansıtır 
3,058 ,029* 

Ben reklamlarda ünlü bir aktör yerine bir cami hocası oynatılsa daha cok etkilenirim 
5,862 ,001* 

Dini içerikli reklamlar arttırılmalı 
5,705 ,001* 

Coca-cola‘ nın ramazanda dini reklam serisi içerisinde gösterilmesini onaylıyorum 
4,275 ,006* 

i) Ölçekte 1- Kesinlikle katılmıyorum 5- Kesinlikle katılıyorum Ģeklindedir. 

ii) Sonuçlar istatistiki bakımdan anlamlıdır 

 

 Tablo 14‘te eğitim durumlarına göre kullanıcıların hangi faktörlerde farklılaĢtıklarını tespit 

etmek için yapılmıĢ olan Anova testi sonuçları yer almaktadır. Ölçekte yer alan 28 sorudan 11 

adedinde eğitim durumları ve reklamlarda dinsel öğelerin kullanılması ölçeğinde farklıĢama tespit 

edilmiĢtir.  

 
SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

 Tüketici davranıĢlarını etkileme konusundan iĢletmelerin kullandıkları en önemli araçların 

baĢında reklam olgusu gelmektedir. Bu çalıĢmada, reklamlarda kullanılan dinsel motiflerin, 

reklamların etkinliği ile bağlantısının olup olmadığı, bu bağlantının ne yönde olduğu araĢtırılmıĢtır. 

Elde edilen veriler, literatürü genel olarak destekler nitelikte çıkmıĢtır.  

 ÇalıĢmada kullanılan anket formunun tamamının güvenilirlik katsayısı (Cronbach Alpha; 

%78) ve oluĢturulan likert tipi soruların güvenilirlik katsayısı da (%83,9) olarak gerçekleĢmiĢtir. 

ÇalıĢma yapılırken, daha önce bu içerikte oluĢturulan bir ölçekle karĢılaĢılmamıĢtır, bu nedenle 

kullanılan ölçek oluĢturulabilecek olan ölçeğin ön çalıĢması olarak ta değerlendirilebilir.  
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 Bildiri metinlerine ayrılan yerin sınırlı olmasından ötürü çalıĢma ile ilgili yapılan bütün 

analizlere yer verilememiĢtir. AraĢtırmada kullanılan ölçek faktör analizine tabi tutulduğun ölçeğin 8 

farklı alt baĢlıkta toplandığı, örneklem yeterliliği ve anlamlılık düzeylerinin tatmin edici olduğu ve 

veri setinin faktör analizine tabi tutulmaya uygun olduğu da söylenilebilir.   ÇalıĢmada dinsel 

olarak kabul edilebilecek öğelerin neler olduğuna yer verilmemiĢ, cevaplayıcıların homojen bir kitle 

olması nedeniyle dinsel öğelerin aynı Ģekilde algılandığı varsayımına dayanılmıĢtır. Bu sebeple, 

gelecek çalıĢmalar için dinsel öğeleri tanımlayıcı yargılara yer verilmesi daha farklı sonuçların elde 

edilebilmesine olanak tanıyacaktır.  

 Bilindiği üzere tüketici tutum ve davranıĢları, pek çok faktör tarafından Ģekillendirilmektedir. 

Bireysel algılama da tüketicilerin iç dünyaları ile ilgili olarak gerçekleĢmekte ve tüketici davranıĢlarını 

etkilemektedir. ÇalıĢmadan elde edilen veriler, tüketicilerin farklı özellikleri açısından (YaĢ, cinsiyet, 

gelir, eğitim durumu vb.) gerçekten reklamlara yönelik algılamalarının farklı olduğunu teyit 

etmektedir. Gelecek çalıĢmalar açısından durum değerlendirildiğinde, farklılıkların kaynaklarının 

sadece kiĢisel özelliklerden mi kaynaklandığı yoksa bireysel algılama farklılıklarından mı 

kaynaklandığını bulmaya yönelik çalıĢmalar yapılabilir. ÇalıĢmada kullanılan ölçek geliĢtirilerek genel 

kullanıma ait ortak bir ölçek haline getirilebilir. 

 

Kaynakça 

Dotson, M. J. ve E. M. Hyatt (2000). Religious Symbols as Peripheral Cues in Advertising: A 

Replication of the Elaboration Likelihood Model, Journal of Business Research 48, 63–68  

Gürbüz, H. , Gültekin, Ö. ve Özmen, M., (2009). Billboard Reklamlarının Tüketicilerin Satın Alma  

Kararına Etkileri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2009, 

Cilt: 10, Sayı: 1 

Ġslamoğlu, A. H. ve AltunıĢık, R., (2013).Tüketici Davranışları, 4.Baskı, Ġstanbul: Beta Basım Yayım 

Yıldız, Öykü Ezgi ve Deneçli, Ceyda (2011).Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Ġkna Sürecinde 

Sosyal Ġçerikli Reklamların Kullanımı: Bir Çözümleme Örneği,Y a l o v a S o s y a l B i l i m l e 

r D e r g i s i, S a y ı : 1 / E k i m 2 0 1 0 - M a r t 2 0 1 1 

OdabaĢı, Y.,Gülfidan, B.,(2012).Tüketici Davranışı, 12.Baskı, Ġstanbul: Mediacat Yayınları 

Kıymalıoğlu, A.(2014). Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli ve Uygulama Alanları, Dokuz Eylül 

Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:29, Sayı:2, Yıl:2014, ss.167-203 

Mamur, N. (2012). Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Görsel Kültür Diyaloglarına Yönelik 

Algıları, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2012(3) ,Yaz/Summer, 2149-2174 

Özdemir, H. ve Yaylı, A.(2014).Tüketicilerin Helal Sertifikalı Ürün Tercihleri Üzerine Bir AraĢtırma 

Ġstanbul Ġli Örneği, İşletme Araştırmaları Dergisi, 6/1 (2014), 183-202 

Aktuğlu, I. K.  ve Aytekin, N.(2007). Reklam Mesajlarının Algılanmasında ĠletiĢimsizlik: Kültürel 

YanlıĢ Anlamalar, 2nd International Conference in Communication and Media Studies, May 2-

4, 2007, 133-142 

Mucuk,Ġ.(2010).Pazarlama İlkeleri; 18.Basım,Ġstanbul: Türkmen Kitabevi,  

Durmaz, Y.(2011).Tüketici Davranışı;Ġkinci Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık,  



IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

671 

 

Tsang, M., S. Ho ve T. Liang.( 2004). Attitudes Toward Mobile Advertising: An Empirical Study. 

International Journal of Electronic Commerce.8.3,65-78 

Çetin, M. ve Sönmez, E., E.(2014) Sosyal Temsil Kuramı Bağlamında Kurumsal Reklamlar: Türk 

Hava Yolları Örneği, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi - Sayı 39 / Güz 2014 

Göklüberk, P., NadasbaĢ, S.E.(2014) Ölümün Resmini Anlamak ―Durağan Moda Reklamlarında Ölüm 

Teması‖, TSA / YIL: 17 S: 4, Kasım 2014 

Fam,  K. S., Waller D.S. ve Erdogan,  B. Z.(2004) The Ġnfluence Of Religion On Attitudes Towards 

The Advertising Of Controversial Products, European Journal of Marketing, Vol. 38 No. 5/6, 

2004, pp. 537-555 

Nakip, M.(2004).Pazarlama Araştırmalarına Giriş (Spss Destekli), Ankara: Seçkin yayıncılık, 

Fettahlıoğlu, S.(2011).Pazarlama Araştırması, Editörler: AyĢe ġahin ve Burak Kartal, 

Pazarlama AraĢtırması, Ġstanbul:Lisans Yayıncılık,  

Kavak, B.(2013).Pazarlama ve Pazar Araştırmaları, -Tasarım ve Analiz-, Ankara:Detay Yayıncılık 

Bakır, O. ve Aydoğan,S.(2015). Tüketicilerin Foursquare Veya Swarm Uygulamalarını Kullanarak 

Yer Bildirim DavranıĢının, Marka Tutumuna Ve Satınalma Niyetine Etkisi, 20.Ulusal 

Pazarlama Kongresi, 10-13 Haziran 2015, Eskişehir 

  



IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

672 

 

Rijit Kaplamalarda Beton BileĢenlerinin Isıl Özelliklere Etkisi 

 

                              Akpınar M.V.
1 
                          Sevin S.

2                                                  
Karpuz O.

2 

                     mvakpinar70@yahoo.com     sedat_sevin17@hotmail.com   orhankarpuz@hotmail.com
 

 

Özet 

 

Beton kaplamalar, çok yüksek trafik hacmine ve ağır trafiğe sahip karayollarında ve 

havaalanlarında taĢıtlar için gerekli sürüĢ konforunu ve sürüĢ emniyetini temin etmek amacıyla yapılan 

yüksek standartlı rijit üstyapılardır. Beton sıcaklık değiĢimi sonucu genleĢen ve bunun sonucunda 

çatlayan bir kompozit malzemedir. Beton yol kaplamlarında bu çatlakları kontrol altına almak için 5-6 

m aralıklar ile enine derz uygulaması yapılanmaktadır. Yapılan bu derzler her ne kadar çatlakları 

kontrol etmek kontrol altına almak için avantaj gibi görünse de derzlerin ortaya çıkardığı sorunlar 

Ģiddetli Ģekilde tartıĢılır hale gelmiĢtir. Bu sebeplerden dolayı derz yapısının ortadan kaldıracak gerekli 

fiziksel özelliklerde bir beton tasarımı kaçınılmaz hale gelmiĢtir. Betonun iyileĢtirilmesi gereken bu 

fiziksel özellikleri ise ısıl genleĢme katsayısı ve ısıl iletim katsayısıdır. Betonun ısıl özelliklerinin 

iyileĢtirilmesi ise beton bileĢenleri seçimi ile doğrudan iliĢkilidir. Tüm bu etmenler dahilinde derz 

yapısının olumsuz etkilerinden kurtulmak için ısıl özelliklerin iyileĢtirilmesi esasına dayanan beton 

bileĢenlerinin seçimi ve bunların ısıl özelliklere etkisinin araĢtırılması kaçınılmaz hale gelmektedir.  

 

Anahtar kelimeler: Rijit kaplama, ısıl özellikler, beton bileşenleri 

 

 

The Effect of Concrete Components on Thermal Features on Rigid Pavements 

 

Abstract 

 

Concrete pavements are high standard rigid pavements constructed for highways containing 

high load of traffic and for landing strips to achieve vehicles‘ driving comfort and safety. Concrete is 

an expanding and therefore cracking composite material. To contain these cracks on concrete 

pavements, transversal joints with 5-6 cm intervals should be applied. In spite of the fact that using 

joints to contain cracks on concrete pavements seems as an advantage; there is also a debate about 

problems caused by joints. Because of this it is inevitable to design a new concrete which have the 

physical features to overcome the problems caused by joints. These physical features are expansion 

coefficient and thermal conduction coefficient. Enhancing concrete‘s thermal features directly related 

to its components. Under the light of these results, to overcome the drawbacks caused by joints, we 

must investigate the concrete components‘ effect on thermal features. 

 

Keywords: Rigid pavement, thermal features, components of concrete 
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1. GĠRĠġ  

Beton, günümüz yapı teknolojisinde en sık kullanılan, kolay üretilebilen ve bileĢenleri kolay 

temin edilebilen, ekonomik bir yapı malzemesidir. (ACI 201-2R, 1992). Betonun yapı teknolojisindeki 

kullanım alanlarından biri de rijit üst yapı kaplamaları yani beton yollardır. Beton kaplamalar, çok 

yüksek trafik hacmine ve ağır trafiğe sahip karayollarında ve havaalanlarında taĢıtlar için gerekli sürüĢ 

konforunu ve sürüĢ emniyetini temin etmek amacıyla yapılan yüksek standartlı rijit üstyapılardır. 

Beton yollar, yeter mukavemete sahip zeminler üzerine belirli bir kalınlıkta serilen granüleralttemel 

tabakası ile kısmen veya sürekli donatılı beton plaklardan meydana gelir (Tunç, 2007). Rijit üst yapı 

teknolojisinde kullanılan betonun fiziksel özellikleri oldukça önemlidir. Bu fiziksel özelliklerin en 

önemlisi ise betonun termal özellikleridir. Beton sıcaklık değiĢimi sonucu genleĢen ve bunun 

sonucunda çatlayan bir kompozit malzemedir. Beton yol kaplamlarında bu çatlakları kontrol altına 

almak için 5-6 m aralıklar ile enine derz uygulaması yapılanmaktadır. Yapılan bu derzler her ne kadar 

çatlakları kontrol etmek kontrol altına almak için avantaj gibi görünse de derzlerin ortaya çıkardığı 

sorunlar Ģiddetli Ģekilde tartıĢılır hale gelmiĢtir. Bu sebeplerden dolayı derz yapısının ortadan 

kaldıracak gerekli fiziksel özelliklerde bir beton tasarımı kaçınılmaz hale gelmiĢtir. Betonun 

iyileĢtirilmesi gereken bu fiziksel özellikleri ise ısıl genleĢme katsayısı ve ısıl iletim katsayısıdır. 

Betonun ısıl özelliklerinin iyileĢtirilmesi ise beton bileĢenleri seçimi ile doğrudan iliĢkilidir. Tüm bu 

etmenler dahilinde derz yapısının olumsuz etkilerinden kurtulmak için ısıl özelliklerin iyileĢtirilmesi 

esasına dayanan beton bileĢenlerinin seçimi ve bunların ısıl özelliklere etkisinin araĢtırılması 

kaçınılmaz hale gelmektedir. 

Termal genleĢme çevresel etkenlerden (güneĢ ıĢınlarından etkilenen yol kaplaması ve köprü 

döĢemelerinde) veya servis koĢullarında (nükleer reaktör basınç haznelerinde veya fırınlarda) 

etkilenen yapıların tasarımında dikkate alınması gereken önemli bir özelliktir. Termal genleĢme sebebi 

ile oluĢan termal gerilmeler yapılarda hasara sebep olabilir. Büyük sıcaklık değiĢimlerinin olması 

durumunda, çimento hamuru ve agregada oluĢacak farklı genleĢmeler yüksek iç gerilmelere neden 

olur. Bu sebeple beton bileĢimi seçiminde termal özellikleri birbirine yakın malzemeler seçimi ve 

sınırlı sıcaklık değiĢimlerinde hasara sebep vermeyecek beton karıĢımı tasarımı büyük önem 

kazanmaktadır (Mindessvd, 2003). Betonun termal genleĢme değerinin bilinmesi ve istenilen sınırlar 

içinde tutulması, birleĢim noktalarının genleĢme ve büzülme derzlerinin tasarımı, köprü mesnetlerinin 

düĢey ve yatay hareketlerinin hesaplanması vb. mühendislik uygulamalarında ki tasarımlar için 

gereklidir. Betonun termal genleĢme özelliği doğrudan çimento hamuru ve agreganın termal özelliği 

ile iliĢkilidir (Baradan vd., 2012). Bu sebeplerde dolayı beton bileĢenlerinin termal özelliklere etkisi 

iyi analiz edilmeli ve mukavemeti optimum sınırlar içinde tutmak koĢulu yeni malzemelerin 

araĢtırması yapılmalıdır. Yapılan bu çalıĢmada çimento türü ve beton karıĢımı içindeki miktarı, agrega 

türü ve miktarı ve diğer etmenlerin kaplama betonlarının termal özelliğine etkisi araĢtırılmıĢtır.  

2. BETONUN TERMAL ÖZELLĠKLERĠNE ETKĠ EDEN FAKTÖRLER 

2.1. Çimento Türü ve Miktarının Etkisi  

Betonun fiziksel ve mekanik özelliklerinin kalitesi daha çok çimento hamurunun kalitesine 

bağlıdır. Bunun ile beraber betonun termal genleĢme ve iletkenlik özellikleri çimento dozajı ile 

doğrudan iliĢkilidir. Çimentonun termal genleĢme katsayısı, -10 ile 100 °C arasında tek bir değere 

sahip olup 11x10
-6

 /°C ile 20x10
-6 

/°C arasında değerler almaktadır. Bu değerler nem içeriğine, S/Ç 

oranına ve yaĢına bağlı olarak değiĢkenlik gösterir. Çünkü bu değerler hamur fazının porozitesini 

doğrudan etkilemektedir. Termal genleĢme katsayısı, S/Ç oranının artmasıyla ve hidrate çimentonun 
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zamanla yaĢlanması ile daha düĢük değerler almaktadır. (Mindessvd, 2003; Zoldners, 1971; Aydın, 

2010). 

Nem içeren bir çimento hamuru ısı etkisinde kalırsa, nem kaybı büzülmeyle sonuçlanacaktır. 

Büzülmenin miktarı ısı etkisinde kalınan süreye hamurun permeabilitesine ve hamurun kalınlığına 

bağlı olarak değiĢir. 100 °C‘nin altında nem kaybı nedeniyle oluĢan büzülme, düĢük su içeriği ile 

sağlanan termal genleĢme katsayısında ki artıĢ ile dengelenebilir (ġekil 1). Daha yüksek sıcaklıklarda 

ise tüm nemin kaybedilmesi sonucu büzülme olur. 100 °C‘nin üzerinde hidratasyon ürünlerinde oluĢan 

bozulmalar bozunmalar sebebiyle de çok daha fazla miktarda büzülme olmaktadır (Mindessvd, 

2003;Baradan vd., 2012). 

 

Figür 1. Çimento hamuru ile sıcaklık değiĢimi arasındaki iliĢki 

 

Uysal vd., 2003 yılında yaptıkları deneysel çalıĢmalar sonucu çimento dozajı ile termal 

iletkenlik arasında doğrusal bir iliĢki olduğunu gözlemlemiĢlerdir (ġekil 2).  

 

Figür 2. Çimento dozajı ile termal iletkenlik arasındaki iliĢki  
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2.2. Agrega Türü ve Miktarının Etkisi 

Beton bileĢenlerinden bir diğeri olan agregalar incelendiğinde, betonun ısıl özelliğine en çok 

etki eden parametre olduğu görülmüĢtür. Betonun hacimce %75‘i ve ağırlıkça yaklaĢık %60‘ının 

agregalardan oluĢması termal özellik bakımından önemini göstermektedir. Agreganın termal genleĢme 

katsayısı, elde edildiği kayacın mineralojik yapısına ve porozitesine bağlı olarak değiĢir. Genellikle 6-

8 /°C değerler almaktadır. Betonda kullanılan agregaların katsayıları ise 5-13 /°C arasında 

değiĢmektedir (Tablo 1). Hidrate çimento ile agrega arasındaki termal genleĢme farkı değerlerden 

anlaĢılacağı üzere birbirine yakın değerler alırken bu değerler arasındaki fark agrega çeĢidine 

değiĢmektedir. KarıĢım esasına bağlı olarak bu değerler birbirine ne kadar yakı olursa beton yapısının 

termal özellikleri o derece tutarlı olur. Bu ikili iliĢki göstermektedir ki çimento bileĢenlerinden sadece 

birinin değiĢtirmek termal genleĢmeyi istenilen seviyeye getirmek için yeterli değil (Ashworth ve 

Ashworth, 1991; Morahito, 1989; Schneider, 1982). 

Agrega ve çimentonun termal özelliklerine bağlı olarak betonun termal genleĢme katsayısında 

agreganın daha etkili olduğu söylenebilir. Betonun termal genleĢme katsayısı 6-13x10
-6

 /°C arasında 

değiĢmektedir. Çimento hamurunun termal genleĢmesi agregadan daha fazladır. Agrega ve çimento 

arasındaki bu farklılık baĢka etkenlerde birleĢince zararlı olabilir. Örneğin, betonun dıĢı ve içi arasında 

50 °C‘lik farklılık oluĢturabilecek bir termal Ģok, çatlakların oluĢmasına neden olacaktır. Bu bilgiler 

ıĢığında beton yol kaplaması için termal genleĢme en önemli parametredir (Hayashi vd, 1996; Szoke 

ve Bradfield, 1989).  

 

Tablo 1. Farklı kayaçların termal genleĢme katsayıları. (Baradanvd, 2012) 

Kayaç Tipi 
Termal GenleĢme Katsayısı (10

-6
 

/°C) 

Agrega Olarak Kullanılan Betonun 

Termal GenleĢme Katsayısı (10
-6

 

/°C) 

 Granit 1.8-11.9 8.6 

Andezit 4.1-10.3 - 

Gabro, Bazalt 3.6-9.7 - 

KumtaĢı 4.3-13.9 10.1 

Dolomit 6.7-8.6 - 

KireçtaĢı 0.9-12.2 6.1 

Çört 7.3-13.1 - 

Mermer 1.1-16.0 - 

Perlit DüĢük - 

Pomza DüĢük - 

 

 

2.3. BoĢluk Oranı-Yoğunluk Etkisi 

 

Temel test programları betonun termal iletim katsayısını (kc) karıĢımda kullanılan agrega ile 

bağlantılı olduğunu göstermektedir.  Fakat daha basit Ģekilde olması içinKC genellikle betonun 

yoğunluğu () ile iliĢkilendirilir (ACI 122-R, 2002; Rowley ve Algren 1937). Bu aynı zamanda 

betonun içinde bulunan boĢluk miktarı ile doğrudan iliĢkilidir. Valore 1980 yılında yaptığı çalıĢmada, 

betonun ısıl iletim katsayısını kuru haldeki yoğunluğa bağlı olarak logaritmik fonksiyon Ģeklinde 

eĢitlik 2.1‘deki gibi olduğunu buluĢtur. Burada kuru haldeki beton yoğunluğudur.  

kc = 0.072 e
0.00125

 (S.I. birimi)2.1 
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BoĢluk yapısının dezavantajı ise boĢluklara su dolması ya da içinde nem dolması sonucunda 

termal iletkenlik artmaktadır. Bunun sebebi suyun ısıl iletkenlik katsayısının havanınkinden 25 kat 

daha fazla olmasıdır (Ashworth ve Ashworth, 1991; FIP, 1978;Short ve Kinniburg, 1978; Morabito, 

1989).SteigerandHurd 1978‘deyaptıkları bir çalıĢmada, boĢluklu beton numunenin birim kütlesinin 

%1 artması durumunda numunelerin ısıl iletim katsayıları yaklaĢık %5 artmıĢtır.  

3.  BULGULAR VE DEĞERLENDĠRME  

Yapılan araĢtırmalar sonucunda rijit kaplama betonların ısıl özellikleri kullanılan çimento dozajı 

ve agrega türü ile iliĢkilidir;  

Çimento dozajı ile ısıl iletkenlik arasında doğru orantılı bir iliĢki olduğu gözlemlenmiĢtir. Dahası 

çimento hamurunun ısıl iletkenliği agreganınkinden daha büyük olması sebebi ile kullanılan miktar 

arttıkça ısıl iletkenlik artmaktadır.  

Kullanılan agrega türü ve miktarı rijit kaplama betonlarında ısıl iletkenliğin belirlenmesinde en 

önemli parametre olduğu gözlemlenmiĢtir. BoĢluklu ve hafif beton üretiminde kullanılan agregalar ısıl 

özellik bakımından oldukça faydalı olsa da mukavemet açısından çoğu zaman istenilen standartları 

sağlamada yeterli olmayabilir. Fakat burada esas alınması gereken durum çimento hamurunun agrega 

yüzeyini kaplaması sonucu agreganın kendi ısıl özelliklerini tam olarak gösterememesidir. Bu sebeple 

agreganın ısıl özelliklerinden yararlanabilmek için daha az çimento dozajlı beton karıĢımı 

uygulanmalıdır.  

4. SONUÇ  

GeliĢen teknoloji ile birlikte yollarda kullanılan betonların ısıl özelliklerinin iyileĢtirilmesi için; 

öncelikli olarak daha düĢük ısıl iletkenliğe sahip bir çimento ya da bir bağlayıcı geliĢtirilmeli. Ġkinci 

çözüm olarak geleneksel agregalardan ziyade perlit ve pomza gibi ısıl genleĢmeleri ve ısıl 

iletkenlikleri çok düĢük agregalar kullanılmalıdır. Böylece rijit üst yapı kaplamalarının önemli 

sorunlarından biri olan termal genleĢmeler en aza indirilerek daha uzun ömürlü yol kaplamaları 

geliĢtirilebilir. 
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Rize Sahilinde Dağılım Gösteren Pavurya Yengecinin (Eriphiaverrucosa, Forsskal 1775) 

Ġnsan Tüketimi Sınır Değerleri Açısından Mevsimsel Mineral Ġçerik DeğiĢimi 
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Özet 

Bu çalıĢma, Rize ili sahilinde dağılım gösteren erkek vediĢi pavurya yengecinin 

(Eriphiaverrucosa) tüketilebilir et kısımlarının mevsimsel mineral içeriklerinin belirlenmesi ve insane 

tüketimi açısından etkilerinin tespitedilmesi amaçlarını içermektedir. Ulusal ve Uluslararası 

standartlarda belirtilen limit miktarlaraçısından Al, B, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni ve 

P sonuçlarımızın değerleri aĢmamıĢ, fakat Pb (0.25-0.70 mg/kg), Se (0.29-0.75 mg/kg) ve Zn (43.86-

72.59 mg/kg) sınır değerleri üzerinde bulunmuĢtur. Günlük tüketilebilir değerler açısından Al (1.86-

3.35 mg/kg), B (2.17-3.65 mg/kg), Fe (2.80-6.44 mg/kg) ve Mo (0.01-0.02 mg/kg) miktarları tüm 

standartlarda sınır değerleriçerisinde, Ca, Cd, Cr, K, Mg, Mn, Na ve P miktarları bazı standart 

değerlerin üzerinde, Cu, Pb, Se ve Zn miktarlarının ise tüm standart değerlerin üzerinde tespite 

dilmiĢtir. DiĢi yengeçlerin çoğu mineral maddeiçeriklerinin erkek bireylerdenyüksek bulunmuĢtur. 

Ayrıca, yengeçlerin mineral madde içerikleri diğer mevsimlerle karĢılaĢtırıldığında yaz aylarında artıĢ 

belirlenmiĢtir. 

AnahtarKelimeler:Pavurya, mineral, cinsiyet, mevsim, Karadeniz 
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Seasonal Mineral Content Variation in terms of human consumption limit values in 

Warty Crab (Eriphiaverrucosa, Forsskal 1775) samples from the Black Sea Rize Coast 

 

Summary 

 The present study aims to determine seasonal mineral contents of consumable parts of 

male and female warty crabs (Eriphiaverrucosa) distributed along Rize Coast and to 

determine the effects in terms of human consumption. In terms of limit values specified in 

national and international standards; Al, B, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni and P 

contents did not exceed these values; however, Pb (0.25-0.70 mg/kg), Se (0.29-0.75 mg/kg) 

and Zn (43.86-72.59 mg/kg) contents were found to be above the limit values. It was 

determined, in terms of daily consumption values, that Al (1.86-3.35 mg/kg), B (2.17-3.65 

mg/kg), Fe (2.80-6.44 mg/kg) and Mo (0.01-0.02 mg/kg) contents were within the limit 

values for all standards; Ca, Cd, Cr, K, Mg, Mn, Na and P contents were above certain 

standard values, and Cu, Pb, Se and Zn contents were above all of the standard values. Most 

mineral contents of female crabs were found higher than those of the males, additionally, 

mineral content of the crabs was determined to increase during summertime comparing to 

other seasons. 

Keywords: Warty crab, mineral, gender, season, Black Sea 
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Rüzgâr Enerjisinin TaĢıtlarda Kullanımı: Deneysel Bir YaklaĢım 
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Özet 

 

Bilim insanlarının araĢtırmaları sonucu, dünyada sınırlı miktarda bulunan ve küresel ısınmanın baĢ 

aktörü olan fosil yakıtların tüketiminin azaltılması, fosil türü yakıtların yerine doğaya zarar vermeyen 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasınıngerektiği ortaya çıkmıĢtır. 

Fosil yakıtların kullanımının araçlarda da azaltmaya gidilmesi gerekliliği tüm dünya için kabul görmüĢ 

bir gerçektir. Özellikle daha az yakıt tüketen araçların geliĢtirilmesi, emisyon salınımının azaltılması 

ile ilgili çalıĢmalar son yıllarda fazlaca gündeme gelmektedir. Bu çalıĢmaların yanında gelecek için 

düĢünülen hibrit araçlar ve elektrikli araçlar üzerindeki çalıĢmalar hızla devam etmektedir. 

Günümüzde problem olan Ģarj istasyonları ve aracın gidiĢ menzilinin kısa olması, üzerinde çalıĢılması 

gereken bir konu niteliğindedir. Bu problemlerin çözülmesi halinde; daha ekonomik, sessiz ve en 

önemlisi sıfır emisyona sahip araçların kullanımı artacaktır. 

Elektrik enerjisi elde etmek için kurulan rüzgâr türbinlerinin tam kapasite ile çalıĢabilmesi,rüzgârın 50 

km/saat hızla esmesine bağlıdır. Rüzgâr türbininin ekonomik olabilmesi için ise yıllık ortalama rüzgâr 

hızının 21 km/saat olması gerekmektedir. Buradaki rüzgâr enerjisinin doğal bir enerji olması ve 

kontrolünün doğada olması bunu her zaman mümkün kılmamaktadır. Araçlar açısından baktığımızda; 

araçlar Ģehir içlerinde minimum 50 km/saat hızla gitmekte, Ģehir dıĢında bu hız 120 km/saatte 

çıkmaktadır. Araç üzerinde oluĢan bu rüzgâr yapay ve süreklidir, rüzgâr türbinlerindeki gibi doğaya 

bağlı değildir. 

Bu çalıĢmada, rüzgâr enerjisinin araçlarda kullanımı araĢtırılmıĢtır. Elektrikli araçlarda, rüzgâr 

enerjisinden faydalanılarak bataryaların Ģarj edilebilmesi, elektrikli araçların menzilinin artırılması ve 

elektrikli aracın daha fazla yol kat etmesi amaçlanmıĢtır. ÇalıĢmamızda öncelikle basit fizibilite 

çalıĢması ile kendi üretimimiz olan araç üzerinde denemeler yapılmıĢtır. Materyal olarak; araçlarda 

kullanılan klasik bir alternatör, araç önüne yerleĢtirilmiĢ, alternatörü döndürmek için ise önüne 

pervane monte edilmiĢtir. Araç hareket ettirildiğinde düĢük hızlarda pervanenin yüklenmemiĢ 

alternatörü yeterli seviyede döndürdüğü tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Rüzgâr, taşıt, enerji, yakıt 

 

The Use of Wind Power on Vehicles: An Experimental Approach 

 

Abstract 
 

As a result of the researches carried out by scientists, it has been proven that it is required to reduce the 

consumption of fossil fuels, which have limited availability in the world and are the main actor of 

global warming. Instead of fossil fuels, it is essential to use renewable energy resources that do not 

harm the nature. 

It is a well-accepted fact in the entire world that the use of fossil fuels on the vehicles, should also be 

reduced. Especially, studies related to the development of vehicles that consume less fuel, and to the 
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reduction of emission release, have been brought to the agenda many times in recent years. Alongside 

these studies; researches on hybrid and electric cars, do carry on rapidly. Today, the problematic 

charge stations and the short destination range, are considered as a matter that needs to be worked on. 

If these problems are resolved; the use of more economic, quiet and most importantly zero emission 

vehicles, will increase. 

For the wind tribunes to work in full capacity, which are established to generate electrical energy, the 

wind is supposed to blow at 50 km/h. However, this cannot happen all the time because the wind 

power here, is a natural energy and because it is controlled by the nature. In order to be considered as 

economic, the wind tribune is supposed to have the average annual wind speed of 21 km/h. When 

considered in terms of vehicles; vehicles move at a speed of 50 km/h in the precinct, and this speed 

goes up to 120 km/h in the upstate. The wind created on the vehicle, is artificial and permanent. It does 

not depend on the nature like wind tribunes do.   

In this study, the use of wind power on vehicles, was examined. It was intended to charge the batteries 

in the electric vehicles, increase the electric vehicles‘ range, and make the electric vehicle cover more 

distance by making use of the wind power.  In our study, firstly several experiments on the vehicles, 

which were our own production, were carried out by means of a simple feasibility study. As material; 

a classical alternator used on the vehicles, was inserted in front of the vehicle, and a propeller was 

mounted in front of the alternator in order to turn it. When the vehicle was moved, it was observed that 

the propeller could turn the unloaded alternator at a low speed and a sufficient level.     

 

Keywords: Wind, vehicle, energy, fuel 
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1. GİRİŞ 

Dünya nüfusunun hızla artması ve geliĢen teknolojiden dolayı özellikle sanayi devriminden 

sonra insanların enerji kullanımı artmıĢtır. Ġnsanoğlu önceleri doğayı katlederek bitki örtüsü sayesinde 

enerji ihtiyacını karĢılamıĢ ve sonrasında petrolden faydalanılarak enerji ihtiyacını karĢılamıĢtır. 

Dünyadaki enerji rezervlerinin durumu dikkate alındığında, rüzgâr enerjisinden yararlanmanın, hem 

çevresel hem de kaynak varlığı açısından önemli olduğu anlaĢılmaktadır. Dünya enerji rezervi 

tükenme yılı yaklaĢık olarak kömür için 200 yıl, gaz için 65 yıl, petrol için 40 yıl ve rüzgâr için ise 

sonsuzdur (Dereli,2001). Ayrıca petrolün kullanılması ile ortaya çıkan gazların dünyaya zarar 

vermesive ülkelerin birçoğunun petrol ithalatlarının ekonomilerine ağır bir yük getirmesindendolayı 

alternatif enerji kaynakları arayıĢlarına baĢladıkları bir gerçektir. Günümüzde ülkeler özellikle dıĢa 

bağımlılığı azaltmak, bilim ve teknikte bir adım önde olabilmek için alternatif enerji kaynaklarına 

yönelmiĢlerdir.  

Rüzgâr gücünden yararlanmanın tarihi oldukça eski dönemlere aittir. M.Ö. 2000 yıllarında 

Eski Mısır'da, Ġran'da, Çin'de ve Japonya'da icat edilen yel değirmenlerinin tahıl öğütme iĢinde 

baĢarıyla kullanıldığı bilinmektedir. Ġnsanoğlu rüzgârı, öncelikle deniz ulaĢımında, yelkenli gemilerde 

ve yoğun olarak M.S. 12.yy'da yaygınlaĢan yel değirmenlerinde enerji kaynağı olarak kullanmaya 

baĢlamıĢtır. Yine M.Ö. 17.yy‘da Babil Kralı Hammurabi döneminde, Mezopotamya'da sulama 
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amacıyla kullanılmıĢtır. Türkler ve Ġranlıların ilk yel değirmenlerini, M.S. 7.yy‘da kullanmaya 

baĢlamalarına karĢın, Avrupalılar yel değirmenlerini ilk olarak Haçlı Seferleri sırasında görmüĢler ve 

Avrupa'daki ilk yel değirmenleri, M.S. 12.yy‘da Fransa, Ġngiltere ve Hollanda'da olmak üzere 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Karabulut,1999,124).Günümüzde ise rüzgâr enerjisi ve güneĢ enerjisi baĢta 

olmak üzere dalga enerjisi, hidrolik enerji, termal enerji vb. alternatif enerjiler çokça kullanılmaktadır. 

Fakat kullanılan alternatif enerjiler fosil yakıtlara göre hala çok azdır. 2013 yılı verilerine göre Türkiye 

halen enerji ihtiyacının yaklaĢık %4‘lük kısmını rüzgâr enerjisinden sağlamaktadır (www.euas.gov.tr). 

En fazla rüzgâr enerjisinden faydalanan ülke Almanya‘dır. Ġnsanoğlu dünyaya, dolayısı ile kendisine 

zarar vermemek ve ileride tükeneceği ihtimaline karĢı petrole bir alternatif bulmak zorundadır. Bu 

nedenle alternatif enerji kaynaklarının kullanımının artırılması gerekmektedir.  

Enerji üretiminin son yıllarda alternatif enerji kaynakları ile yapılması günümüzde kullanılan 

taĢıtların da değiĢime uğramasına sebep olmuĢtur. KullanmıĢ olduğumuz taĢıtlara alternatif olarak 

elektrikli taĢıtlar insanların kullanımına girmiĢ ve önümüzdeki süreçte daha da fazla kullanılacaklardır. 

Elektrikli araçların enerji ihtiyacı, petrol türevi yakıtlardan sağlanabileceği gibi doğal gaz, hidrolik 

enerji, güneĢ pilleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından da temin edilebilmektedir. Bu çalıĢmadaki 

amaç; aracın oluĢturmuĢ olduğu yapay rüzgâr enerjisini elektrik enerjisine dönüĢtürüp elektrikli aracın 

bataryasını Ģarj ederek elektrikli taĢıtların menzilini artırmaktır. TaĢıt üzerindeki rüzgâr enerjisinin, 

doğal rüzgâr enerjisine göre en büyük avantajı; sürekli olması ve araç üzerinde enerji üretimin 

olmasıdır.  

Bu çalıĢma deneysel bir çalıĢma Ģeklinde yapılmıĢtır. ÇalıĢmadaki amaç; araç üzerinde oluĢan 

rüzgâr enerjisinin farkındalığını oluĢturmak ve bu enerjinin kullanımını geliĢtirerek farklı bir bakıĢ 

açısı getirmektir. ÇalıĢmaya doğa açısından bakıldığında ise; temiz, bitmeyecek bir enerji kaynağını 

ortaya çıkararak, taĢıttaki rüzgâr enerjisini daha verimli kullanmak ve doğaya yaĢaması için yardımcı 

olmaktır. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

ÇalıĢmanın tamamı uzun bir süreçten oluĢmaktadır. Bu çalıĢmada, sistemin sadece ilk aĢaması 

üzerinde durulmuĢtur. Sitemin çalıĢabilirliği ve iĢe yararlılığı tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır.ÇalıĢmanın 

devamında sistemi geliĢtirme aĢaması devam edecektir. Deneylerde kendi üretimimiz olan bir araç 

üzerine deney düzeneği yerleĢtirilmiĢtir. KullanmıĢ olduğumuz taĢıt; 150cc motora sahip, hidrolik fren 

sistemi, süspansiyon sistemi olan bir araçtır. Aracın maksimum hızı 50 km/saat‘tir(ġekil 1). 

ġekil 1. Deneylerde Kullanılan Araç 
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Enerji üretimini sağlayacak olan alternatör, günümüz taĢıtlarında kullanılan ve aracın elektrik 

ihtiyacını üretmek için kullanılan MAKO marka bir alternatördür(ġekil 2). Alternatör üzerindeki 

regülatör sökülerek alternatörün üretmiĢ olduğu enerjinin tamamı tespit edilmek istenmiĢtir. 

Şekil 2.Alternatör 

 

70A – 90A – 105A  Alternatörler için TEKNĠK KARAKTERĠSTĠKLER 

Nominal Voltaj: 14V 

Nominal çıkıĢ: 75A – 90A -105A 

Devamlı çalıĢma devri: 18.000 dev/dak 

15 dak. Boyunca maksimum devir: 20.000 dev/dak 

Regülatör tipi (Araç tipine göre): RTM151C, RTM 300.01, RTM200.01, RTM300.11 

EMC filtresi kapasitör değeri: 2.2mF 

Doğrultucu güç diyodu tipi: Zener 

D+ ucu ile Ģase arası maksimum izin verilen akım: 0.5A 

Max. Sızıntı Akımı: 1.6mA 

Alternatör mili maksimum boĢluğu: 0.25mm 

Kasnak Tipi: Kavramalı yada kavramasız 

Kasnak Maksimum Dinamik balanssızlığı: 35 gr.mm 30gr.mm 

Kollektör muhafaza kapağı: Mevcut 

Kumanda taraf kapağı tarafından bakıldığında dönüĢ Yönü: Saat Yönü 

Rotor Eylemsizlik momenti: 70A için 17.5Kg.cm2, 90 ve 105 A için 18.7Kg.cm2 

Kollektör taraf kapağı rulman tipi: 6003 

Diyod Taraf kapağı rulman tipi:6303 

 

Alternatörün dönüĢ mili üzerine montelenen pervane (ġekil 3), mile sabitlenmiĢtir. Rüzgârın 

pervane üzerine uygulamıĢ olduğu kuvvet pervaneyi döndürdüğünde pervaneye bağlı olan mil 

sayesinde alternatörün rotorunu hareket ettirerek elektrik enerjisi elde etmek amaçlanmıĢtır. 
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Şekil 3. Pervane 

 

 

Deney düzeneği aracın ön tarafına yerleĢtirilmiĢtir(ġekil 4). Araç ileri hareket ettiğinde 

oluĢacak olan yapay rüzgâr pervaneyi döndürecek, pervaneye bağlı olan alternatör mili dönerek 

elektrik enerjisi üretecektir. 

ġekil 4.  Araç Önüne YerleĢtirilmiĢ Sistem 

 

3. BULGULAR 

TaĢıt üzerine deney düzeneği kurulduktan sonra taĢıtla normal hava koĢullarında hareket 

edilmiĢtir. Alternatöre yükleme yapmadan pervanenin 25 km/saat hızdan sonra alternatörü yeterli 

hızda döndürdüğü görülmüĢtür. Araç üzerine yerleĢtirilen batarya ile alternatörün yüklenmesi 

durumunda 25 km/saat hızda normal hava koĢullarında pervanenin durduğu gözlemlenmiĢtir. Bu 

hızlarda pervane dönmediği için elektrik üretimi söz konusu değildir. 

Deneylerde Hız 50km/saate çıkarıldığında alternatörün yüklenmesi durumunda, rüzgâr 

enerjisinin alternatörün rotorunu döndürebildiği gözlemlenmiĢtir. Rüzgârın taĢıtın karĢısından gelmesi 

pervanenin devrini önemli ölçüde artırmıĢtır. Rüzgârın taĢıtın arkasından gelmesi ise pervanede 

durmaya sebep olmamaktadır. TaĢıtın hareketinden dolayı oluĢan yapay rüzgârın süreklilik arz ettiği 

gözlemlenmiĢtir. 
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Pervanenin oluĢturmuĢ olduğu rüzgâr direncinin yok sayılabileceği görülmüĢtür. Çünkü 

sistemin bağlanmıĢ olduğu yerde düz kaporta olduğundan dolayı, sistemin olmadığı taĢıtta rüzgâr 

direnci maksimum seviyesindedir. 

Pervanenin dönüĢünden dolayı ses oluĢtuğu tespit edilmiĢtir. Fakat elektrikli taĢıtların sıfıra 

yakın sesi olmasından dolayı pervane sesinin içten yanmalı motorların oluĢturduğu sesle 

kıyaslanmayacak kadar az olduğu düĢünülmektedir. 

4.SONUÇ 

Bu deneysel çalıĢmanın sonucunda; rüzgâr enerjisininiçten yanmalı taĢıtlarda kullanımının 

mümkün olduğu görülmüĢtür. TaĢıtın elektrik ihtiyacını karĢılayan alternatör hareketini motordan 

almaktadır. Bu hareketi sağlamak için motor zorlanmakta gücünün bir kısmını,2 ila 6 BG alternatörü 

döndürmek için kullanmaktadır (Seymen,2006:27).Bu durum yakıt sarfiyatını artırmaktadır. 

Alternatörü rüzgâr enerjisi ile döndürmemiz durumunda ise motor daha rahat çalıĢarak yakıt 

sarfiyatının düĢmesini sağlayacaktır. 

Elektrikli taĢıtlarda bu sistemi yerleĢtirmek için aracın ön tarafı uygun görülürken, günümüz 

araçlarında ön çamurlukların içleri uygun görülmüĢtür.  

KullanmıĢ olduğumuz alternatör yaklaĢık olarak 2 beygirlik güç üretmektedir. Araç üzerine bu 

sistemden dört adet yerleĢtirildiğinde ise 8 beygirlik bir güç üretimi gerçekleĢebilecektir. 80 beygirlik 

bir elektrikli taĢıtta % 10 gücün geri dönüĢümü mümkün olacaktır. Geri dönüĢümünün % 10‘unu 

rüzgâr enerjisinden geri kazanan bir elektrikli aracın menzilinin de aynı oranda artması 

planlanmaktadır. 

Sistem üzerinde yeni modifikasyonlar yapılarak çalıĢmanın geliĢtirilmesi planlanmaktadır. 

Öncelikle pervane sisteminin özel olarak dizayn edilmesi gerekmektedir. Alternatörün yerine jeneratör 

kullanılarak verimin artırılması planlanmaktadır. Sistemin düĢük hızlarda çalıĢabilmesi ve yüksek 

hızlarda zarar görmemesi için sisteme vites kutusu yapılması planlanmaktadır. 

Sistemde yapılacak bu tür düzenlemelerden sonra üretilen gücün farklı koĢullarda ölçülerek 

yararlılığı tekrar gözden geçirilecektir. Sistemin enerji üretiminin yanında oluĢturacağı rüzgâr 

direncinin, yakıt sarfiyatını artırmayacağı düĢünülmektedir. Çünkü sistemin yerleĢtirilmesi düĢünülen 

araç üzerindeki yerler düz zemin olduğu için maksimim rüzgâr direnci zaten mevcuttur. 
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Özet 

DıĢsallık, mal ve hizmetteki tam olarak ölçülemeyen, dolayısıyla fiyatlanamayan etki olarak 

tanımlanabilir. Bir baĢka değiĢle dıĢsallık; bir ekonomik birimin baĢka bir ekonomik birim ya da 

birimleri, yaptığı herhangi bir aktivite dolayısıyla piyasa dıĢı yollardan olumlu ya da olumsuz Ģekilde 

etkilemesi olarak tanımlanabilir. Bu etki, hem pozitif hem de negatif Ģekilde ortaya çıkmaktadır. 

Sağlık hizmetleri doğası gereği pozitif ve negatif dıĢsallıkları bünyesinde barındırmaktadır. Pozitif 

dıĢsallık yayma, sağlık hizmetlerinin temel özelliklerindendir. Özellikle koruyucu sağlık hizmetlerinin 

sağladığı faydalar hemen ortaya çıkmamaktadır. Bu çalıĢmanın amacı sağlık hizmetlerinin temel 

özellikleri ve dıĢsallıklar hakkında bilgi vererek, sağlık hizmetlerinin dıĢsallık yayma özelliğini ve 

bunun ekonomiye olan etkisini genel hatlarıyla incelemektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Dışsallık, Pozitif Dışsallık, Sağlık Hizmetleri 

 

A TheoreticalStudy WithRespectToSpreadingPositiveExternalities of Health Services 

 

Abstract 

Externalities can be defined as the effect that can not be fully measuredand there forenon priced on 

goods or services. In other words, externalities can be described as positivelyor negatively interacting 

of an economic unit to another economic un it or units because of its any activity from non-market 

way. This effectc an be seen both positive and negative way. Health services are in herently in 

corporates positive and negative externalities. Positive externalities spread is one of the basic 

characteristics of health care. Inparticular, the benefits of preventive health services does not arise 

immediately. The aim of this study is to examine the externalities spreading feature of health services 

and it's the impact on theeconomy in general terms by providingin formation about the basic features 

of health services an dexternalities. 

 

Keywords:Externalities Positive Externalities, Health Services 
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1. GĠRĠġ 

Belirli bir grubun ekonomik bir faaliyetinin söz konusu grup dıĢındakiler üzerinde önemli bir etkisi 

olduğunda dıĢsallık olarak bilinen durum ortaya çıkmaktadır. Tüketiciler veya üreticiler tarafından 

ortaya çıkarılan ve diğer üretici ya da tüketicileri etkileyen, ancak bu etkilenme olumlu olduğunda 
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(pozitif dıĢsallık) karĢılığı ödenmeyen ya da olumsuz (negatif dıĢsallık)
1
 olduğunda ortaya çıkan 

zararın tazmin edilemediği durumlara dıĢsallık denmektedir (Carande-Kulis vd., 2007:228). Pozitif 

dıĢsallık durumunda, ekonomide marjinal sosyal fayda marjinal özel faydadan; negatif dıĢsallık 

durumunda ise, ekonomide marjinal sosyal maliyet marjinal özel maliyetten büyüktür (Kargı ve 

Yüksel, 2010:187). 

DıĢsallıklar tüm maliyet veya faydalar dikkate alınmadan meydana geldiği için, dıĢsallığın 

varlığı ile bireyin üretim veya tüketim kararları optimaliteden uzaklaĢır. Negatif dıĢsallıklar 

optimalden daha yüksek seviyede iken pozitif dıĢsallık durumunda üretim veya tüketim seviyesi 

optimumun altındadır. Bu yüzden dıĢsallıklar verimsizliklere de neden olmaktadır (Mwachofi ve El-

Assaf, 2011:333). 

DıĢsallık, birimler arasında fiyatlandırılamayan karĢılıklı bağlılık ile ilgili olduğundan bir üretim 

ya da tüketim faaliyetinin, diğerlerinin üretim ya da tüketim faaliyetlerini fiyat mekanizması dıĢında 

etkileyebilir ve dolayısıyla piyasa baĢarısızlıklarına neden olabilir (Göker, 2009:10). Piyasa 

baĢarısızlığı, kaynakların piyasalara etkin dağılmaması sonucu ortaya çıkmaktadır (Akça, 2011:181). 

Tam rekabet piyasasında piyasa fiyatı, fiyat mekanizması yoluyla piyasada kendiliğinden oluĢur ancak 

aksak rekabet, dıĢsallıklar, kamusal malları, eksik ve/veya asimetrik bilgi gibi sebeplerden piyasa 

fiyatı etkilenir; yani fiyat mekanizmasına bir etki söz konusudur. DıĢsallıklar, piyasa baĢarısızlıklarına 

sebep olduklarından hükümetlerin ekonomiye temel müdahale sebepleri arasında yer almaktadır 

(Sarısoy, 2010:280; Helbling, 2010:48). 

 Literatür incelendiğinde piyasa baĢarısızlıklarının sebeplerinden birisi olarak gösterilen 

dıĢsallıkların zararlarının yanında faydalarının bulunduğu da görülebilir. Örneğin, yürümenin teĢvik 

edilmesi yerine toplu taĢımaya ağırlık verilmesi, oturarak gerçekleĢtirilen davranıĢları teĢvik eden 

teknolojilerin (video oyunları, televizyon, bilgisayar) yaygınlaĢması ve abur-cubur türü yiyecek sunan 

restoranların çoğalması gibi eylemler negatif dıĢsallık yaratan kamu veya özel eylemlerdir. Bu 

dıĢsallıklar boĢ zamanın ve çalıĢma zamanının miktarını ve kalitesini etkiler, kiĢisel cepten yapılan 

sağlık harcamalarını, iĢverenler için sağlık hizmeti maliyetlerini, hastalar için sağlık sigortası 

primlerini artırır ve sonuç olarak da kurumların genel finansal performansını etkiler (Carande-Kulis 

vd, 2007:229). 

Piyasa baĢarısızlıklarına sebep olmasına rağmen dıĢsallıklardan (pozitif dıĢsallıklardan) elde 

edilen faydalar da söz konusudur. Örneğin, aĢılamanın güçlü pozitif dıĢsallığıilk akla gelen 

örneklerdendir (Chen ve Toxvaerd, 2014:105).Bir diğer örnek olarak bulaĢıcı hastalıkların tedavi 

edilmesi verilebilir. Zira bulaĢıcı bir hastalığı olan insan tedavi edildiğinde, hastalık baĢkalarına 

bulaĢtırılmadığı için, tedavi hizmetini kullanmayan diğer insanlarında faydalanması söz konusu 

olduğundan pozitif dıĢsallık durumu ortaya çıkacaktır. Eğer bu bulaĢıcı hastalık tedavi edilmemiĢ 

olsaydı, daha fazla insanın hastalanmasına neden olarak daha fazla kaynak tüketimini beraberinde 

getirecekti ve bu durumda da negatif dıĢsallık söz konusu olacaktı. 

Sağlık hizmetinde pozitif dıĢsallıkların çoğu kamu sağlığı uygulamalarında ortaya çıkmaktadır. 

DıĢsallıklar devletin, sağlık ve eğitim gibi sosyal nitelikli hizmetlere belirli düzeylerde müdahalede 

bulunma sebeplerindendir (Yıldırım, 2012:29). Ekonomik birimler karar alırken kendi çıkarlarını 

düĢünerek hareket ettiklerinden, faaliyetlerinin diğer birim ya da birimler üzerindeki etkilerini dikkate 

almazlar. Özellikle sosyal faydası yüksek faaliyetlerin, olması gerekenden daha az, sosyal maliyeti 

                                                           
1
Negatif dıĢsallığı üreten birimlere, söz konusu negatif dıĢsallıktan etkilenenlerin tazmininin yükletilmesine ya 

da negatif dıĢsallığa sebep olan birimlerin, ürettikleri negatif dıĢsallığın ortaya çıkardığı ek toplumsal maliyetleri 

hesaba katmalarını sağlayan yöntemlere dıĢsallıkların içselleĢtirilmesi denir (Nalçakan vd., 2012: 62). 



IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

687 

 

yüksek olan faaliyetlerin ise gereğinden fazla gerçekleĢtirilmesi sonrasında sosyal optimizasyona 

ulaĢılamaz. Bu nedenle devlet yoğun dıĢsallık olgusuyla karĢılaĢılan alanlara, sahip olduğu mali 

araçlar ile müdahale etmekte, toplumsal refahın maksimize edilmesi bağlamında piyasaların yeniden 

düzenlenmesi ve denetlenmesi için etkin bir rol üstlenmektedir (Dinler, 2004:512-513). 

2. SAĞLIK HĠZMETLERĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ 

Hizmet piyasalarını mal piyasalarından ayıran özellikler arasında; talep belirsizliği, asimetrik bilgi, arz 

ve talep arasında dengenin olmaması, sunulan hizmetlerin heterojen olması, eĢzamanlık özelliğive 

buna bağlı olarak stoklanamaz olma vb. sayılabilir ve hizmet sektörü olması dolayısıyla bu özellikler, 

sağlık alanında da geçerlidir(Bilgili ve Ecevit, 2008:204). Bunlara ek olarak sağlık hizmetlerinin diğer 

önemli bir özelliği de dıĢsallık yayması olup bunun hem yerel düzeyde hem de sınır ötesi düzeyde 

etkileri vardır (Mutlu, 2006:58). 

 

Talebin Belirsiz Olması 

Fertler, sağlık hizmeti ihtiyaçlarını, taleplerini, bunun nicelik ve niteliğini çoğunlukla önceden 

bilemez, tahmin edemez, dengeleyip düzenleyemez. Ġhtiyacın belirsizliği, talebi de düzensiz ve kiĢi 

bakımından süreksiz hale getirmektedir. Talepteki kiĢi kaynaklı düzensizlik ve süreksizlik hem 

koruyucu-geliĢtirici ve hem de tedavi edici sağlık hizmetlerini kapsayan iki alanda da geçerlidir 

(Sargutan, 2005:430). 

 

Asimetrik Bilgi 

Tam rekabet piyasası varsayımlarından birisi alıcı ve satıcıların piyasa hakkında tam bilgiye sahip 

olmalarıdır. Fakat gerçek hayatta alıcı ve satıcıların piyasa hakkında tam bilgiye sahip olmadıkları ve 

taraflardan birinin diğerinden daha fazla bilgiye sahip olduğu görülmektedir (Sarıkaya, 

2002:99).Hizmet piyasalarında genellikle tüketicilerin satıcılarla olan iliĢkileri açıktır. Ancak, sağlık 

hizmetleri piyasasında hasta-doktor ve hasta-hastane arasında yoğun bir asimetrik bilgi söz konusu 

olduğu için bu piyasa, diğer hizmet piyasaları kadar açık değildir (Bilgili ve Ecevit, 2008:208). 

Tanıya dayalı hizmetlerde, talep genellikle bilgiye dayanmaktadır. Dolayısıyla hastanın 

tedavinin kalitesi değerlendirmesi imkânsız olduğundan, hizmetin maliyeti önceden tespit 

edilememektedir. Bu durum, sağlık hizmet sunucusunun hasta üzerinde etkili bir güce sahip olmasını 

sağlamakta ve yapay talebe neden olmaktadır (Kobal ve KöktaĢ, 2013:48). Hasta ile hastanın alacağı 

sağlık hizmeti konusunda karar verici durumda bulunan doktor arasındaki vekalet iliĢkisi, arzın talep 

yaratması problemine, yani ahlaki tehlikeye sebep olmaktadır (Yıldırım,2012:26). 

Asimetrik bilginin sebep olduğu diğer bir sorun ise ters seçimdir ve bu sorunla,sağlık hizmetleri 

finansman yöntemlerinden olan özel sağlık sigortacılığında fazlasıyla karĢılaĢılır (Kılavuz, 2010:174; 

Uğurluoğlu ve Özgen, 2008:136).Bir özel sağlık sigortası kurumunun yaĢayabilmesi için yüksek riskli 

hastalardan diğerlerine göre daha yüksek prim alması gerekmektedir. Ancak bu durumda primler 

gereksiz yere yükseleceği için özellikle sağlık statüsü iyi olan ve sağlık riski az olanlar bu yüksek 

primleri ödemek istemeyecek, bu durumda da sigorta havuzunda ağırlıklı olarak yüksek riskli hastalar 

bulunacaktır. Sonuç olarak sigorta kurumu, gelir ve gider dengesini sağlayamayacak ve zaman içinde 

finansmanın sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilenecektir (Tatar, 2011:115). 
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Arz ve Talep Arasında Dengenin Olmaması 

DıĢ müdahalenin olmadığı ve rekabetin olduğu piyasalarda fiyat, arz ve talebin kesiĢtiği yerde 

oluĢurken, sağlıkta bu durum söz konusu değildir, çünkü devlet müdahalesi söz konusudur (Malhan, 

2013:34). Devlet müdahaleleri piyasa dengesinin bozulmasına yani arz ya da talep fazlalarına yol 

açabilir.Sağlık hizmetlerinin diğer mal ve hizmetlerde olduğu gibi standart olmaması, hizmet 

sunucular ve hastalar arasındakiasimetrik bilgi, sağlık piyasaları içerisinde faaliyet gösteren hizmet 

sunucu aktörlerinin kendi aralarında anlaĢmaları ve ortak hareket etmeleri sebepleriyle arz ve talep 

arasında bir dengesizlik oluĢmaktadır (Mutlu ve IĢık, 2012:62). Sağlık hizmetlerini sunan kiĢi ve 

kurumların örgütlü davranıĢlarına karĢın, sağlık hizmetleri talebindeki düzensizlik dolayısıyla 

tüketicilerin piyasada talep yönünden bir baskı oluĢturmaları mümkün olmamaktadır (TıraĢ, 

2013:141). 

 

Sunulan Hizmetlerin Heterojen Olması 

Hizmet piyasasını mal piyasasından ayıran temel özelliklerden biri, hizmet piyasasınındaha fazla 

emek-yoğun olmasıdır ki bu durum hizmetlerin heterojen olmalarına neden olur. Yani, hizmetlerin 

heterojen olma özelliği, üretimine insan unsurunun, makine ve teçhizata nazaran daha yoğun olarak 

katılmasından kaynaklanmaktadır (Üner ve Karatepe, 1996:201). Ġnsan unsurunun üretimde yoğun 

olarak kullanılması, ortaya konan ürüne standart getirmeyi zorlaĢtırır(Zengin ve Erdal, 

2000:48).Sağlık sektörünün emek-yoğun bir hizmet sektörü olduğu dikkate alındığında sunulan 

hizmetlerin standart olmadıkları; yani heterojen oldukları görülür. 

 

Eşzamanlık Özelliği 

EĢzamanlık özelliği hizmetlerin üretilmeleri ve tüketilmelerinin aynı anda gerçekleĢmesini anlatır 

(Sökmen, 1999:46); bunun sonucu olarak hizmetler stoklanamazlar. Yani, hizmet sunulurken hizmeti 

alan sunum yerinde olmak zorundadır (Özgüven, 2008:654). 

 

3. SAĞLIK HĠZMETLERĠ VE DIġSALLIK 

Sağlık hizmetleri, özellikle de koruyucu sağlık hizmetleri pozitif dıĢsallık yayarak toplum sağlığının 

geliĢmesine katkı sağlar ki dıĢsallıklar, kamunun sağlık piyasasında bir aktör olarak bulunma sebepleri 

arasında yer alır (Altay, 2007:33). Sağlık hizmetlerinde dıĢsallıkların önemi (özellikle dıĢsal faydalar) 

birçok ekonomist tarafından da kabul edilmiĢtir (Labelle ve Hurley, 1991:1). 

Sağlıkta özel fayda (getiri), hizmeti alan bireyin elde ettiği ve topluma yansımayan faydalarken 

sosyal fayda (getiri), hizmeti alan bireyin sadece kendine mal edemediği toplumun diğer üyelerine 

yansıyan faydalardır (Gölpek, 2012:46-48). Tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri çoğunlukla 

özel fayda sağlarken, koruyucu sağlık hizmetleri ile sağlığı geliĢtirici hizmetler hem özel hem de 

sosyal fayda sağlar. 

Sağlık hizmetlerinin piyasada alınıp satılabilen hizmetler olmasına karĢın, bahsi geçen dıĢsallık 

olgusu nedeniyle kamu tarafından da üretimi zorunludurki bu durumunözellikle koruyucu sağlık 

hizmetlerine kamu malı niteliği kazandırdığı söylenebilir (Altay, 2007:36)
2
. 

                                                           
2
Özellikle koruyucu sağlık hizmetleri, sağlıklı bir toplum olmanın en önemli aracıdır ve dolayısıyla bu 

hizmetlerinin karĢılanmasında finansman kaynağı genellikle ülkelerin bütçeleridir (Altay, 2007:50). 
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Tam kamusal malların temel iki özelliği, söz konusu mal ve hizmetlerin tüketiminde rakipsizlik 

(nonrival) ve dıĢlanamazlığın(nonexclusive, tüketimden mahrum bırakamama) söz konusu 

olmasıdır(Altundemir, 2012:95-96). Rakipsizlik, bir mal veya hizmetin birisi tarafından tüketimi 

faaliyetinin diğerinin tüketim davranıĢlarını etkilememesi olarak tanımlanabilir. DıĢlanamazlıkisebir 

mal veya hizmetin faydalarından, üçüncü bir kiĢinin yararlanabilmesinin önlenememesi olarak 

tanımlanabilir (Yıldırım, 1999:7)
3
. 

BulaĢıcı hastalıkların sınırları aĢarak tüm ülkelere yayılması riski, bulaĢıcı hastalıkların ortadan 

kaldırılması ve kontrol faaliyetleri, sağlıktan dıĢlanamama ve tüketimde rakip olmama özellikleri 

çerçevesinde temel (koruyucu) sağlık hizmetleri, küresel kamusal mal olarak kabul edilmektedir 

(Yılmaz ve YaraĢır, 2011:9). 

Temel sağlık hizmetlerinde rekabet ve dıĢlanma söz konusu değilken, bazı sağlık hizmetlerinde 

yararlananın finansmana katkıda bulunması, ilgili hizmetlerin fiyatlandırılabilir ve pazarlanabilir 

hizmetler olarak piyasa ekonomisi tarafından da üretilebilmesi, temel sağlık hizmetleri dıĢındaki sağlık 

hizmetlerine ―yarı kamusal mal‖ niteliği kazandırabilir (Altay, 2007:35). 

Sağlık hizmetlerinin tüketiminde ortaya çıkan dıĢsallıklar genelde pozitif dıĢsallıklardır; yani, 

bireyin sağlık hizmetleri tüketiminden kendisiyle birlikte diğerleri de fayda sağlar(Gubb ve Herbert, 

2009:34).Örneğin; bulaĢıcı hastalıklara karĢı yapılan aĢılama sonucu aĢı olan kiĢi doğrudan, diğerleri 

ise dolaylı olarak fayda sağlarlar. Çünkü aĢı olan bireylerin diğer kiĢilere hastalık bulaĢtırma 

ihtimalleri çok düĢüktür (Boulier vd.,2007:1). 

Sağlıkta hizmet tüketimlerinden kaynaklanan pozitif dıĢsallıklar sadece koruyucu sağlık 

hizmetlerinde görülmez. Örneğin hastalan bir fabrika iĢçisi tedavi olup iĢine geri döndüğünde bu 

durumdan fabrikadaki üretim dolayısıyla ülke ekonomisi de olumlu yönde etkilenecektir. Bu ve 

benzeri örnekler, sağlıksızlığın sadece bireysel düzeyde etkileri olan bir etmen olmadığını, buna ek 

olarak bireysel sağlıksızlıkların toplamının bir dıĢsallık etmeni olarak sağlıklı emek gücünün 

verimliliğini etkileyebildiğini göstermektedir (Yetkiner, 2006:84). 

DıĢsallık sağlık hizmetlerinin önemli bir özelliğidir ancak sadece sağlık piyasalarına özgü 

değildir. Fakat olumlu dıĢsallıkların önemli bir bölümü sağlık hizmetleri ile ilgilidir. BulaĢıcı bir 

hastalığın önlenmesi ya da varlığı diğer bireylerin refahları üzerinde bir etki yapmaktadır. Örneğin 

bebeklerin doğum öncesi ve doğum sonrasındaki sağlık durumları annelerinin sağlık durumlarına 

bağlıdır. Bu yüzden kamunun desteklediği hastalıkları önleme ve kontrol programları önemlidir 

(Mutlu ve IĢık, 2012:51). 

 

4. SAĞLIK HĠZMETLERĠNĠN YAYDIĞI DIġSALLIĞIN EKONOMĠYE ETKĠSĠ 

Sağlık hizmeti talebi üzerinde gelirin büyük bir etkisinin olduğu konusunda genel bir fikir birliği 

bulunmaktadır; ancak bunun tersi konusunda, yani sağlığın gelir ya da daha genel bir ifade ile üretim 

üzerinde önemli derecede etkisinin bulunduğu konusunda daha az bir fikir birliği mevcuttur (Strauss 

ve Thomas, 1998:813). 

                                                           
3
 Milli savunma, tam kamu malına örnek gösterilebilir. Milli savunmanın sağladığı faydadan bir ülkedeki tüm 

vatandaĢlar yarar sağlar; yani milli savunmanın sağladığı faydanın tüketiminde vatandaĢlar birbirleri ile rekabete 

girmezler ve kimse bu faydadan dıĢlanamaz (Kayıran, 2013:160). 
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Sağlık harcamaları efektif iĢ gücünü, efektif iĢ gücü de üretimdeki artıĢı doğrudan 

etkilemektedir. Sağlık durumları iyi olan çalıĢanlar fiziksel ve zihinsel olarak daha enerjik ve 

güçlüdürler ve de daha üretkendirler. Örneğin, Endonezya‘da anemi olan erkeklerin anemi 

olmayanlara göre %20 daha az üretken oldukları ortaya konulmuĢtur. Anemi olan erkekler tedavi 

edildiklerinde üretkenlik seviyelerinin neredeyse anemi olmayanlara yaklaĢtığı görülmüĢtür (WHO, 

2002:8). 

Diğer taraftan,efektif iĢ gücündeki artıĢ sermayenin verimliliğini artırmaktadır ve 

böyleliklesermaye getirileri üzerinden hane halklarını, varlık stoklarınıartırmak için ayırdıkları toplam 

birikimlerini artırmaya yöneltir. Dahası, efektif iĢ gücündeki artıĢ emek gelirlerini de artırır ve hane 

halkları bu artıĢı;tüketime, tasarrufa ve ek sağlık harcamalarına tahsis edebilirler (Wisniewski ve Roe, 

2011:13-14).Görüldüğü gibi sağlığın, ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkisi vardır ve yapılan 

birçok çalıĢmada, sağlığın ekonomik büyüme üzerinde istatistiki açıdan önemli bir etkisinin olduğu 

ortaya konmuĢtur (Bloom vd., 2001:20). 

ġekil 1‘ de görüldüğü üzere, kısmen çocuk sağlığına bağlı olan yetiĢkin sağlığı, emeğin 

üretkenliği üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. KiĢi baĢı gelir, ülkenin gelir seviyesinin toplam 

nüfusa bölünmesi olarak tanımlanmaktadır ve bu toplam nüfus içeresinde aktif olarak çalıĢanlarla 

birlikte ekonomik olarak bağımlı gruplar da bulunmaktadır. Sağlığın geliĢimi, hem aktif olarak 

çalıĢanlar arasındaki ölüm oranlarını hem de hastalıklardan kaynaklanan malulen erken emeklilik 

oranlarını ve demografik geçiĢin bir sonucu olarak ekonomik olarak bağımlı grupları azaltarak 

toplumdaki ekonomik yönden bağımlıların sayısını azaltacaktır (WHO, 1999:11). 

 

ġekil 1: Sağlık ve Gelir Arasındaki Bağlantılar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: WHO (1999). 
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Sağlık sistemlerinin temel amaçları; hizmet ettiği toplumun sağlığını yükseltmek, bireylerin 

beklentilerini karĢılamak ve hastalığın maliyetlerine karĢı finansal koruma sağlamaktır. Bu temel 

amaçlara ek olarak sağlık hizmetlerinin; sağlık hizmetlerine eriĢim, toplum katılımı, sürdürülebilirlik, 

vb. birçok amacı da bulunmaktadır ve bu ikincil amaçlar finansmanda adalete etki edebilir (Özer 

vd.,2015:5). 

Sağlık alanında görülen diğer bir dıĢsallık, finansmanda adalete etki edebilen finansal 

dıĢsallıktır. Örneğin, sigara içen kiĢiler akciğer kanserine karĢı sigorta yaptırdıklarında, sağlık 

sigortacılığında görülen risk havuzlaması yöntemi dolayısıyla sigara kullanmayan kiĢilere göre daha 

fazla prim ödemek zorunda kalacaklarve sonuç olarak sigara kullanmayanlar sigara içenlerin kanser 

olmaları durumunda görecekleri tedavilerin masraflarını karĢılamak zorunda kalmayacaklardır.(Sloan 

ve Hsieh, 2012:14).Bu yüzden, bir ülkede sağlığın geliĢtirilmesi için yapılan yatırımlar, sadece sosyal 

veya ahlaki zorunluluk olarak görülmemeli; ilgili ülkedeki ekonomik büyümeyi uyarıcı etkili bir yol 

olduğu da düĢünülmelidir (Casasnovas vd., 2005:287). 

5. SONUÇ VE TARTIġMA 

Bazı mal ve hizmetlerin toplumdaki faydaları ve önemleri yani erdemleri, çeĢitli nedenlere bağlı 

olarak yeterince anlaĢılamamaktadır. Örneğin insanlar;ileride karĢılaĢabilecekleri tehlikeleri ihmal 

ederek sağlık ve kaza konularında özel sigorta yaptırmaktan ya da teminatlarını gerekli düzeyde satın 

almaktan kaçınabilmektedirler. Ya da insanlar ―yaĢlılığın kendileri için çok uzak olduğunu‖düĢünüp, 

özel emeklilik sigortası yaptırmayabilirler. Böylece de Ģahsi risklerini ve geleceklerini hafife alırlar ve 

bu riskleri azaltmak için hizmetlerin erdemlerini görmeyebilirler. Sahip olduğu olumlu dıĢsallıklara 

rağmen erdemlerinin yeterince doğru algılanmaması nedeniyle piyasaya bırakıldığında eksik üretilip 

tüketilen bu tür mal ve hizmetlere ―erdemli mallar (meritgoods)‖ adı verilir (DurmuĢ, 2006:72) ve 

eğitim ve sağlık hizmetleri erdemli mallara örnek olarak gösterilebilir (FioritoandKollintzas, 

2002:1368).Erdemli mallar, özel mallar niteliğinde olmakla birlikte, toplumsal refahın artmasını ve 

yaygınlaĢmasını sağlayan mallardır (Yüksel, 2006:12).Yani erdemli mallar pozitif dıĢsallık yayar ki bu 

yüzden toplum tarafından talep edilmese dahi kamu tarafından sunulmaları gerekmektedir. 

Ġnsanlar baĢkalarının sağlık hizmeti kullanımından faydalandığı için sağlıkta dıĢsallıkların çoğu 

pozitiftir. Sağlıkta dıĢsallığın en belirgin biçimlerinden birisi, insanlar baĢkalarının sağlığı ile 

ilgilenmesinden dolayı ortaya çıkmaktadır. Bu, bir kiĢinin hasta olan ve sağlık hizmeti almayan 

kiĢilere karĢı fedakar olduğu ―yardımsever dıĢsallığı‖ ortaya çıkartmaktadır (Kernick, 2002:18). 

Bir hastalığın hastaya ve kamuya toplam maliyeti,sadece o kiĢi için yapılan tedavi 

masraflarından oluĢmamaktadır. Hastalanan kiĢinin iĢe gidememesi ya da gitse dahi mesleğini verimli 

bir Ģekilde yerine getirememesi sonucu oluĢan iĢ gücü kaybı dadolaylı harcamalar olarak ilgili 

hastalığın toplam maliyeti içinde yer alır (Ġçağasıoğlu vd., 2015:58). 

Görüldüğü gibi sağlık hizmetleri sadece hizmeti alana değil; topluma ve ekonomik geliĢmeye de 

doğrudan etki etmektedir. Bu yüzden sağlık harcamalarını harcama olarak değil, iktisadi faaliyetlerle 

ilgili olarak bireylerde ortaya çıkan bilgi, beceri, yeterlilikler ve diğer nitelikleri oluĢturan beĢeri 

sermayeye (OECD, 1998:9) yapılmıĢ bir yatırım olarak görenyaklaĢımlar da mevcuttur (Schultz, 

1961:9; Becker, 2007:379;Chang ve Ying, 2006:1). 

Sağlık harcamalarının beĢeri sermayeye yapılmıĢ bir yatırım olarak görülmesinin nedeninin, 

sağladığı pozitif dıĢsallıklar olduğu söylenebilir(Yetkiner, 2006:90).Sağlık harcamalarının ekonomik 
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geliĢmiĢlik düzeyine doğrudan etki etmesi,ülkelerin geliĢmiĢlik düzeylerinin yalnızca gelir göstergeleri 

ile değil, erdemli mallardan sayılan eğitim ve sağlık göstergeleriyle de birlikte değerlendirilmesi 

sonucunu doğurmuĢtur (YumuĢak, 2008:5).  

Sonuç olarak;kiĢilerin aile bütçelerinde ya da hükümetlerin kamu bütçelerinde, sağlık 

harcamaları için ayırdıkları payları sadece sağlık için yapılan harcamalar olarak 

değerlendirmenindoğru bir yaklaĢım olduğu söylenemez.Sağlık hizmetlerinin, özellikle pozitif 

dıĢsallık yayma özelliğisayesinde, sadece hizmeti alan kiĢileri değil; toplumu ve ülke ekonomisini de 

doğrudan etkilediği söylenebilir. 
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Özet 

 

Bu çalıĢmada, UĢak ilinde faaliyet gösteren kamu hastanesi ve özel hastanelerde çalıĢan sağlık sektörü 

çalıĢanları (doktor, hemĢire, sağlık memuru)‘ nın psikolojik sözleĢme algılarının bulunup 

bulunmadığı, psikolojik sözleĢme algılarının demografik değiĢkenlere göre farklılaĢıp farklılaĢmadığı 

ve psikolojik sözleĢmenin alt boyutlarından olan örgütün ve çalıĢanların taahhütlerinin belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra psikolojik sözleĢme ihlali durumunda sergilenecek tutum ve 

davranıĢların belirlenmesi ve örgüt ve çalıĢan tarafından sözleĢmenin yerine getirilmesi durumu 

betimsel olarak belirlenmeye çalıĢılacaktır.   

AraĢtırmada, veri toplama yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıĢtır. Anket formunun 

hazırlanmasında literatür taranmıĢ ve uygun olan ölçekler daha önce Denies M. Rousseau (1990) 

tarafından oluĢturulmuĢ, Saylı (2002:126) tarafından Türkçe‘ye uyarlanmıĢ Psikolojik SözleĢme 

Algısını belirlemeye yönelik sorulardan oluĢan anket kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın örneklemini 

―UĢak‘ta 1 devlet ve 2 özel hastanede 2014 yılı Mayıs - Haziran döneminde görev yapmakta olan 

kolayda örnekleme yöntemi ile seçilmiĢ 102 sağlık personeli‖ oluĢturmaktadır. Toplamda 175 adet 

anket dağıtılmıĢ, 127‘si geri dönmüĢ, ancak 102‘si değerlendirmeye uygun bulunmuĢtur. AraĢtırma 

sonucu elde edilen veriler SPSS 18.0 programı kullanılarak analiz edilmiĢtir. AraĢtırmada kullanılan 

baĢlıca istatistiksel yöntemler; frekans dağılımı, korelasyon analizi, standart sapma ve Cronbach 

Alpha, Mann-Whitney U Testidir. Ölçek güvenirliğinin kurum taahhütleri ölçeği boyutu için cronbach 

alpha değeri 0,97, çalıĢan taahhütleri ölçeği boyutu için 0,92 olduğu bulunmuĢtur.  

Katılımcıların kurum taahhütlerine iliĢkin, örgütün çalıĢma Ģartlarını yerine getirdiğini ancak iĢ 

imkânları ve faydalarının yeterince karĢılanmadığı görüĢünde olduğu bulgusuna ulaĢılmıĢtır. ÇalıĢan 

taahhütleri bakımından, örgütün temel kurallarına uyma davranıĢlarını yerine getirdikleri 

görülmektedir. ÇalıĢma Ģartları ve iĢin özellikleri bakımından özel hastanelerin daha elveriĢli olduğu 

görülmektedir. SözleĢme ihlali olması durumunda çalıĢanların ―ekstra katkı ve çaba konusunda 

gönülsüz davranma‖ ve ―sakınma isteği‖ olduğu ancak davranıĢa geçme ortalamasının düĢük olduğu 

bulgusu elde edilmiĢtir. SözleĢmenin yerine getirilmesi konusunda katılımcıların kendi taahhüt ve 

sözlerini yerine getirdikleri ancak kurum tarafından verilen taahhüt ve sözlerin yeterince yerine 

getirilmediği sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

 

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Sözleşme, Sağlık Sektörü Çalışanları, Psikolojik Sözleşme İhlali 

 

PSYCHOLOGICAL CONTRACT PERCEPTION IN HEALTH SECTOR 

EMPLOYEES 

Abstract 

Objective of this study is to figure out that if the health sector employees (doctors, nurses, medical 

officer) working at public hospitals and private hospitals in Usak have psychological contract 

perception and if these psychological contract perceptions may differ according to demographic 

variables. Furthermore, the study also aims to determine commitments of the employees and 

organization, which take place within sub-dimensions of psychological contract. Additionally, it was 
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tried to determine attitudes and behaviours that will be shown in case of psychological contract 

violation, and descriptively figure out the accomplishment of the contract by the organization and the 

employee. 

In the study, a survey was used as the data collection method. During the preparation of the survey, the 

current literature was examined and the questions of the survey, which is related to Psychological 

Contract Perception and in which appropriate scales were formed by M. Rousseau (1990) was 

employed. It is important that this chosen survey was also adapted to Turkish by Saylı (2002). On the 

other hand, the study sample was formed by 102 medical employees, who are from one public hospital 

and two private hospitals in Usak; during 2014 May - June term. A total of 175 surveys were 

distributed and 127 of them were returned. At this point, 102 ones of these returned surveys were 

accepted as eligible for the evaluation process. Obtained data were analyzed via SPSS environment. In 

this sense, the main statistical methods used along the study were frequency distribution, correlation 

analysis, standard deviation, Cronbach Alpha, and Mann-Whitney U test. Cronbach alpha values were 

determined as 0.97 for the organization commitments size scale, and 0.92 for the employee 

commitments size scale. 

In the context of participants‘ organization commitments, it has been found that the organization 

provides appropriate working conditions, but working opportunities and benefits are not covered well 

enough.  In terms of employee commitment, it is seen that they meet with the main rules of the 

organization.  It is seen that private hospitals are more appropriate in terms of working conditions and 

business characteristics. In case of breach of the contract, employees are reluctance about the ―extra 

contribution and effort‖ and ―forbearance request‖ but their action average is low. It was also 

determined that participants accomplish their commitments but the organization is not good enough at 

accomplishing their promises in this manner. 

 

Keywords: Psychological Contract, Healthcare Employees, The Violation of Psychological Contract  

 

1.GĠRĠġ 

4857 sayılı ĠĢ Kanunu m.8/I‘de, iĢ sözleĢmesi, bir tarafın (iĢçi) bağımlı olarak iĢ görmeyi, 

diğer tarafın (iĢveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluĢan sözleĢme olarak tanımlanmaktadır. 

Oysa çalıĢan ile örgüt arasında kanunda yer alan maddi unsurlar oluĢmadan önce çalıĢanın örgütle, 

örgütün de çalıĢan ile arasında manevi unsurların yer aldığı soyut bir sözleĢme oluĢmaktadır. ÇalıĢanın 

örgütten örgütün de çalıĢandan beklentileri ile oluĢturulan bu sözleĢmede yer alan beklentiler taraflar 

adına gerçekleĢtiğinde çalıĢanın motivasyonu ve iĢteki baĢarısı artıĢ göstermekte, örgüt de çalıĢana 

birtakım olanakları ve kariyer basamaklarını gönüllü olarak sunmaktadır. Aksi durumda ise, çalıĢan 

örgüte iliĢkin negatif duygular beslemekte ve örgütün çıkarlarını gözetmemeye baĢlamaktadır. Örgüt 

ise, çalıĢanın iĢ sözleĢmesini feshetmektedir. ÇalıĢanın örgütten örgütün çalıĢandan beklentilerinin 

oluĢturduğu yazılı olmayan ancak, çalıĢma Ģartlarını olumlu ve olumsuz yönde etkileyebilme kabiliyeti 

yüksek olan bu içsel sözleĢme ―psikolojik sözleĢme‖ olarak adlandırılmaktadır (ÖzdaĢlı ve 

Çelikkol,2012,142). Psikolojik sözleĢme çalıĢan ile örgüt arasında dile getirilmeyen beklentileri 

karĢıladığı için çalıĢanlarında iĢlerinden daha memnun olmalarını sağlamaktadır. ÇalıĢmada, öncelikle 

psikolojik sözleĢme kavramı, oluĢumu, türleri ve psikolojik sözleĢme ihlali konularına kuramsal olarak 

yer verilecektir. Daha sonra araĢtırmanın amacı, metodolojisi ve araĢtırma bulguları özetlenecektir.  

 

2. PSĠKOLOJĠK SÖZLEġME KAVRAMI  

 

2.1. Psikolojik Sözleşme Kavramı 

 

Günümüzde istihdam iliĢkileri, iki veya daha çok taraf arasında karĢılıklı olarak kabul 

edilen ve vaatlerin gönüllü bir biçimde takas edildiği, takas anlaĢması yerine getirildiğinde 
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tüm tarafların kazandığı, yerine getirilmediğinde de tüm tarafların kaybettiği bir sisteme 

giderek daha fazla dayandırılmaktadır (Schalk ve Rousseau, 2009: 155). ÇalıĢanlar, mensup 

oldukları örgüt ile kendi beklenti formları temelinde, örgütün kendilerine olan yükümlülükleri 

ve kendilerinin örgüte olan yükümlülüklerini içeren psikolojik bağlar oluĢtururlar. ÇalıĢan ile 

iĢveren arasındaki karĢılıklı beklentiler merkezi bir konumda yer alır. Bu karĢılıklı 

beklentilerin yalnızca bir kısmı yazılı ve resmi çalıĢma sözleĢmesinde yer alır. Beklentilerin 

büyük bölümü ise örtüktür ve üstünde nadiren tartıĢılır (Cihangiroğlu ve ġahin,2010:2). 

Psikolojik sözleĢme kavramının temelini Agryris (1960), Levinson, Price, Munden, 

Mandl, Sooley (1962), Schein (1965), Kotter (1973) ve Rousseau (1989,1995) gibi 

araĢtırmacılar iĢçi ve iĢveren arasındaki iliĢkiler üzerine yaptıkları çalıĢmalarla oluĢturmaya 

baĢlamıĢlardır (Zhao, Wayne, Glibkowski, Bravo, 2007:648). 

Argyris (1960), psikolojik sözleĢme kavramını ilk defa terminolojik biçimde, 

çalıĢanlar ile üstleri arasındaki iliĢkileri tanımlamada kullanmıĢ ve bu kavramı fabrikada 

yüksek üretim sağlamak ve sorunları en aza indirgemek amacıyla yalın olarak; iki taraflı, 

yazılı olmayan bir sözleĢme olarak tanımlamıĢtır. Levinson ve diğerleri (1962), psikolojik 

sözleĢmeyi birey ve örgütün birbirinden karĢılıklı ve yazılı bir dayanağı olmayan beklentilerin 

toplamı olarak tanımlamıĢtır (Özler ve Ünver ,2012:327). Kotter‘ e (1973) göre psikolojik 

sözleĢme kiĢi ve içinde bulunduğu örgüt arasında sözle ifade edilmeyen, kapalı, tarafların iĢ 

iliĢkileri içerisinde birbirlerine vermeyi ve birbirlerinden almayı bekledikleri psikolojik yönü 

bulunan anlaĢmadır (ÖzdaĢlı ve Çelikkol,2012:143). Schein (1980) psikolojik sözleĢmeyi, 

birtakım bireysel algılara iliĢkin olarak bireyler ve örgüt arasında yaĢanan mübadele iliĢkisi 

olarak tanımlarken, Rosusseau (1989) ise çalıĢanın örgütte karĢı yükümlülüklerinin yanı sıra 

ve örgütün çalıĢana karĢı yükümlülüklerinin zorunluluğu inancını psikolojik sözleĢme olarak 

tanımlamıĢtır. Örneğin çalıĢanın örgüt için sıkı çalıĢması ve sadakati karĢılığında, örgütten iĢ 

güvenliği ve promosyon fırsatları sağlaması gibi belli eylemleri kabul ettiği düĢünebilir 

(Shore ve Tetrick, 1994:92).1990‘lı yıllara gelindiğinde ise örgüt ve çalıĢan arasındaki bu 

sözleĢmeye gösterilen ilgi artmıĢ, Lucero, Allen, Scmedemann, Robinson, Morrison ve 

Rousseau gibi araĢtırmacılar psikolojik sözleĢmeye iliĢkin ortaya atılmıĢ olan görüĢlerden, bu 

kavramı farklı ve değerli kılan iki özellik ortaya koymuĢlardır (Morrison ve Robinson, 1997): 

 Psikolojik sözleĢme, çalıĢanların kendi istihdam iliĢkilerindeki yükümlülüklerine iliĢkin 

inançlarıdır. 

 Psikolojik sözleĢme, algılanan taahhütlere dayanmaktadır. Taahhüt ise, gelecekteki 

amaçlara yönelik iletiĢim biçimi olarak tanımlanmaktadır (Doğan ve Demiral, 2009:54). 

 Psikolojik sözleĢme kavramının örgütsel davranıĢ alanına girmesi 1980‘li yıllara 

dayansa da kavramın anlaĢılması için çeĢitli kuramlar bulunmaktadır. Bunlar KarĢılıklılık 

Normu, Sosyal Mübadele Kuramı, EĢitlik Kuramı ve Beklenti Kuramıdır (Cihangiroğlu ve 

ġahin, 2010: 5).    

Psikolojik sözleĢme, örgütlerin ve bireylerin uygun istihdam anlaĢmalarıyla bir araya 

geldiği (Godkin, Valentine, St.Pierre, 2002) ve çalıĢanlar ile iĢverenin birbirlerine karĢı 

yükümlülükleri olduğu üzerine kuruludur (Leung ve Chang, 2002) ve birey ile iĢletme 

arasında, yazılı olmayan, konuĢulmamıĢ beklentilerin toplamıdır (Arslan ve UlaĢ,2004:103). 
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Tüm bu tanımlamalar dikkate alındığında genel olarak psikolojik sözleĢme; 

konuĢulmayan sözler, iĢverenin ne vereceği ve karĢılığında çalıĢanın ne vereceğine dair iĢ 

sözleĢmelerinde yazılı olarak ifade edilmemiĢ konuların bütünüdür. Bu sözleĢmenin 

konuĢulmamasının nedenleri arasında, her iki tarafın da beklentileri hakkında birbirlerine açık 

olmamaları veya gerçekten bilgi sahibi olmamaları ve bazı beklentilerin doğal olarak 

görülmesi yer almaktadır.  Bu yüzden karĢı tarafa söylenmesine gerek duyulmaması, kültürel 

normlar nedeniyle bazı beklentilerin konuĢulmasının hoĢ karĢılanmaması, her iki tarafın 

beklentilerinin açıkça konuĢulmasının karĢı taraf için hayal kırıklığı yaratacağından sözlü 

olarak dile getirilmemektedir (Mimaroğlu,2008:50). 

Psikolojik sözleĢmenin maddelerini ifade edilmiĢ olmasa da karĢı tarafça sağlanacağı 

bir takım ipuçlarından (sarfedilen sözlerden, çalıĢanlara yönelik kanıksanmıĢ yönetim 

uygulamalarından, diğer çalıĢanlara verilen ödüllerden, özgeçmiĢe iliĢkin belgelerden vb.) 

anlaĢılabilen koĢullar oluĢturur (Bilgin,2007:5). 

Psikolojik sözleĢme taahhüt sözleĢmelerinin bir türüdür. Taahhüt sözleĢmelerinin üç 

ana öğesi vardır. Bunlar; söz (taahhüt), ücret (ödeme) ve kabul içerir. Söz, gelecekte her iki 

tarafın nasıl davranacağı konusunda ipuçları verir. Ücret karĢılıklı taahhütler yerine 

getirildiğinde çalıĢanın almayı düĢündüğü karĢılıktır. Kabul ise her iki tarafın gönüllü olarak 

anlaĢmasını içermektedir (Shore ve Tetrick,1994:92-93). 

Psikolojik sözleĢmeler çalıĢanların, iyi olma halleri, tutumları ve performanslarının 

anlaĢılması bakımından önemli bir çerçeve çizmektedir. Psikolojik sözleĢme ile bir nevi ―satır 

araları da okunmuĢ‖ olacaktır (Middlemiss,2011:33). Psikolojik sözleĢmelerle örgütlerde 

insan faktörünün biliĢsel, algısal ve zihinsel yönlerinin bir arada değerlendirilmesi söz konusu 

olmaktadır. ÇalıĢanların psikolojik sözleĢmelerinin tanınması ile davranıĢları konusunda 

tahmin yapılması olanağı sağlayacağından örgütlerinde nasıl tepki vermesi gerektiği 

hususunda kolaylık sağlayacaktır. ÇalıĢanların olumlu ve olumsuz davranıĢları ve duyguları 

konusunda ipuçları vermesi bakımından da önem taĢımaktadır. 

 

 2.2. Psikolojik Sözleşmenin Oluşumu ve Özellikleri 

 Psikolojik sözleĢmeler çalıĢanın örgütte çalıĢma imkanı bulduğu andan itibaren 

oluĢmaya baĢlar. Hem çalıĢan hem örgütte, iĢ akdiyle birlikte beklentiler ortaya çıkar ve bu 

beklentiler tarafları sorumluluk altına alır ve birbirlerine bağımlı duruma getirir. Beklentiler 

çalıĢanlara çeĢitli kural, politika, uygulamalar ile bildirilir. Bu bildirimler aslında psikolojik 

sözleĢme Ģartlarına iliĢkin teknik ve statik bilgi sağlamaktadır. Daha çok bilgi ilave edildikçe 

çalıĢan ve örgüt psikolojik sözleĢmelerine ilaveler yapar ve onları yenilerler (Saylı, 2002 :47). 

 Psikolojik sözleĢme kavramının genel özellikleri, Levinson ve arkadaĢları tarafından 

(1962) aĢağıdaki Ģekilde belirtilmiĢtir (Cihangiroğlu ve ġahin,2010:7): 

 GeçmiĢ deneyim ve iliĢkilere bağlı olarak geliĢen psikolojik sözleĢmedeki yükümlülükler 

iĢ sözleĢmelerinin aksine yazılı değil, algıya dayalıdır. Psikolojik sözleĢmeler; gönüllülük 

esasına dayanan, subjektif, dinamik ve informal sözleĢmelerdir. 

 Psikolojik sözleĢmelerin algılanması, kiĢilerin örgütteki olayları farklı yorumlamaları 

nedeniyle kiĢiden kiĢiye farklılık gösterdiği için, kapalıdırlar. Örneğin iki çalıĢanın da aynı 
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zamanda aynı pozisyona baĢvurması kiĢisel özelliklerindeki farklılıklar nedeniyle farklı 

psikolojik sözleĢmeler oluĢturmalarına neden olabilir. 

 Psikolojik sözleĢmedeki taraflar birbirine bağımlıdırlar. Psikolojik sözleĢmeler psikolojik 

uzaklıklar gerektirir. Levinson vd. (1962) psikolojik uzaklık, kiĢilerin bilgi paylaĢmak için 

diğer kiĢilerle yakın olma gereksinimi biçiminde açıklamıĢtır. 

 Psikolojik sözleĢmeler statik değil aksine dinamik bir yapıya sahiptirler.  OluĢturulduktan 

sonra aynı kalmazlar örgütsel deneyimlere göre sürekli geliĢim gösterirler. Rousseau‘ya 

(1995) göre; sözleĢme maddeleri herhangi bir formel çaba olmadan örgütsel değiĢim, terfi, 

kiĢisel geliĢim, olgunlaĢma ve sözleĢmenin süresine göre değiĢmektedir. 

 Psikolojik sözleĢmeler genel olarak duygusal ağırlığı olan konularla bağlantılıdır ve ihlal 

edildiklerinde kuvvetli duygular ortaya çıkar. 

 Harry Levinson psikolojik sözleĢme özelliklerini 5 maddede toplamıĢtır. Bunlar; 

konuĢulmayan beklenti, geçmiĢten beklentiler, karĢılıklı bağlılık, psikolojik uzaklık ve 

dinamikliktir (Saylı, 2002 : 55). 

2.3. Psikolojik Sözleşme Türleri 

Macneil (1974,1985), psikolojik sözleĢmeleri ―iliĢkisel‖ (relational) ve ―iĢlemsel‖ 

(transactional) olmak üzere ikiye ayırarak incelemiĢtir. ĠĢlemsel sözleĢmeler, belirli bir zaman 

içerisinde taraflar arasındaki belirli parasal değiĢimler olarak tanımlanmaktadır. ĠliĢkisel 

sözleĢmeler ise, iliĢkileri kuran ve koruyan, açık uçlu ve daha belirsiz anlaĢmalardır. ĠĢlemsel 

sözleĢmeler yüksek maaĢ, performansa dayalı ücret, kısa dönemli iliĢki gibi koĢulları 

içerirken, iliĢkiselsözleĢmeler ise uzun dönemli iĢ güvencesi, kariyer geliĢimi ve kiĢisel 

sorunlarda destek olma gibi unsurları içerir. Örneğin, çalıĢan çok çalıĢmayı, bağlılığı veya 

gizliliği taahhüt ederken; iĢverenin eğitim ve kariyer ilerleme imkânları taahhüt etmesi gibi. 

(Middlemiss,2011:33-34). 

Rousseau (1995), değiĢen örgüt koĢullarını da dikkate alarak, psikolojik sözleĢmelere 

iki tür daha eklemiĢ ve sözleĢmeleri dört boyutta ele almıĢtır. Yukarıda  belirtildiği gibi, 

birinci boyut, maddi faktörlerin ilk planda olduğu, kısa dönemli ve dıĢsal performansa dayalı 

iĢlemsel sözleĢmelerdir.  Ġkinci boyut, duygusal faktörlerin ön planda olduğu, her iki taraf için 

de uzun dönem bağlılık esasına dayanan ve dıĢsal performansa dayanmayan iliĢkisel 

sözleĢmeler, üçüncü boyut günümüz iĢ dünyasında da arzu edilen dengeli (balanced) tür olan 

iĢlemsel ve iliĢkisel sözleĢmelerin benzersiz olarak bir araya geldiği durumdur.  

Dengeli sözleĢmeler, uzun dönemli iliĢkileri temel almasına rağmen aynı zamanda 

performans gereklerinin de yerine getirilmesi esasına dayanan sözleĢmelerdir. Dördüncü 

boyut ise geçiĢsel (transitional) sözleĢme türleridir. Bu sözleĢme türünde örgütün çevresel 

Ģartlarından dolayı oldukça hızlı değiĢim yaĢanmaktadır ve hiçbir garanti söz konusu değildir 

(Mimaroğlu,2008:57-58). Psikolojik sözleĢme türleri zaman ve performans gerekleri 

açısından farklılaĢmakta ve her biri çalıĢan ile örgüt arasındaki davranıĢ modellerini 

göstermektedir. Psikolojik sözleĢme türleri ġekil 1‘ de görüldüğü gibidir (ġahin,2012:90): 

 

  



IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

700 

 

ġekil 1: Psikolojik SözleĢme Türleri 

Performans Gerekleri Zaman Kapsamı 

Kısa Dönem Uzun Dönem 

Yüksek ĠġLEMSEL DENGELĠ 

DüĢük GEÇĠCĠ ĠLĠġKĠSEL 

Millward ve Hopkins (1998) yaptıkları deneysel çalıĢmada iĢlemsel ve iliĢkisel 

sözleĢmelerin ters korelasyon gösterdiğini saptamıĢtır. Bu sonuçlara göre iliĢkisel 

sözleĢmelere yönelim ne kadar artarsa, iĢlemsel sözleĢmelere yönelim o kadar azalmakta; aynı 

Ģekilde iĢlemsel sözleĢmelere yönelim ne kadar artarsa, iliĢkisel sözleĢmelere yönelim de o 

kadar azalmaktadır (Ġyigün ve Çetin,2012:16). 

 

2.4. Psikolojik Sözleşme İhlalleri 

 

ĠĢ iliĢkisinde taraflardan biri diğerinin vaat ettiği yükümlülükleri yerine getirmediğini 

algılıyorsa, psikolojik sözleĢme ihlal olmuĢ demektir. Psikolojik sözleĢmenin ihlali her Ģeyden 

önce iĢ iliĢkisinin temelini oluĢturan güven duygusunu sarsar ve çalıĢanın iĢe iliĢkin tutum ve 

davranıĢları üzerinde olumsuz etki yapar (Özkalp,2004:281). 

Aralarında yazılı bir sözleĢme olsa da olmasa da, örgüt ve çalıĢan bazı yükümlülük ve 

sosyal normlarla oluĢmuĢ bir psikolojik sözleĢmeye bağlıdırlar ve örgütün bu anlaĢmadan 

doğan yükümlülükleri sosyal sorumluluğu gereğidir. ÇalıĢanlar açısından sağlam bir 

psikolojik sözleĢmenin kurulması ve yürütülmesi altı faktöre bağlıdır. Bunlar, kariyer geliĢim 

olanaklarının bulunması, iĢin içeriği (ilgi çekici, çeĢitlendirilmiĢ ve zorlayıcı görevlerin 

bulunması), finansal ödüllerin bulunması, iĢbirliğine dayalı hoĢ bir çalıĢma ortamının olması, 

iĢi baĢarı ile yapabilmek için geri bildirim ve yol gösterimi içeren kiĢisel desteğin mevcudiyeti 

ve son olarak özel hayata saygı gösterilmesidir. Bu faktörlerin eksikliği psikolojik 

sözleĢmenin aksaması ya da ihlal edilmesi anlamına gelebilecektir (Arslan ve UlaĢ,2004:103). 

Morrison ve Robinson (1997), psikolojik sözleĢmenin ihlal edilmesini, ―sözünden 

dönmek‖ (amaçlı olarak ya da Ģartların değiĢmesi sonucu iĢverenin verdiği sözü kasten 

bozması) ve ―uyumsuzluk‖ (çalıĢan ve iĢverenin verilen sözün ne olduğu konusunda farklı 

algılara sahip olmaları) olmak üzere iki nedene bağlamıĢlardır. Ġhlal, bir iliĢkide taraflardan 

birinin söz vermiĢ olduğu yükümlülükleri yerine getirmemesi ile ortaya çıkmaktadır. 

Psikolojik sözleĢme ihlalinin, karĢılanmayan beklentilerden ayrı tutulması gerekmektedir. 

ÇalıĢanlar iĢe baĢladıklarında hayalci davranıp bazı beklentiler içine girebilmekte ve bu 

beklentiler karĢılanmadığı takdirde tatminsizlik yaĢayabilmekte ya da düĢük performans 

göstermektedirler. Ancak, psikolojik sözleĢme ihlal edildiğinde çalıĢanların gösterdikleri 

tepkiler daha Ģiddetli olmaktadır. Psikolojik sözleĢme ihlali, ihanet duygusunu, Ģiddetli 

psikolojik sıkıntıları, kızgınlığı, adaletsizlik ve haksızlık duygusunu içermektedir 

(Cihangiroğlu ve ġahin,2010:10).  

Psikolojik sözleĢme ihlalleri örgüt ve temsilcileri tarafından bilerek kasıtlı veya 

farkında olmadan yapılan ihlaller olarak ikiye ayrılmaktadır. Kasıtlı olarak yapılan ihlaller;  

örgütün bu yükümlülüğü bilmesine rağmen imkansızlık veya isteksizlik sebebiyle yerine 

getirmemesinden kaynaklanan ihlallerdir. Farkında olmadan yapılan ihlaller ise; sözleĢme 

taraflarının sözleĢme terimlerini farklı anlama ve yorumlamasıyla oluĢan, bilerek veya kasıtlı 
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bir Ģekilde olmayan sözleĢme ihlalleridir. Bu da sözleĢme tarafları arasındaki yükümlülüklerin 

karmaĢıklığı ve belirsizliğinden veya iletiĢim eksikliğinden kaynaklanmaktadır (Karcıoğlu ve 

Türker,2010:126).  

 

3.ARAġTIRMANIN KAPSAMI,  AMACI VE ÖNEMĠ 

ÇalıĢmada, UĢak ilinde faaliyet gösteren kamu hastanesi ve özel hastanelerde çalıĢan 

sağlık sektörü çalıĢanları (doktor, hemĢire, sağlık memuru)‘ nın psikolojik sözleĢme 

algılarının bulunup bulunmadığı, psikolojik sözleĢme algılarının demografik değiĢkenlere 

göre farklılaĢıp farklılaĢmadığı ve psikolojik sözleĢmenin alt boyutlarından olan örgütün ve 

çalıĢanların taahhütlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra psikolojik sözleĢme 

ihlali durumunda sergilenecek tutum ve davranıĢların belirlenmesi ve örgüt ve çalıĢan 

tarafından sözleĢmenin yerine getirilmesi durumu betimsel olarak belirlenmeye çalıĢılacaktır.   

ÇalıĢmada performansa dayalı ücret, döner sermaye uygulamaları ve tam gün yasası 

gibi çalıĢma koĢularındaki farklılaĢtırmalarla birlikte psikolojik sözleĢmeyi etkileyebileceği 

görüĢüne dayalı olaraksağlık sektörü çalıĢanları tercih edilmiĢtir.  ÇalıĢmanın örgütsel 

davranıĢ literatüre katkı sağlayacağı, özellikle hastane gibi sağlık sektörü çalıĢanları açısından 

faydalı olacağı ve diğer sektörler içinde yol gösterici olacağı düĢünülmektedir. ÇalıĢmanın 

sonuçlarının sağlık kurumları yöneticilerine önemli katkılar sağlayacağı düĢüncesindeyiz.  

 

4. ARAġTIRMA METODOLOJĠSĠ 

ÇalıĢma bir saha araĢtırmasıdır. AraĢtırmanın örneklemini ―UĢak‘ta 1 devlet ve 2 özel 

hastanede 2014 yılı Mayıs - Haziran döneminde görev yapmakta olan kolayda örnekleme 

yöntemi ile seçilmiĢ 102 sağlık personeli‖ oluĢturmaktadır. Toplamda 175 adet anket formu 

dağıtılmıĢ, 127‘si geri dönmüĢ, ancak 102‘si değerlendirmeye uygun bulunmuĢtur. AraĢtırma 

sonucu elde edilen veriler SPSS 18.0 programı kullanılarak analiz edilmiĢtir. ÇalıĢmada, veri 

toplama yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıĢtır. Anket formunun hazırlanmasında 

literatür taranmıĢ ve uygun olan ölçekler daha önce Denies M. Rousseau (1990) tarafından 

oluĢturulmuĢ, Saylı (2002:126) tarafından Türkçe‘ ye uyarlanmıĢ Psikolojik SözleĢme 

Algısını belirlemeye yönelik sorulardan oluĢan anket kullanılmıĢtır. Anket beĢ bölümden 

oluĢmaktadır. Anketin derecelendirilmesi 5‗li Likert ölçeği ile yapılmıĢtır (1=kesinlikle 

katılmıyorum, 2=katılmıyorum, 3=kararsızım, 4=katılıyorum, 5= kesinlikle katılıyorum). 

Ölçekte demografik faktörlerle ilgili olan sorulardan sonra yer alan ikinci kısımda örgütün 

çalıĢana taahhüt ettikleriyle ilgili sorular dört baĢlıkta toplanmaktadır. Bu bölümde örgütün, 

çalıĢma Ģartları ile ilgili yer alan 9 soru, örgütün iĢ imkanları ve sağlayacağı faydalar ile ilgili 

12 soru, örgütün, iĢin sahip olduğu özellikler ile ilgili 7 soru ve son olarak örgütün inanç, 

güven ve adil iliĢki ile ilgili, 9 soru yer almaktadır. Ölçekte çalıĢanların örgüte karĢı 

taahhütleriyle ilgili olan sorularla ilgili üçüncü kısımda üç baĢlıktan oluĢmaktadır. Burada da 

çalıĢanların örgüte taahhüt ettikleri ile ilgili, bir takım üyesi olarak, uyumlu çalıĢma konusunda, 

kendini örgüte karĢı ne kadar zorunlu hissettiği ile ilgili 13 soru, temel kural ve iĢ standartlarına uyma 

konusunda 7 soru, örgütsel bağlılık ve sadakat konusuyla ilgili 12 soru bulunmaktadır. Ġkinci ve 

üçüncü bölüm psikolojik sözleĢme ölçeğini oluĢturmaktadır.  Dördüncü bölümde ise sözleĢmenin 

ihlali durumunda çalıĢanların tutum ve davranıĢlarını belirlemeye yönelik 11 soru bulunmakta iken, 

beĢinci bölümde ise sözleĢmenin yerine getirilmesine yönelik 4 soru yer almaktadır.  
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Katılımcıların ölçek maddelerine verdikleri cevaplara alfa güvenilirlik analizi uygulanmıĢtır. 

Ölçeklerin faktör analizinde öncelikle Kaiser-Meyer-olkin (KMO) katsayısı ve Barlett küresellik 

(sphericity) testi ile incelenmiĢtir. Kurum taahhütleri ölçeğinde KMO değeri 0,90; çalıĢan taahhütleri 

ölçeğinde 0,84 olarak ölçülmüĢtür. Bu sonuçlara göre verilerin faktör analizi için uygun olduğuna 

karar verilmiĢtir. Faktör analizinde kurum taahhütleri ölçeğinin 4 alt faktörü için Varimax Rotasyonu 

yapılmıĢtır.   

4 alt boyut ve 37 madde ile faktör analizine sokulan kurum taahhütleri ölçeği açıklayıcı faktör 

analizi sonucunda iĢ imkanları ve faydalar alt boyutundan 2 maddenin gerekli koĢulları sağlamaması 

nedeniyle silinmesi ile 4 alt boyut ve 35 madde olarak devam edilecektir. Buna göre birinci faktörde 

(çalıĢma Ģartları) 9; ikinci faktörde (iĢ imkanları ve faydalar) 10; üçüncü faktörde (iĢin özellikleri) 7; 

dördüncü faktörde (inanç, güven ve adil iliĢki) 9 olmak üzere toplam 35 madde ölçekte kalmıĢtır. 

Faktörlerde yer alan maddelerin faktör yüklerinin 0,54 ile 0,86 arasında değiĢtiği ve tüm faktör 

yüklerinin beklenen değerlerde olduğu sonucu elde edilmiĢtir (Büyüköztürk, 2011:124). Ölçekte yer 

alan 35 madde ve 4 faktör toplam varyansın %69,9‘unu açıklamaktadır.  

3 alt boyut ve 32 madde ile faktör analizine sokulan çalıĢan taahhütleri ölçeği açımlayıcı 

faktör analizi sonucunda uyumlu çalıĢma alt boyutundan 1; örgütsel bağlılık ve sadakat alt boyutundan 

6 maddenin gerekli koĢulları sağlamaması nedeniyle silinmesi ile 3 alt boyut ve 25 madde olarak 

devam edilecektir. Buna göre birinci faktörde (uyumlu çalıĢma) 12; ikinci faktörde (temel kurallara 

uyma) 7; üçüncü faktörde (örgütsel bağlılık ve sadakat) 6 olmak üzere toplam 26 madde ölçekte 

kalmıĢtır. Faktörlerde yer alan maddelerin faktör yüklerinin 0,35 ile 0,91 arasında değiĢtiği ve tüm 

faktör yüklerinin beklenen değerlerde olduğu sonucu elde edilmiĢtir (Büyüköztürk, 2011:124). Ölçekte 

yer alan 26 madde ve 3 faktör toplam varyansın %61,8‘ini açıklamaktadır. 

Ölçeklerin güvenirlik çalıĢması Cronbach Alpha güvenirliği ve madde toplam korelasyonu 

yöntemleri ile yapılmıĢtır. Kurum Taahhütleri Cronbach‘s Alpha değeri  0,97 olarak bulunmuĢtur. 

ÇalıĢan Taahhütleri ölçeğindeki Cronbach‘s Alpha değeri  0,92 olarak bulunmuĢtur. Bu sonuçlar, 

kurum taahhütleri ölçeğindeki ve çalıĢan taahhütleri ölçeğindeki maddelerin güvenirliklerinin yüksek 

olduğu, yöntemsel yeterlikler bakımından denekleri ayırt ettikleri ve aynı davranıĢı ölçmeye yönelik 

maddeler oldukları Ģeklinde yorumlanabilir. 

 

5. BULGULAR 

Tablo 1: AraĢtırma Örneklemine ĠliĢkin Veriler 

Demografik 

Özellik Gruplar N % 

Cinsiyet 
Bay 28 27,5 

Bayan 74 72,5 

YaĢ 

18-25 32 31,4 

26-33 31 30,4 

34-41 23 22,5 

42 yaĢ ve üzeri 16 15,7 

Eğitim 

Ġlköğretim 5 4,9 

Lise 36 35,3 

Üniversite 52 51,0 

Lisans üstü 9 8,8 

Medeni durum 
Evli 62 60,8 

Bekar 40 39,2 

EĢ çalıĢma durumu 
ÇalıĢıyor 53 52,0 

ÇalıĢmıyor/EĢ yok 49 48,0 

Çocuk sayısı 
Çocuk yok 45 44,1 

1 çocuk 20 19,6 
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2 çocuk 27 26,5 

3 ve daha fazla 10 9,8 

Gelir durumu 

500-1000TL 18 17,6 

1001-2000TL 41 40,2 

2001-3000TL 30 29,4 

3001TL ve üzeri 13 12,7 

ÇalıĢma süresi 

1-5 yıl 50 49,0 

6-10 yıl 15 14,7 

11-15 yıl 13 12,7 

16 yıl ve üzeri 24 23,5 

Ünvan 

Doktor 10 9,8 

HemĢire 66 64,7 

Sağlık memuru 6 5,9 

Diğer 20 19,6 

ÇalıĢılan hastane 
Devlet hastanesi 47 46,1 

Özel hastane 55 53,9 

Toplam  102 100,0 

 

AraĢtırmaya katılan 102 katılımcının 28‘i erkek, 74‘ü kadındır. 32‘si 18-25 yaĢ, 31‘i 26-33 

yaĢ, 23‘ü 34-41 yaĢ aralığında, 16‘sı 42 yaĢ ve üzerindedir. Katılımcıların 5‘i ilköğretim, 36‘sı lise, 

52‘si üniversite, 9‘u lisansüstü eğitim düzeyindedir. Katılımcıların 62‘si evli, 40‘ı bekardır. 53‘ünün 

eĢi çalıĢmakta, 9‘unun eĢi yok veya çalıĢmamaktadır. 45‘inin çocuğu bulunmamakta, 20‘sinin 1 

çocuğu, 27‘sinin 2 çocuğu, 10‘unun 3 veya daha fazla çocuğu vardır. Katılımcıların 18‘i 500-1000TL, 

41‘i 1001-2000TL, 30‘u 2001-3000TL arasında, 13‘ü 3000 TL üzerinde gelire sahiptir. Katılımcıların 

50‘si 1-5 yıl, 15‘i 6-10 yıl, 13‘ü 11-15 yıl, 24‘ü 16 yıl ve üzerinde hizmet süresine sahiptir. 

Katılımcıların 10‘u doktor, 66‘sı hemĢire, 6‘sı sağlık memuru, 20‘si diğer ünvana sahiptir. 

Katılımcıların 47‘si devlet hastanesinde, 55‘i özel hastanede çalıĢmaktadır (Tablo 1). 

Tablo 2: Kurum ve ÇalıĢan Taahhütleri Ölçeklerine Ait Betimsel Ġstatistikler 

Ölçek Alt Boyutlar N X  ss 

Kurum Taahhütleri Algısı 

ÇalıĢma Ģartları 102 3,41 0,84 

ĠĢ imkanları ve faydaları 102 2,43 0,92 

ĠĢin özellikleri 102 3,27 0,97 

Ġnanç, güven ve adil iliĢki 102 2,85 1,15 

Genel 102 2,99 0,83 

ÇalıĢan Taahhütleri 

Uyumlu çalıĢma 102 3,97 0,72 

Temel kurallara uyma 102 4,16 0,62 

Örgütsel bağlılık ve sadakat 102 3,15 0,76 

Genel 102 3,76 0,55 

p<0,05 

Kurum taahhütleri ölçeği alt boyutlarından en yüksek puan ortalamasının çalıĢma Ģartları alt 

boyutunda (3,41±0,84); en düĢük puan ortalamasının ise iĢ imkânları ve faydaları alt boyutunda 

(2,43±0,92) olduğu bulgusu elde edilmiĢtir. Katılımcılar kurumun çalıĢma Ģartlarına iliĢkin 

taahhütlerini yerine getirdiği görüĢüne daha fazla katılmaktadırlar. ĠĢ imkanları ve faydalarının ise 

yeterince karĢılanmadığı görüĢündedirler (Tablo 2). 

ÇalıĢan taahhütleri ölçeğinde en yüksek puan ortalamasının temel kurallara uyma alt 

boyutunda (4,16±0,62); en düĢük puan ortalamasının ise örgütsel bağlılık ve sadakat alt boyutunda 

(3,15±0,76) olduğu görüĢündedirler. ÇalıĢanlar temel kurallara uyma taahhütlerini yerine getirdikleri 

görüĢüne daha fazla katılmaktadırlar (Tablo 2).  
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Tablo.3: Kurum ve ÇalıĢan Taahhüdü Ölçekleri Alt Boyutları Arasındaki ĠliĢkiye Ait Korelasyon 

Sonuçları 
 ÇalıĢan Taahhütleri Ölçeği 

Kurum Taahhütleri Ölçeği 

Uyumlu 

ÇalıĢma 

Temel 

Kurallara 

Uyma 

Örgütsel bağlılık 

ve sadakat 

ÇalıĢan 

Taahhütleri 

ÇalıĢma Ģartları 0,33** 0,15 0,35** 0,40** 

ĠĢ imkanları ve faydaları   0,05         -0,08 0,30**         0,19 

ĠĢin özellikleri 0,28** 0,19 0,27** 0,35** 

Ġnanç, güven ve adil iliĢki 0,26** 0,15 0,42** 0,39** 

Kurum Taahhütleri 0,27** 0,12 0,39** 0,37** 

**p<0,01 *p<0,05 

ÇalıĢan Taahhütleri Ölçeği alt boyutlarından ―Temel Kurallara Uyma‖ alt boyutu ile Kurum 

Taahhütleri Ölçeği geneli ve alt boyutlarının hiçbiri ile anlamlı iliĢkisinin olmadığı (p>0,05) bulgusu 

elde edilmiĢtir (Tablo 3). 

ÇalıĢma Taahhütleri Ölçeği alt boyutlarından ―Örgütsel bağlılık ve sadakat‖ alt boyutu ile 

Kurum Taahhütleri Ölçeği alt boyutlarının tümü ve ölçeğin geneli ile orta düzeyde, pozitif yönlü ve 

anlamlı (p<0,01) iliĢkili olduğu bulgusu elde edilmiĢtir (Tablo 3). 

ÇalıĢma Taahhütleri Ölçeği geneli ve alt boyutlarından ―Uyumlu çalıĢma‖ alt boyutu ile 

―ÇalıĢma Ģartları‖, ―ĠĢin özellikleri‖, ―Ġnanç, güven ve adil iliĢki‖ ve ―ÇalıĢan taahhütleri ölçeği 

geneli‖ ile orta düzeyde, pozitif yönlü ve anlamlı (p<0,01) iliĢkili olduğu bulgusu elde edilmiĢtir 

(Tablo 3). 

Kurum Taahhütleri Ölçeği alt boyutlarından ―ĠĢ imkanları ve faydaları‖ alt boyutu ile ÇalıĢan 

Taahhütleri Ölçeği alt boyutlarından sadece ―Örgütsel bağlık ve sadakat‖ alt boyutu ile orta düzeyde, 

pozitif yönlü ve anlamlı (p<0,01) iliĢkili olduğu bulgusu elde edilmiĢtir (Tablo 3). 

 

Tablo.4: Kurum ve ÇalıĢan Taahhüdü Ölçekleri Alt Boyutlarının Cinsiyet DeğiĢkenine Göre t-Testi 

Sonuçları 
Ölçek Alt Boyutlar Cinsiyet N X  Ss t p 

Kurum Taahhütleri 

ÇalıĢma Ģartları 
Bay 28 3,34 0,83 -0,494 0,62 

Bayan 74 3,43 0,85   

ĠĢ imkanları ve 

faydalar 

Bay 28 2,52 0,77 0,595 0,55 

Bayan 74 2,40 0,97   

ĠĢin özellikleri 
Bay 28 3,33 0,93 0,357 0,72 

Bayan 74 3,25 0,99   

Ġnanç, güven ve adil 

iliĢki 

Bay 28 2,72 1,14 -0,683 0,50 

Bayan 74 2,89 1,16   

Kurum Taahhütleri 
Bay 28 2,98 0,75 -0,093 0,93 

Bayan 74 2,99 0,86   

ÇalıĢan Taahhütleri 

Uyumlu çalıĢma 
Bay 28 3,62 0,94 -3,067 0,01 

Bayan 74 4,10 0,58   

Temel kurallara uyma 
Bay 28     

Bayan 74     

Örgütsel bağlılık ve 

sadakat 

Bay 28 3,11 0,91 -0,324 0,75 

Bayan 74 3,16 0,71   

ÇalıĢan Taahhütleri 
Bay 28 3,56 0,69 -2,350 0,02 

Bayan 74 3,84 0,47   

Uyumlu çalıĢma algısının katılımcıların cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği bulgusu 

elde edilmiĢtir (t=-3,067; p<0,05). Bayan katılımcıların uyumlu çalıĢma algılarına ait ortalama 
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puanlarının (4,10±0,58) bay katılımcıların ortalama puanlarından (3,62±0,94) anlamlı düzeyde 

(p<0,05) daha yüksek olduğu bulgusu elde edilmiĢtir (Tablo 4). 

ÇalıĢan taahhütlerinin katılımcıların cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği bulgusu elde 

edilmiĢtir (t=-2,350; p<0,05). Bayan katılımcıların çalıĢan taahhütlerine ait ortalama puanlarının 

(3,84±0,47) bay katılımcıların ortalama puanlarından (3,56±0,69) anlamlı düzeyde (p<0,05) daha 

yüksek olduğu bulgusu elde edilmiĢtir (Tablo 4). Buradaki farklılığın bayan katılımcıların sayı olarak 

fazla olmasına bağlı olduğu düĢünülmektedir. 

 

Tablo.5: Kurum ve ÇalıĢan Taahhüdü Ölçekleri Alt Boyutlarının Cinsiyet DeğiĢkenine Göre U Testi 

Sonuçları 

Ölçek Alt Boyutlar Cinsiyet n 

Sıra 

Ortalaması 

Sıra 

Toplamı U P 

ÇalıĢan 

Taahhütleri Temel kurallara uyma 
Bay 28 42,54 1191,00 785,00 0,05 

Bayan 74 54,89 4062,00   

p<0,05  

 

Temel kurallara uyma algısının katılımcıların cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermediği 

bulgusu elde edilmiĢtir (U=-785,00; p>0,05) (Tablo 5). 

Tablo.6: Kurum ve ÇalıĢan Taahhüdü Ölçekleri Alt Boyutlarının ÇalıĢılan Kurum DeğiĢkenine Göre 

t-Testi Sonuçları 
Ölçek 

Alt Boyutlar Kurum N X  ss t p 

Kurum Taahhütleri 

ÇalıĢma Ģartları 
Kamu 47 3,17 0,80 -2,780 0,01 

Özel 55 3,62 0,83   

ĠĢ imkanları ve faydalar 
Kamu 47 2,26 0,99 -1,763 0,08 

Özel 55 2,58 0,83   

ĠĢin özellikleri 
Kamu 47 3,00 1,03 -2,670 0,01 

Özel 55 3,50 0,87   

Ġnanç, güven ve adil 

iliĢki 

Kamu 47 2,69 1,21 -1,259 0,21 

Özel 55 2,98 1,10   

Kurum Taahhütleri 
Kamu 47 2,78 0,83 -2,429 0,02 

Özel 55 3,17 0,79   

ÇalıĢan Taahhütleri 

Uyumlu çalıĢma 
Kamu 47     

Özel 55     

Temel kurallara uyma 
Kamu 47     

Özel 55     

Örgütsel bağlılık ve 

sadakat 

Kamu 47 3,08 0,69 -0,800 0,43 

Özel 55 3,20 0,83   

ÇalıĢan Taahhütleri 
Kamu 47 3,75 0,54 -0,155 0,88 

Özel 55 3,77 0,56   

p<0,05 

ÇalıĢma Ģartları algısının katılımcıların çalıĢtığı kuruma göre anlamlı farklılık gösterdiği 

bulgusu elde edilmiĢtir (t=-2,780; p<0,05). Özel hastanelerde çalıĢan katılımcıların kurum 

taahhütlerinden çalıĢma Ģartlarına iliĢkin algılarına ait ortalama puanlarının (3,62±0,83) kamu 

hastanelerinde çalıĢan katılımcıların ortalama puanlarından (3,17±0,80) anlamlı düzeyde (p<0,05) 

daha yüksek olduğu bulgusu elde edilmiĢtir (Tablo 6). 
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Tablo.7: Kurum ve ÇalıĢan Taahhüdü Ölçekleri Alt Boyutlarının ÇalıĢılan Kurum DeğiĢkenine Göre 

U Testi Sonuçları 

Ölçek Alt Boyutlar Kurum n 
Sıra 

Ortalaması 
Sıra 

Toplamı U p 

ÇalıĢan 

Taahhütleri 

Uyumlu çalıĢma 
Kamu 47 48,96 2301,00 1173,00 0,42 

Özel 55 53,67 2952,00   

Temel kurallara 

uyma 

Kamu 47 53,44 2511,50 1201,50 0,53 

Özel 55 49,85 2741,50   

p<0,05   

ĠĢin özellikleri algısının katılımcıların çalıĢtığı kuruma göre anlamlı farklılık gösterdiği bulgusu 

elde edilmiĢtir (t=-2,670; p<0,05). Özel hastanelerde çalıĢan katılımcıların kurum taahhütlerinden iĢin 

özelliklerine iliĢkin algılarına ait ortalama puanlarının (3,50±0,87) kamu hastanelerinde çalıĢan 

katılımcıların ortalama puanlarından (3,00±1,03) anlamlı düzeyde (p<0,05) daha yüksek olduğu 

bulgusu elde edilmiĢtir (Tablo 6). 

Kurum taahhütleri algısının katılımcıların çalıĢtığı kuruma göre anlamlı farklılık gösterdiği 

bulgusu elde edilmiĢtir (t=-2,429; p<0,05). Özel hastanelerde çalıĢan katılımcıların kurum 

taahhütlerinden kurum taahhütleri algılarına ait ortalama puanlarının (3,17±0,79) kamu hastanelerinde 

çalıĢan katılımcıların ortalama puanlarından (2,78±0,83) anlamlı düzeyde (p<0,05) daha yüksek 

olduğu bulgusu elde edilmiĢtir (Tablo 6). 

Uyumlu çalıĢma (U=1173,00; p>0,05) ve temel kurallara uyma (U=1201,50; p>0,05) algısının 

katılımcıların çalıĢtıkları kuruma göre anlamlı farklılık göstermediği bulgusu elde edilmiĢtir (Tablo 7).  

ÇalıĢan taahhütlerinin katılımcıların çalıĢtıkları kuruma göre anlamlı farklılık göstermediği 

bulgusu elde edilmiĢtir (t=-0,155; p>0,05) (Tablo 6).  

Tablo.8: Kurum ve ÇalıĢan Taahhüdü Ölçekleri Alt Boyutlarının Eğitim Durumu DeğiĢkenine Göre t-

Testi Sonuçları 
Ölçek 

Alt Boyutlar Eğitim D N X  Ss t p 

Kurum Taahhütleri 

ÇalıĢma Ģartları 
Lise ve altı 41 3,55 0,87 2,028 0,05 

Üni. ve üs 61 3,21 0,81   

ĠĢ imkanları ve faydalar 
Lise ve altı 41 2,71 0,85 2,071 0,04 

Üni. ve üs 61 2,32 0,95   

ĠĢin özellikleri 
Lise ve altı 41 3,50 0,84 1,966 0,05 

Üni. ve üs 61 3,12 1,03   

Ġnanç, güven ve adil 

iliĢki 

Lise ve altı 41 3,08 1,09 1,670 0,10 

Üni. ve üs 61 2,69 1,18   

ÇalıĢan Taahhütleri 

Uyumlu çalıĢma 
Lise ve altı 41 3,93 0,83 -0,671 0,51 

Üni. ve üs 61 4,03 0,67   

Temel kurallara uyma 
Lise ve altı 41 4,03 0,65 -1,776 0,08 

Üni. ve üs 61 4,25 0,60   

Örgütsel bağlılık ve 

sadakat 

Lise ve altı 41 3,51 0,85 0,168 0,87 

Üni. ve üs 61 3,49 0,75   

p<0,05 

ĠĢ imkanları ve faydalar algısının katılımcıların eğitim durumuna göre anlamlı farklılık 

gösterdiği bulgusu elde edilmiĢtir (t=2,071; p<0,05). Lise ve altı eğitim düzeyine sahip katılımcıların 

kurum taahhütlerinden iĢ imkanları ve faydalarına iliĢkin algılarına ait ortalama puanlarının 

(2,71±0,85) üniversite ve üzeri eğitim düzeyine sahip katılımcıların ortalama puanlarından (2,32±0,95) 

anlamlı düzeyde (p<0,05) daha yüksek olduğu bulgusu elde edilmiĢtir (Tablo 8). 

ÇalıĢma Ģartları algısının katılımcıların eğitim durumuna göre anlamlı farklılık gösterdiği 

bulgusu elde edilmiĢtir (t=2,028; p<0,05). Lise ve altı eğitim düzeyine sahip katılımcıların kurum 

taahhütlerinden çalıĢma Ģartlarına iliĢkin algılarına ait ortalama puanlarının (3,56±0,87) üniversite ve 
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üzeri eğitim düzeyine sahip katılımcıların ortalama puanlarından (3,21±0,82) anlamlı düzeyde 

(p<0,05) daha yüksek olduğu bulgusu elde edilmiĢtir (Tablo 8). 

 

Tablo.9: SözleĢme Ġhlali Durumunda Sergilenecek Tutum ve DavranıĢlara Ait Betimsel Ġstatistikler 

Sözleşme ihlalinde sergilenecek tutum 
ve davranış 

Ç
o

k
 A

z 

A
z 

Y
ak

la
Ģı

k
 

A
y

n
ı 

Ç
o

k
 

O
ld

u
k

ça
 

Ç
o

k
 

X  ss 
1.Ekstra katkı ve çabalar konusunda,  

gönülsüz davranma veya sakınma isteği 
24,5 26,5 24,5 15,7 8,8 2,58 1,26 

2.ĠĢe geç gelme ve erken ayrılma isteği 38,2 24,5 25,5 6,9 4,9 2,16 1,16 
3.Performansı düĢürme 42,2 22,5 21,6 8,8 4,9 2,12 1,20 
4.Hesapçı bir tutum içine girme  36,3 26,5 23,5 9,8 3,9 2,19 1,15 
5.Ġlk fırsatta iĢletmeden ayrılma isteği 35,3 21,6 15,7 14,7 12,7 2,48 1,43 
6.Misilleme davranıĢlar içine girme 41,2 24,5 22,5 5,9 5,9 2,11 1,18 
7.Güven duygusunun ihlali 39,2 22,5 16,7 13,7 7,8 2,28 1,32 
8.Kurum ile bağlılığı azaltma 38,2 23,5 16,7 12,7 8,8 2,30 1,33 
9.Emirleri dinlememe 49,0 14,7 20,6 10,8 4,9 2,08 1,26 
10.ĠĢ arkadaĢları ile iliĢkileri bozma 53,9 17,6 22,5 3,9 2,0 1,82 1,04 
11.Zarar verme isteği 56,9 17,6 20,6 3,9 1,0 1,75 0,98 

 p<0,05 

Katılımcıların sözleĢme ihlali durumunda sergileyecekleri tutum ve davranıĢlardan en yüksek 

puan ortalamasına sahip davranıĢın ―ekstra katkı ve çabalar konusunda, gönülsüz davranma veya 

sakınma isteği‖ (2,58±1,26) olduğu ancak bu davranıĢa ait ortalamanın da oldukça düĢük olduğu 

bulgusu elde edilmiĢtir. En düĢük puan ortalamasına sahip davranıĢ ise ―zarar verme isteği‖ 

(1,75±0,98) olduğu bulgusu elde edilmiĢtir  (Tablo 9).  

SözleĢme ihlali durumunda sergilenecek tutum ve davranıĢlar verilen cevapların yüzdesel 

dağılımları incelendiğinde tüm davranıĢlarda ―çok az‖ ve ―az‖ cevaplarına ait yüzdelerin %50‘nin 

üzerinde olduğu; zarar verme isteği ve iĢ arkadaĢları ile iliĢkileri bozma davranıĢlarında ―çok az‖ ve 

―az‖ cevaplarının %70‘in üzerinde olduğu bulgusu elde edilmiĢtir  (Tablo 9).  

 

Tablo.10: SözleĢmenin Yerine Getirilmesi Konusunda Verilen Cevaplara Ait Betimsel Ġstatistikler 

SözleĢmenin yerine getirilmesi 

konusundaki ifadeler 

Ç
o

k
 A

z 

A
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Y
ak

la
Ģı

k
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y

n
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Ç
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k
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u
k
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Ç
o

k
 

X  ss 

1.Genel olarak, örgüt size olan 

taahhütlerini ne ölçüde yerine getirir? 
23,5 33,3 17,6 21,6 3,9 2,49 1,18 

2.Genel olarak, örgüt sözlerini ne 

ölçüde yerine getirir? 
17,6 33,3 23,5 21,6 3,9 2,61 1,13 

3.Genel olarak, örgüte olan 

taahhütlerinizi ne ölçüde yerine 

getirdiniz? 

7,8 6,9 9,8 50,0 25,5 3,78 1,14 

4.Genel olarak,  örgüte olan sözlerinizi 

ne ölçüde yerine getiriyorsunuz? 
6,9 8,8 10,8 48,0 25,5 3,76 1,14 

p<0,05 

Genel olarak, örgütün taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdiğine katılımcıların en çok (%33,3) 

―az‖ ve ―çok az‖ (%23,5) cevaplarını verdikleri ve puan ortalamasının (2,49±1,18) olduğu bulgusu 

elde edilmiĢtir  (Tablo 10). 
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Genel olarak, örgütün sözlerini ne ölçüde yerine getirdiğine katılımcıların en çok ―az‖ (%33,3) 

ve ―yaklaĢık aynı‖ (%23,5) cevaplarını verdikleri ve puan ortalamasının (2,61±1,13) olduğu bulgusu 

elde edilmiĢtir  (Tablo 10). 

Genel olarak, örgüte olan taahhütlerin ne ölçüde yerine getirildiğine katılımcıların çoğunlukla 

―çok‖ (%50), ve ―oldukça çok‖ (%25,5) cevaplarını verdikleri ve puan ortalamasının (3,78±1,14) 

olduğu bulgusu elde edilmiĢtir  (Tablo 10). 

Genel olarak, örgüte olan sözlerin ne ölçüde yerine getirildiğine katılımcıların en çok (%48,0) 

―çok‖ ve ―oldukça çok‖ (%25,5) cevaplarını verdikleri ve puan ortalamasının (3,76±1,14) olduğu 

bulgusu elde edilmiĢtir  (Tablo 13). 

Örgütün taahhütlerini ve sözlerini yerine getirdiğine iliĢkin katılımcıların algılarına ait yüzde 

ve puan ortalamalarının, örgüte verilen taahhüt ve sözlerin yerine getirildiğine iliĢkin yüzde ve puan 

ortalamalarından düĢük olduğu belirlenmiĢtir. Diğer bir ifadeyle katılımcıların kendi taahhüt ve 

sözlerini yerine getirdikleri ancak kurum tarafından verilen taahhüt ve sözlerin yeterince yerine 

getirilmediği bulgusu elde edilmiĢtir. 

 

6. SONUÇ 

 

Günümüzde örgütçalıĢanları ile örgüt arasında yapılan formal sözleĢmeler, tarafların 

yükümlülüklerinin açıklanması ve düzenlenmesinde yetersiz kalmaktadır. ÇalıĢanlar, örgütlerden, iĢ 

sözleĢmelerindekiyazılı unsurlar ve ilgili yasal düzenlemelerin dıĢında bir takım beklentilere ve 

algılara sahip olmakta ve bu algı ve beklentilerini çoğu zaman ifade etmemektedirler. Beklenti ve 

algılar, örgütte yaĢanan bireysel tecrübelersonucunda oluĢmamakta; dahaziyade, pek çok yönetici veya 

iĢveren ile kurulan iliĢkiler neticesinde yaĢanan deneyimlersonucunda yıllar süren uzun bir süreçte 

oluĢmaktadır. Bireylerin karĢılıklı ve sürekli olarak algı, beklenti ve çeĢitli senaryolar geliĢtirmeleri 

nedeniyle psikolojik sözleĢmeler dinamik yapıdadır.  

Taahhüt ve yükümlülükler ile ilgili, tarafların her zaman birbirlerine açık olmamaları ve 

bundan doğan belirsizlik nedeniyle beklentilerin örtüĢmesinde de sorunlar ortaya çıkabilmektedir. 

SözleĢme gereği beklentilerin yüksek oranda birbirini karĢılaması ortaya çıkabilecek sorunları ortadan 

kaldırabilecektir. Bu anlamda; psikolojik sözleĢmede taahhüt ve yükümlülüklerin yerine 

getirilmesinde karĢılıklılık ve gönüllü hareket edilmesi sözleĢmenin sürekliliği açısından önem arz 

edecektir. Taraflardan biri sözleĢme gereği taahhüt veya yükümlülüklerini yerine getiremezse de 

sözleĢme ihlal edilecek ve iĢ iliĢkisinde güven duygusu ortadan kalkabilecektir.  

Bu çalıĢmada, katılımcıların kurum taahhütlerine iliĢkin, örgütün çalıĢma Ģartlarını yerine 

getirdiğini ancak iĢ imkânları ve faydalarının yeterince karĢılanmadığı görüĢünde olduğu bulgusuna 

ulaĢılmıĢtır. ÇalıĢan taahhütleri bakımından, örgütün temel kurallarına uyma davranıĢlarını yerine 

getirdikleri görülmektedir. ÇalıĢma Ģartları ve iĢin özellikleri bakımından özel hastanelerin daha 

elveriĢli olduğu görülmektedir. SözleĢme ihlali olması durumunda çalıĢanların ―ekstra katkı ve çaba 

konusunda gönülsüz davranma‖ ve ―sakınma isteği‖ olduğu ancak davranıĢa geçme ortalamasının 

düĢük olduğu bulgusu elde edilmiĢtir. SözleĢmenin yerine getirilmesi konusunda katılımcıların kendi 

taahhüt ve sözlerini yerine getirdikleri ancak kurum tarafından verilen taahhüt ve sözlerin yeterince 

yerine getirilmediği sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

ÇalıĢma iĢ iliĢkilerinin sadece formal sözleĢmelere bağlı olmadığı, tarafların karĢılıklı olarak 

algı ve beklentileri olduğunu göstermektedir.  Bu çalıĢma örgütsel bağlılık, sadakat, sininizm vb. gibi 

konularla daha da kapsamlı olarak ele alınabilir.  
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Sellerde Risk Yönetimi, Kentsel Önlemler ve Doğu Karadeniz Bölgesi Ġllerinin TaĢkın 
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Özet 

Seller Dünya‘da en fazla karĢılaĢılan doğal risk olarak karĢımıza çıkmaktadır. Daha kısa zaman 

dilimlerinde görülme olasılığı, daha fazla insanı tehlike ihtimaliyle karĢı karĢıya bırakmaktadır. 

Özellikle aĢırı yağıĢların etkisiyle karĢılaĢtığımız taĢkınların sebep olduğu zararlar sonrasında hem 

çevre hem de insanlar olumsuz etkilere maruz kalmaktadır. Sellere sebep olan etkenleri, meteorolojik, 

jeomorfolojik ve insan müdahaleleri Ģeklinde üçe ayırabiliriz. Modern afet yönetimi anlayıĢıyla artık 

risklerin önceden belirlenmesi ve zararlarının azaltılması çalıĢmalarına daha da önem verilmiĢtir. Bu 

amaçla azaltma, hazır olma, müdahale ve iyileĢtirme Ģeklinde adlandırılan dört evre yaklaĢımları ile 

afetler ele alınmalı ve yerel yönetimlerin afete karĢı hazırlıksız olan yapılarının iyileĢtirilmesi ve 

sürdürülebilir bir hale gelmesi gerekmektedir. Bu çalıĢmada, sellerin muhtemel zararları ve sellere 

sebep olan muhtemel tehlikeler ele alınmıĢtır. Daha sonra afet yönetimi ve risk yönetiminin temel 

yaklaĢımlarından bahsedilerek özellikle seller sonucunda kayıplara sebep olabilecek insan etkileri 

üzerinde durulacaktır. Bu anlamda, kentsel ölçekte alınabilecek önlemler ele alınacak ve 

irdelenecektir. Ayrıca, 1990 yılından günümüze (2015 yılı mayıs ayına kadar) Türkiye‘deOrta ve 

Doğu Karadeniz Bölgesindeki illerimizden Samsun, Artvin, Rize, Trabzon, GümüĢhane, Giresun ve 

Ordu illerinde AFAD tarafından kayıt edilmiĢ veriler incelenmiĢtir. Ġllere ve yıllara göre sel afet 

sayıları ve ölüm vakalarının sayıları irdelenmiĢtir. Sel afetine fazla maruz kalmanın daha fazla zarara 

sebep olmayabileceği gösterilerek risk yönetiminin önemi vurgulanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Sel, Afet yönetimi, Sel risk azaltılması.  

Flood Risk Management,Urban Measures and Preparing for a Flood Disaster of Black 

Sea Region Provinces 

Abstract 

Floods are the most sighted natural risk in the World. Because of the possibility of occurrence in 

shorter period of time, more people face the possibility of danger. In particular, people and the 

environment are exposed to the negative effects after the floods which are affected by heavy rainfall 

cause the damages. Factors that cause the floods can be divided into three groups as meteorological, 

geomorphological and human interventions.With modern disaster management approach, it has been 

more important to determine the risks before happened and to take notice of reducing the damage. For 

this purpose, disasters should be considered with the four phases approach referred as mitigation, 

preparedness, response and recovery, be improved of local governance structurewhich is unprepared 

for disasters, and be provided being sustainable. In this study, the possible damage of floods and 

potential hazards that can cause floodinghave been discussed. Then basic approaches of disaster 

management and risk management have been mentioned, and especially human interventionswhich 

cause lost because of floods have been emphasized. In this sense, measures to be taken on an urban 

scale have been discussed. Also, Artvin, Rize, Trabzon, GümüĢhane, Giresun and Ordu which are the 

cities of the Eastern Black Sea Basin have been investigated  with using recorded data by AFAD since 

1990 (until May 2015). 6.75'lik% portion of flood disasters of Turkey has been observed in them. The 
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number of flood disasters and the number of deaths by provinces and years were examined. The 

importance of risk management has been emphasized by showing that the more exposure to the flood 

disaster could not cause more damages. 

Keywords: Flood, Disaster management, Flood risk reduction.  

 

1: Fatih SAKA, Gümüşhane Üniversitesi,Türkiye 
2: Fatih GÜL, Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye 
3. Osman KARA, Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye 
 
 

1. GĠRĠġ 

Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, 

normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan 

kaynaklı olaylara afet denilmektedir (5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığının TeĢkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun, 2009). 

GeliĢen afet yönetimi anlayıĢı ile, afet tehlikeleri karĢısındaki öncelik, afet sonrasındaki etkinlikler 

yerine afet öncesi etkinliklerine, yani ―risk yönetimi‖ ileafet etkilerinin azaltma ve hazırlık 

çalıĢmalarına verilmekte ve doğal afetlere karĢı özellikle sakınım konusu sürdürülebilir kalkınmanın 

bir önkoĢulu olarak gösterilmektedir. 

Afetlere sebep olabilecek tehlikeler baĢlıca, doğal, teknolojik ve kasıtlı olmak üzere üçe 

ayrılabilir. Farklı Ģekillerde sınıflandırılabilecek olan tehlikelerden doğal tehlikeler, pek çok ülke için, 

afet yöneticilerinin öncelikli alanlarındandır. Doğal tehlikeler, tektonik (sismik), kütle hareketleri, 

hidrolojik, meteorolojik ve biyolojik/sağlıkla ilgili tehlikeler olmak üzere alt sınıflara ayrılabilir. Bu 

ayrımda seller, hidrolojik tehlikelerden sayılmaktadır (Cappola, 2007). 

Sıklıkla karĢılaĢılan sellerin hepsi afet olarak değerlendirilmemektedir. Afet olarak ele alınması için 

maddi veya manevi zararlarla ifade edilmelidir. Çok sayıda sellere maruz kalmak daha fazla hasara 

maruz kalacağız anlamı taĢımamaktadır, yerel yönetimlerin hazır bulunmaları ve modern afet 

yönetimini uygulayıĢlarına göre zararlar ciddi oranda azaltılabilir ve afetlerin etkileri minimuma 

indirilebilir. 

2. SELLER VE TEHLĠKE ANALĠZĠ 

Sel, doğal ve beĢeri iki veya daha çok özellikten kaynaklanan etkilerle akarsu yatakları çevresi 

ile kıyıların kısmen sularla kaplanması olayıdır. Karaların sularla kaplanması yağmur, kar erime suları 

veya kıyılarda fırtına, gelgit ve tsunamilerle iliĢkili olabilmektedir. (Zeybek, 2009) 

OluĢma süreçleri bakımından seller,  bir hafta veya daha uzun bir sürede oluĢabilen yavaş 

gelişen seller;  bir iki gün içinde oluĢabilen hızlı gelişen seller ve 6 saat içinde oluĢabilen ani gelişen 

seller olarak üçe ayrılabilir (Sepetçioğlu, 2013). 

Seller, çoğu zaman uzun süreli yağıĢlar, yerel ve Ģiddetli fırtınalar veya kıyı rüzgarları gibi diğer 

meteorolojik olaylar sonrasında oluĢan ikincil bir tehlikedir. Bununla birlikte, heyelanlar, tıkanmalar, 

çığlar, buzullar, set kırılmaları ve baraj yıkımı gibi diğer etkiler de hızlı ve geniĢ çaplı sellere sebep 

olabilir. Küçük ve uyarısız meydana gelen ani seller, kısa zaman dilimindeki Ģiddetli sağanakların 

sonucudur (Cappola, 2007). 
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Seller oluĢma yerleri açısından,  dere ve nehir selleri (taĢkınlar), dağlık alan (kuru vadi) selleri, 

Ģehir selleri, kıyı selleri ve baraj selleri olmak üzere beĢ sınıfta ele alınabilir (Sepetçioğlu, 2013). 

En yaygın karĢılaĢılan doğal afetlerden olan seller ekonomik zarar açısından da en fazla etkili 

olandır. (Yüksek vd., 2013). 

Tehlikeler baĢlıca, doğal, teknolojik ve kasıtlı olmak üzere üçe ayrılabilir. Farklı Ģekillerde 

sınıflandırılabilecek olan tehlikelerden doğal tehlikeler, pek çok ülke için, afet yöneticilerinin öncelikli 

alanlarındandır. Doğal tehlikeler, tektonik (sismik), kütle hareketleri, hidrolojik, meteorolojik ve 

biyolojik/sağlıkla ilgili tehlikeler olmak üzere alt sınıflara ayrılabilir. Bu ayrımda seller, hidrolojik 

tehlikelerden sayılabilmektedir. Tehlike belirlenmesi iĢlemi pek çok metodla yapılabilir. Tehlike 

belirlenmesi genellikle yerel ölçekte tehlikenin belirlenmesi anlamında olan tehlike profili uygulaması 

olarak bilinmektedir. Bu iĢlemlerde bir tehlikenin tetikliyebileceği diğer tehlikeler de düĢünülmeye 

çalıĢılmakta ve önceliklerine göre derecelendirilmektedir. Bu amaçla geçmiĢ afet kayıtları konunun 

uzmanları tarafından incelenmelidir. Uzun incelemeler sonucunda bir kontrol listesi halinde tablolar 

haline getirilerek sellerin tehlikesi değerlendirilebilmektedir. Tehlike belirleme metodları perspektif ve 

yaratıcı olmak üzere iki ana gruba ayrılabilir. Bu yöntemlerle farklı uygulama biçimleri vardır. 

Bazıları olay ağaçları oluĢtururken, bazıları ise baĢarısızlık  ağaçları tasarlamaktadır, bu ağaçlarda, 

olayların bağlılığına göre kurulabileceği gibi zaman bazlı ve afetin etkisinin süresini gösteren 

diyagramlar Ģeklinde de meydana getirilebilmektedir. Bu tehlike analizlerinin doğruluğu nispetinde 

yapılacak risk değerlendirmeleri ile hazırlık ve azaltma çalıĢmaları daha baĢarılı sonuçlar vermektedir 

(Cappola, 2007). Bu amaçla geçmiĢte meydana gelmiĢ sel kayıtları ve zararları uzman kiĢilerce 

dikkatlice incelenmeli ve sonuçları belirlenmelidir. Tehlikeleri daha doğru kavrayabilmek amacıyla 

sellerin muhtemel zararları ve ikincil olarak sellere sebep olabilen bazı tehlikeler üzerinde 

durulacaktır. 

Sellerin muhtemel zararları 

Ülkemizde daha çok karĢılaĢılan su baskını türü, akarsularda görülen ve ani geliĢen doğal 

afetlerden olan taĢkınlardır. Karadeniz, Akdeniz ve Batı Anadolu coğrafi bölgelerinin sel ve taĢkına en 

çok maruz kalan bölgeler olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar, bölgelerimizin topoğrafyası, bitki örtüsü 

dağılımı, yerleĢim Ģekli ve yağıĢ rejimi ile uyumludur (Kadıoğlu, 2011).  

TaĢkınlar, yaĢandığı bölgenin iklim koĢullarına, jeoteknik ve topoğrafik niteliklerine bağlı 

olarak geliĢen bir doğal olaydır. Ancak taĢkınlar sonucunda oluĢan afetlerin yıkıcı etkilerinin fazla 

olmasının temel nedenlerinin baĢında, insan müdahalelerinin olduğu unutulmamalıdır. TaĢkın riski 

bulunan sahalarda önceden tedbir alınmaksızın süregelen kontrolsüz kentleĢme faaliyetleri dünyanın 

her köĢesinde taĢkın afetinin en önemli nedenidir (Salman, 2010). 

Ġnsan yaĢamının sonlanmasına sebep olan doğal afetler içerisindeki payı %13‘ün üzerinde bir 

yaygınlığa sahip olan taĢkın afetinin, insan sağlığı üzerindeki etkileri özellikle ülkemizde yeterli 

Ģekilde değerlendirilmemiĢ olup, neden olduğu zararlarla ilgili sağlıklı veri eksikliği söz konusudur. 

TaĢkınların insan hayatı üzerindeki en önemli etkileri ölümler, yaralanmalar, taĢkın sonrası meydana 

gelen hastalıklar, iĢ gücü kaybı, insan kaynaklarının verimsizliği vb. Ģeklinde kendini gösterirken, 

karayolu, demiryolu, havaalanı, elektrik ve su iletim ve dağıtım hatları ile kanalizasyon Ģebekelerinde 

bozulma, endüstriyel tesislerinin kullanılamaz hale gelmesi veya kapasite düĢümü, tarım alanlarındaki 

mahsül kayıpları gibi alt yapı zararları ile de ülke ekonomileri üzerinde olumsuzluklar yaratmaktadır 

(Salman, 2010). 

TaĢkın zararı, taĢkın suyunun kazandığı kinetik enerji nedeniyle yaptığı fiziksel tahribat ile 

suyun ve taĢıdığı rüsubatın yerleĢim alanları, tarım alanları, yol, fabrika ve benzeri yerlerde neden 

olduğu can ve mal kayıplarını tanımlar. TaĢkın zararları, yalnız doğa Ģartlarına bağlanmamalıdır. 
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Akarsu vadilerinde büyüyen yerleĢimler, açılan yeni yollar ve kurulan yeni tesisler ile arazi yapısı 

değiĢmekte, modern tarım yöntemleri ile topraklar daha yoğun Ģekilde kullanılmakta, orman ve 

meralar sorumsuzca yok edilmektedir. Bütün bu uygulamalar sonucu suların normal akıĢı etkilenmekte 

ve değiĢmektedir. Bu durum taĢkınların gittikçe daha büyük ve sık görülmesine, can ve mal 

kayıplarının zamanla daha da ağırlaĢmasına, hatta daha önce taĢkından koruma gerekli olmayan 

yörelerde bile önlem alınması zorunlu hale gelmektedir (Salman, 2010). 

Belirli bir taĢkının oluĢturduğu zarar, tüm bölge ekonomisine vereceği zararlar dikkate alınarak 

belirlenir. Bir taĢkının oluĢturduğu toplam zarar taĢkın bölgesinin büyüklüğü, ana akarsu yatağından 

taĢan akıĢın miktarı, arazinin su altında kalma yüksekliği ve süresi, ortalama akıĢ hızı ve taĢkın 

bölgesinin ekonomik değeri gibi büyüklüklere bağlıdır. TaĢkın sonucu üretimin durması, verim 

düĢüĢü, ulaĢımın engellenmesi, tatil bölgelerine turist geliĢinin azalması, salgın hastalıkların baĢ 

göstermesi gibi para ile ifade edilmesi çok güç veya imkânsız olan zararları tahmin etmek veya 

herhangi bir yan etkisi ile sınıflandırmak gerekmektedir (Dağdelen, 2005).  

Bir selin sebep olabileceği doğrudan ve bazı sosyal dolaylı zararlar aĢağıdaki gibi 

sınıflandırılabilir. 

 

ġekil 1. Sellerin sebep olabileceği doğrudan veya dolaylı zararlar 

 

Sellere sebep olan muhtemel tehlikeler 

Sel oluĢumunda, iklim, jeolojik yapı ve toprak özellikleri, bitki örtüsü, hidroloji ve insan 

tesirleri etkili olan unsurlar olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

Günümüzde birçok Ģehrimiz ve orada yaĢayan toplum önemli ölçüde, baĢta deprem ve sel olmak 

üzere çeĢitli tehlikelerin oluĢturduğu büyük risklerin tehdidi altında bulunmakta. Artık Ģehirlerimizde 

doğal, teknolojik ya da insan kaynaklı tehlikeler sonucunda ortaya çıkabilecek kayıp ve zararların, can, 

mal-mülk ve çevre açısından çok büyük boyutlarda olabileceği bilinmektedir (Kadıoğlu, 2011). 

Sellerin Doğrudan ve Dolaylı Zararları 

Fiziksel 

Tarımsal 

Ekili Arazideki 

Kırsal Alandaki 

Kentsel 

Yerleşim Alanlarındaki 

Meskenlerdeki 

Altyapı Tasislerindeki 

Üretim Tesislerindeki 

Baraj vb. Su Yapılarında 

Yol vb. Ulaştırma 
Yapılarında  

Ekonomik 

Arazi ve Mülklerde 
Oluşan Kayıpların 

Maliyeti 

Tarımsal Üretimdeki 
Zararların Maliyeti 

Bozulan Kentsel 
Altyapının Düz. Maliyeti 

Üretim ve Alım 
Gücünde Azalma 

Ekonomik Büyüme ve 
Gelişimdeki Kayıp 

Önleme Çalışmaları 
Maliyeti 

Sosyal 

Can Kaybı ve 
Yaralanmalar 

Salgın Hastalıklar 

Psikolojik Etkiler 

İşsizlik ve Sosyal 
Etkilerle Göçün 

Artması 
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Sellerin sebeplerini aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırabiliriz. (Cappola, 2007). 

 Ani seller çoğunlukla yağıĢ yutma kabiliyetini büyük oranda azaltan hızlı ve plansız 

ĢehirleĢmeler sonucudur. Yüzeysel akıĢın gideceği yer olmadığında yağıĢın düĢtüğü yerde 

hızlıca yığılmalar meydana gelir. Drenaj sistemleri ile bu probleme de çözüm aranmakta ancak 

fazla miktarda gelen sular geliĢmiĢ ülkelerde bile kapasite aĢımlarına sebep olabilmektedir.   

 OrmansızlaĢma bir diğer taĢkına sebep olan etmendir. Bitki örtüsü olan bir zeminin su tutma 

kapasitesi ormansızlaĢmıĢ yerlere göre daha fazla olmakta ve sel riskini azaltmaktadır. 

 Ġkincil bir etki de taĢkın sonrasında meydana gelen kıyı ve zemin erozyonudur. Erozyon gelecek 

su basması olaylarını artırmakta ve böylelikle tekrar sellerin oluĢması ile daha fazla erozyonu 

sonuç veren bir döngüye sebep olmaktadır.  

Sellerin oluĢumuna sebep olabilecek doğal ve insan kaynaklı bazı etkenler aĢağıda 

gösterilmektedir. 

 

ġekil 2. Sellerin oluĢumuna etki edebilecek bazı olaylar 

 

Afet yönetimindeki modern yaklaĢımlar dört basamakla ele alınmaktadır. 

1. AZALTMA. Bir tehlikenin sonuçlarının veya mertebesinin elimine edilmesiyle ve/veya 

azaltılmasıyla ilgilidir. Bu evre toplumu etkileyecek tehlikenin ele alınması ile daha düĢük bir 

dereceye çekilmesini amaçlamaktadır. 

2.HAZIRLIK. Bir afetten etkilenebilecek veya etkilenmiĢlere yardım edebilecek insanların gerekli 

donanımlarıyla ilgilenen hazırlık evresinde afete maruz kalan insanların hayatta kalma 

imkânlarını artıracak veya finansal değer kayıplarını azaltarak minimum yapabilecek aletlerle 

donanımını amaçlanır.  

3. MÜDAHELE. Meydana gelmiĢ veya gelmek üzere olan afet etkilerinin giderilmesi veya 

azaltılmasıyla ilgilenilir. Afete daha fazla maruz kalmanın, finansal kayıpların veya bu iki 

bileĢen kombinasyonlarının azaltılması amaçlanır. 

Tehlike 

Doğal 

Kütle Hareketi 

Toprak 
Kayması 

Kaya 
Düşmesi 

Çığ 

Hidrolojik 

Seller 

Kuraklık 

Çölleşme 

Meteorolojik 

Şiddetli ve Sürekli 
Yağan Yağmur 

Kar Erimesi 

Kasırgalar 

Masonlar 

Tornadolar 

İklim Değişikliği 

Diğer Doğal 
Tehlikeler 

İnsan Kaynaklı 

Düzensiz ve Kontrolsüz 
Kentleşme 

Akarsu Kesitlerinin 
Daraltılması 

Kıyı Şeritlerinin 
Korunmaması 

Erozyon 

Terrorizm (Baraj yıkılması 
vb.) 

Nükleer ve Radyoaktiflik 
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4. İYİLEŞTİRME. Afete maruz kalmıĢ insanların tekrar normal yaĢama dönebilmelerini amaçlayan 

bu evre, müdahele çalıĢmalarının ortalarında baĢlıyarak aylar veya yıllar sürebilen bir dönemdir. 

Bu dört evrede tarif edilebilecek eylemler birbirleriyle iliĢkili ve bazı derecelerde faaliyetleri 

afet sırasında öncesinde veya sonrasında yapılabilmektedir(Cappola, 2007). 

Ġnsan, mal ve çevre üzerinde büyük yıkıcı etkileri olan afetlerin maliyetleri oldukça yüksektir. Bu 

sebeple, afetlerin verebileceği zararların minimuma indirilmesi için, afet öncesi yapılması gereken 

çalıĢmalara daha çok önem verilmeli, afetler konusunda duyarlı olunması amacıyla toplumda afet 

kültürünün ve afet yönetim sisteminin tüm evreleri ile oluĢturulmasına yönelik çalıĢmalara önem 

verilmelidir (Tablo 1) (Kadıoğlu, 2011). 

 

Tablo 1. Afet öncesinde ve afet sonrasında; afet yönetiminin belli baĢlı elemanları, aĢamaları ve 

çalıĢmaları (IDB, 2000). 

AFET ÖNCESİ AFET SONRASI 

Risk Tespiti Risk Azaltma Risk Transferi Hazırlık Müdahale İyileştirme 

Tehlike Analizi 
(sıklık, büyüklük 

ve dağılım) 

Yapısal/Yapısal 
olmayan 
zararların 
azaltılması 
çalışmaları 

Kamu 
altyapılarının 

ve özel 
malların 

sigortası ve 
reasüransı 

Erken uyarı 
sistemleri, 112 

ve yerek 
yönetim 
iletişim 

sisttemleri ile 
entegrasyonu 

Hasar ve 
ihtiyaçların tespiti 

ile birlikte acil 
insanı yardım 

Hasarlı altyapının 
iyileştirilmesi ve 
yeniden inşası 

Hasar Görebilirlik 
Değerlendirilmesi 

(maruz kalan 
değerler, can ve 
mal, baş etme) 

Arazi kullanım 
planlaması ve 
yapı mevzuatı 

Para piyasası 
araçları (afet 
bonoları ve 

hedging 
fonları) 

Afet acil 
yardım 

planlaması 
(kamu 

hizmetleri ve 
servis 

şirketleri) 

Altyapının geçici 
onarımı, 

restorasyon ve 
işler hale 

getirilmesi 

Makroekonomik 
ve bütçe yönetimi 

(sosyal 
harcamaların 

dondurulması ve 
korunması) 

Risk 
Değerlendirmesi 
(Tehlike ve hasar 
görebilirliğin bir 

işlevi) 

Zararların 
önceden alınan 

önlemlerle 
azaltılması için 

ekonomik 
teşvikler 

Kamu 
hizmetlerinin 

güvenlik 
düzenlemeleri 

ile 
özelleştirilmesi 

(enerji, 
iletişim, su ve 

ulaşım) 

Acil müdahele 
ekiplerinin 
(yerel ve 
ulusal) 

kapasitelerinin 
geliştirilmesi 

Bağış, gönüllü ve 
enkaz yönetimi 

Etkilenen 
sektörlerin 

yeniden 
canlandırılması 
(üretim, hizmet, 
ihracat ve tarım) 

Tehlike İzleme ve 
Erken Uyarı (CBS 

Haritalama ve 
senaryo 

oluşturma) 

Riskler ve 
önleme 

konusunda 
eğitim, öğretim 

ve bilinç 
artırma 

Afet fonları 
(ulusal ve yerel 

düzeyde) ve 
kaynak 

geliştirme 

Barınma 
olanakları ve 

tahliye 
planlarının 
tatbikat ve 
izleme ile 

güncellenmesi 

İyileştirme 
kaynaklarının 

harekete 
geçirilmesi (kamu 
yardımı, sigorta) 

Yeniden 
yapılanma 

faaliyetlerinin 
zararların 

azaltılması ile 
ilişkilendirilmesi 

Kaynak: Kadıoğlu, 2011 

RĠSK YÖNETĠMĠ 

Belirli bir alandaki tehlike olasılığına göre kaybedilecek değerlerin ölçüsünü gösteren risk, 

olabilirlik ve sonuç kavramlarıyla ifade edilerek belirlenmektedir. Risk yönetimi ise ülke, bölge, kent 

ölçeğinde ve yerel ölçekte risk türleri ve düzeylerini tespit etme, azaltma ve paylaĢma çalıĢmaları ile 

bu alandaki planlama esaslarını ifade etmekte ve bütün paydaĢların katılımıyla yapılması gereken bir 

süreçtir. 
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Afet olmadan önceki kısmı içeren gibi görünen risk yönetimi afet sonrasında da kendisini 

gösteren bir olgudur. Azaltma ve hazırlık evrelerinde etkili bir Ģekilde uygulanmalıdır. Sel olayları 

dikkate alındığında risk yönetimi aĢağıdaki analiz ve dönemleri içine alabilecek Ģekilde düĢünülebilir. 

(Kadıoğlu, 2008) 

 Sel tehlike analizi 

 Sel risk analizi 

 Sel afetlerini önleme 

 Sel afetinden sakınma 

 Sel zararlarını azaltma 

 Sel riskini transfer etme 

 Sel afetine hazırlık (planlama, tatbikat, eğitim) 

 Sel tahmin ve erken uyarı  

 

            𝑟   × 𝑆   ç        (1) 

 

Risk olarak sınıflandırılan ve derecesini gösteren yukarıdaki eĢitlik ele alındığında, olasılık veya 

frekans olarak ele alınan olabilirlik ile insanlar veya mal varlıkları üzerindeki tehlikenin etkisinin 

ölçüsünü ifade eden sonuç terimlerinden etkilendiği görülmektedir. Bir tehlikenin olasılığının veya 

potansiyel sonuçlarının azaltılması ile risk etkili bir Ģekilde düĢürülebilir. Aynı Ģekilde bir tehlikenin 

sonuçlarını veya olasılığını artıracak bir etki de riski artıracaktır (Cappola, 2007).  

 

3. SELLERE KARġI ALINABĠLECEK KENTSEL ÖNLEMLER 

Sel afetlerinin depremlerden farkı, nerede ve ne büyüklükte olacaklarını tahmin etmenin olasılık 

hesapları sayesinde mümkün olmasıdır. Dolayısıyla tüm dünya literatüründe kabul görmüĢ 

uygulamalar da göstermektedir ki bu tahminlerden hareketle belirlenecek yapısal ve yapısal olmayan 

stratejilerle taĢkınlardan sakınma ve dolayısıyla riskleri dıĢlamak, azaltmak ve paylaĢmak mümkündür 

(Balaban, 2008). 

GeçmiĢten beri önemli miktarda maddi ve manevi zarara yol açan taĢkınların ana sebebi; 

Ģiddetli ve sürekli yağan yağmurun veya ani kar erimesinin zeminin de zaman içerisinde suya 

doygunluğunun artması sonucu yağıĢın ve kar erimesinin hemen hemen tamamının yüzeysel akıĢa 

geçerek nehir yataklarındaki su seviyesinin hızlı bir Ģekilde yükselmesi neticesinde meydana gelir.  Bu 

durum yatak eğiminin fazla olduğu yerlerde daha büyük hız ve kinetik enerji ile akmasına ve 

beraberinde büyük kaya taĢ, çakıl, ağaç vb. maddeleri sürükleyip yatak civarındaki arazilere, yapılara 

ve bu bölgelerde yaĢayan insanlara zarar verebilir bir akım halini alarak zaman zaman can ve mal 

kayıplarına neden olabilir (Salman, 2010). 

Eğitim, afetlerle mücadelenin ve afet zararlarını azaltmanın temel unsurudur. Özellikle 

ülkemizde hazırlık ve zarar azaltma evresinde eğitim ile ilgili faaliyetler denildiğinde, operasyonel 

unsurlar, özellikle arama kurtarma grupları ile ilgili faaliyetler ve bu grupların sertifikalı hale 

getirilmesine özen gösterilmelidir. Bu anlamda yalnız müdahaleye yönelik ekiplerin eğitimi değil, 

(depremde olduğu gibi) hidro-meteorolojik afetler öncesi, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler 

konusunda da sürekli olarak halkın eğitilmesi gerekir. Ayrıca, ilk ve orta öğretim ders kitaplarındaki 
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hidro-meteorolojik afetler ile ilgili bilgilerin bu iĢin uzmanlarınca, doğru ve yeterli bir Ģekilde 

verilmesi gerekmektedir (Akman ve Ural, 2001). 

Ülkemizde su-bitki-toprak arasındaki doğal dengenin insanların olumsuz etkileri sonucu bozulması ile 

erozyon ve sonucunda oluĢan sediment ciddi boyutlara ulaĢmakta bu da taĢkın zararlarını artıran en 

önemli etkenlerden birisi olmaktadır. Bu nedenle taĢkınları ele alırken sediment faktörünün göz ardı 

edilmemesi gerekir (Salman, 2010). 

AB sel direktifine göre, 2011 sonu itibariyle sel riski ön değerlendirilmesi tamamlanmıĢ, 2013 

sonu itibariyle sel tehlike ve risk haritaları hazırlanmıĢ ve 2015 sonu itibariyle sel riski yönetim planı 

tamamlanmıĢ olmalıdır (Kadıoğlu, 2008). Ulusal bazda hazırlanması gereken sel riski ön 

değerlendirilmesi sonuçları ve tehlike ve risk haritaları göz önünde bulundurularak, kentsel olarak 

sellere karĢı alınabilecek önlemler, Salman (2010) ile Çetin ve Tezer (2013) tarafından yapılan 

çalıĢmalar da göz önüne alınarak geniĢletilen aĢağıdaki baĢlıklar ıĢığında değerlendirilebilir. 

 Sel ve taĢkın zararlarını önleyici planlama kararları ve yapılaĢma koĢullarının belirlenmesi 

 Arazi iyileĢtirilmesi ile doğal çevrenin niteliği ve kalitesinin artırılması 

 Etkin arazi kullanım kararları ile sel riski olan alanlarda yeĢil alan vb. uygun iĢlevlerin 

artırılması 

 Sağlık ve eğitim kuruluĢları gibi sel anında hizmet aksaması olmaması gereken yerlerin; tarihi 

ve kültürel değerleri sebebiyle korunması gerekli alanların; altyapı tesisleri ile ulaĢım 

arterlerinin (köprüler, yollar, havaalanları, limanlar vb.) yapısal durumları geliĢtirilerek sellere 

karĢı daha dayanıklı hale getirilmeli 

 Özellikle sel riski olan alanlarda kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj sistemlerinin ayrı olarak 

inĢası 

 Atık sistemleri ve depolarının belirlenmesi, yürürlükteki iĢletme standartları ve sorumluluk 

kurallarının netleĢtirilmesi 

 Tabii dere yataklarının mevcut halinin muhafaza edilmesi 

 Dere yataklarının ve daha önce inĢa edilmiĢ olan taĢkın koruma tesislerinin üzerlerinin 

kapatılmaması 

 Akarsu ve dere yataklarının yol olarak kullanılmaması, dere yatakları yakınında yapılaĢmaya 

izin verilmemesi, yapılaĢma sınırının DSĠ‘nin görüĢünün alınarak belirlenmesi 

 Ġmar planlarının hazırlanmasında, dere yataklarının ve inĢa edilmiĢ taĢkın koruma tesislerinin 

bir tarafında yeterli geniĢlikte yol ayrılması; ıslah, bakım-onarım ve kurtarma çalıĢmaları 

açısından gerekli olup, imar planı çalıĢmaları sırasında, DSĠ tarafından hazırlanan taĢkın etüt 

raporlarında belirtilen önlem ve önerilere uyulması 

 TaĢkın koruma tesisleri üzerinde köprü, üst geçit gibi tesisler yapılmamalı 

 TaĢkın tesislerine pis su ve kanalizasyon bağlanmasından kaçınılmalı 

 Özellikle yerleĢim birimlerinin içinden veya yakınından geçen dere yatakları ve taĢkın koruma 

tesislerinin içine, kenarına veya üst kesimlerine çöp, moloz, inĢaat artığı dökülmemeli 

 YerleĢim yerinden geçen derelerin yukarı havzalarında yapılmıĢ ve yapılacak olan ağaçlandırma 

ve erozyon kontrol tesislerinin bakım ve koruması yapılmalı 

 Bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri ile halkın bilinç düzeyine katkıda bulunulmalı 

 Uyarı ve acil durum sistemlerinin etkin kullanılması 

 Sel sigortası tabirinin geliĢtirilmesi ve etkin Ģekilde kullanılması 
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4. YAPILAN ÇALIġMALAR VE BULGULAR 

Bu çalıĢmada Türkiye‘nin %3.1 yağıĢ alanı sahip olan Doğu Karadeniz Havzası ile Orta 

Karadenizin en büyük ili olan Samsun ele alınmıĢtır. Bu çalıĢmada Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, 

GümüĢhane, Rize ve Artvin illerine ait veriler kullanılmıĢtır. 

Trabzon ilinde ortalama yıllık yağıĢ 821.6 mm, Samsun‘da 693.9 mm, Ordu‘da 1037.0 mm, Rize‘de 

2244.9 mm, Giresun‘da 1259.8 mm ve GümüĢhane‘de 462.6 mm‘dir. Kar miktarı sel oluĢumuna tesir 

eden unsurlardan birisidir. Yukarı havzalarda yoğun kar yağıĢı yaĢanmaktadır. En yüksek kar örtüsü 

kalınlığı Trabzon 41 cm, Samsun‘da 36 cm, Ordu‘da 59 cm, Giresun‘da 57 cm, Rize‘de 88 cm iken 

GümüĢhane‘de 80 cm‘dir (T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, 2012). 

Tablo 2. Havzadaki illerin 10 yıl tekerrürlü maksimum yağıĢ yükseklikleri (mm) 

Meteoroloji İstasyon 
Adı 

1 saatlik 2 saatlik 6 saatlik 24 saatlik 

Artvin 21.3 25.4 39.6 72.3 
Giresun 57.7 74.9 91.4 111.9 

Gümüşhane 18.4 20.5 27.5 42.6 
Ordu 44.7 54.4 69.8 108.7 
Rize 64.8 83.2 110.8 148.6 

Samsun 50.2 61.0 76.9 94.8 
Trabzon 36.3 44.7 53.0 79.1 

Kaynak: (T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2012). 

Doğu Karadeniz Havzası bitki örtüsü ve biyolojik çeĢitlilik açısından ülkemizin en zengin 

bölgesidir. Havzada dere içeride kızılağaç ormanları hâkimdir. Diğer yerlerde ladin, sarıçam, karaçam, 

ıhlamur, kestane, kayın, gürgen, göknar, akçaağaç, karaağaç, meĢe ve diĢbudak türleri yayılıĢ gösterir. 

Ayrıca havzada çay ve fındık tarımı yapılmaktadır. Trabzon Ġlinde ormanlık alan oranı % 37.4, 

Samsun‘da %37.9, Ordu‘da % 33,4, Giresun‘da % 33,8, Artvin‘de %54.5, Rize‘de % 45,1, 

GümüĢhane‘de % 30,8‘ dir (T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, 2012). 

Şekil 6. Türkiye’de yaşanan sel ve taşkın hadiselerinin illere göre dağılımı(T.C. Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı, 2012). 
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AFAD‘ın veritabanına göre Artvin, Rize, Trabzon, Samsun, GümüĢhane, Giresun ve Ordu 

illerinde 1990 yılından günümüze (2015 yılının Mayıs ayına kadar) 81 adet sel afeti gözlenmiĢtir. 

Türkiye‘de aynı zaman diliminde 830 adet sel afeti meydana gelmiĢtir. Bu haliyle ele aldığımız yedi il, 

meydana gelen sel afetlerinin %9.76‘lik kısmına karĢılık gelmektedir.1990 yılından günümüze kadarki 

sel afetlerinin illere göre dağılımı aĢağıda görülmektedir. 

ġekil 7. 1990-2015(Mayıs ayına kadar) yıllarında illere göre sel afet sayısı (AFAD, 2015; 

Yazarın kendi hesaplamaları) 

 

Yine aynı dönemde Rize, Trabzon ve Samsun illerimizde meydana gelen sel afetlerinin fazlalığı 

göze çarpmaktadır. Bu üç ilde gözlenen sel afetleri 7 ildeki sel afetlerinin %74.1‘ine denk gelmektedir. 

Aynı dönemde yıllara göre sel afeti sayılarının değiĢimi aĢağıda görülmektedir. 

ġekil 8. 1990-2015(Mayıs ayına kadar) yıllarında yıllara göre sel afet sayısı (AFAD, 2015; 

Yazarın kendi hesaplamaları) 

 

Ele alınan yaklaĢık 26 yıllık süreçte sadece 5 yılda sel afeti görülmemiĢ, onun dıĢında bir yılda 8 

kereye kadar görülmüĢtür. Aynı dönemde sel afeti sonucunda görülen ölüm vakalarının yıllara göre 

değiĢimi aĢağıda görülmektedir.  
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ġekil 9. 1990-2015(Mayıs ayına kadar) yıllarında yıllara göre ölü sayısı (AFAD, 2015; Yazarın 

kendi hesaplamaları) 

 

Ölüm vakalarının zamanla azaldığı görülmektedir. Ancak yapılan çalıĢmalar zamanla sel 

afetinin sebep olduğu zarar maliyetlerinin daha fazla olduğu bilinmektedir. Verilerin yetersiz oluĢu 

sebebiyle sayısal olarak gösterilmemiĢtir. 

ġekil 10. 1990-2015(Mayıs ayına kadar) yıllarında aylara göre illerde olan sel afeti dağılımı 

(AFAD, 2015; Yazarın kendi hesaplamaları) 

 

İllere göre ölüm vakası görülme oranları belirlenerek aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 

ġekil 11. 1990-2015(Mayıs ayına kadar) yıllarında illere göre ölüm vakası dağılımı(AFAD, 

2015; Yazarın kendi hesaplamaları) 
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Ġllere göre sel baĢına vuku bulan ölü sayılarına bakılırsa, 3 sel afetine maruz kalmıĢ fakat 60 

ölüm vakası bulunan GümüĢhane‘de bu miktar en yüksek olarak gözlenmektedir.  

SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

Sel risk ön değerlendirmeleri ile tehlike ve risk haritaları sonuçlarına göre alınmıĢ kararlara 

kesinlikle uyulmalı ve daha önce yapılmıĢ hatalı ve eksik yapılaĢmalarda gerekli önlemlerin 

alınmasına özen gösterilmelidir. 

Meydana gelmiĢ sellerin tüm izleri silinmemeli ve toplumun hatırlaması amacıyla çeĢitli yöntemlerle 

gösterilmelidir. 

Meydana gelen sellerin kayıtları daha doğru bir Ģekilde tutulmalıdır. OluĢan zararın derecesinin 

ve yerlerinin daha derin bir incelemeden geçirilebilmesi için afet veri tabanının tamamlanması ve 

eldeki kayıtların dikkatlice iĢlenmesi gerekmektedir. 

Belediyelerde afetler hakkında bilinçlenmiĢ yeterli personelin bulunduğu idari yapılanmalar kurularak, 

bahsi geçen önlemler kapsamında kararlar alabilmeli, ilgili kurum veya kurumlarla iletiĢime 

geçebilmeli ve yapılaĢma durumlarında izinleri alınmalıdır. 

AFAD tarafından hazırlanan veritabanındaki girdiler kullanılarak hazırlanan bu çalıĢmada, 

girdilerin tamamlanması halinde daha iyi iliĢkilerin çıkarılabileceği gösterilmiĢtir. Veritabanı 

girdilerinin güncellenmesi pek çok araĢtırma için yararlı olacaktır. 

Eldeki verilerde Artvin ve Ordu‘da oluĢan afetlerin maliyetlerinin olmadığı görülmektedir. 

Seller neticesinde bazı alanların su altında kaldığı bilindiğine göre mutlaka bir maliyet kaybı beklenir. 

Nitekim Ordu‘da çeĢitli hasarlı bina sayıları verilmiĢken maliyetin görülmemesi de bu eksikliği 

göstermektedir. 

Havzanın ele alınan Ģehirleri göz önüne alındığında, en fazla Haziran, Temmuz ve Ağustos 

aylarında sellerin olduğu gözlenmiĢtir. Ağustos ayında %25, Haziran ayında %22 ve Temmuz ayında 

illerde oluĢan sellerin %19‘unun meydana geldiği belirlenmiĢtir. Sonuçta havzada görülen sellerin 

%66‘sı bu aylarda vuku bulmaktadır. 

Ele alınan sel afetlerin büyük çoğunluğu Ģiddetli yağıĢlar sebebiyle meydana gelen ani sellerden 

oluĢmuĢtur. Bölgenin özellikleri de bu tehlikeyi göstermektedir. 

Risk analizinde kullanılan olabilirlik etkeninin belirlenmesinde geçmiĢ afetlerin etkin bir Ģekilde 

araĢtırılmasının önemi unutulmamalıdır. Havzada en fazla sel afetine maruz kalan Rize‘nin ölüm 

vakasında en fazla olmadığı görülmektedir. Bu ise risk yönetimlerinin etkinliği ve afete hazır olmanın 

derecesi nisbetinde zararların azaltılabileceğini göstermektedir. 
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Serbest Piyasada Müdahaleci Devlet AnlayıĢı: Hava Kirliliğine ĠliĢkin Hastalıklar ve 

Mali Çözümler 
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Özet 

Hava kirliliği astım, kanser, hemogram ve hematokrit değerlerinde dengesizlikler gibi birçok olumsuz 

duruma sebebiyet verebilmektedir. Bu olumsuz durumlar topluma açık ve zımni maliyetler olarak 

yansımaktadır. Bir baĢka deyiĢle ekonomik ve psikolojik maliyetlerin her ikisi de ortaya 

çıkabilmektedir. Bu maliyetleri engellemek iktisadi anlamda sarsıcı olabilmektedir. Bunu 

gerçekleĢtirmek için serbest piyasa ekonomisinin bir avantaj olarak devletler tarafından kullanılması 

gerekmektedir. Dünyada yer alan devletlerin çoğu serbest piyasa ekonomisini benimsemiĢtir. Bu 

bağlamda devletin piyasaya yoğun bir müdahalede bulunması ekonomik istikrarı denge durumundan 

uzaklaĢtırabilmektedir. Hava kirliliği açısından ele alındığında Coase teorisi ve sosyal kurumlar hava 

kirliliğinin meydana getirdiği hastalıkların ortaya çıkmasını engelleyen birer çözüm aracı olarak 

önemli bir rol oynayabilmektedir. Ancak bu çözümlerin piyasa odaklı olması ve etkilerinin de sınırlı 

olması nedeniyle, devletlerin hava kirliliğinden kaynaklanan hastalıkları engellemede iki keskin 

alternatif kullanması gerekmektedir. Bunlardan birincisi serbest piyasa kurallarından iyice uzaklaĢıp 

piyasaya yoğun bir müdahalede bulunmak ve ikincisi de hiçbir müdahalede bulunmayıp çözümü 

tamamen piyasanın eline bırakmaktır. Her iki alternatif de yüksek olasılıkla ekonomik istikrarsızlık 

oluĢturabilecek unsurlardır. Bunun ilk nedeni devletlerin ekonomiye yoğun bir müdahalede bulunması 

neticesinde piyasa aksaklıklarının oluĢması ve böylelikle açık maliyetlerin ortaya çıkmasıdır. Ġkinci 

neden ise devletin çözümü piyasaya bırakmasıyla kar maksimizasyonu güdüsüyle hareket eden 

firmaların maliyetlerine katlanmaması ve bundan dolayı da ortaya çıkacak hastalıkların zımni 

maliyetler olarak topluma yansımasıdır. Bu bağlamda devletlerin serbest piyasa ekonomisine ayak 

uydurmak için Coase teorisi ve sosyal kurumlarçerçevesinde hareket ederek ve mali araçları 

kullanarak açık maliyetler ile zımni maliyetleri ortadan kaldırması gerekmektedir. Bunun yolu da 

devletlerin vergileri ve kamu harcamalarını kullanmak suretiyle taraflar arasında bir düzenleyici 

kuruluĢ olarak rol oynamasıdır. Bu bağlamda çalıĢmada ilk olarak çevre kirliliğinin türleri ifade 

edilecektir. Ġkinci olarak çevre kirliliği hususu hava kirliliğine indirgenerek daha spesifik hale 

getirilecektir. Bu noktada hava kirliliğinin kaynakları ve insan sağlığı üzerine etkileri teknik olarak ele 

alınacaktır. Üçüncü olarak hava kirliliğinin önlenmesinde piyasa çözümleri açısından Coase teorisi ve 

sosyal kurumlar değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Son olarak hava kirliliğine iliĢkin hastalıkların 

ortaya çıkardığı açık ve zımni maliyetlerin ortadan kaldırılmasında devletlerin mali araçları 

kullanabilmesine yönelik önerilerde bulunulacaktır. 

 

Anahtar kelimeler: Hava kirliliği, Coase teorisi, sosyal kurumlar, vergilendirme, kamu harcamaları. 

Jel Kodu:Q53, H20, I19. 

                                                           
1
Abdullah Burhan BAHÇE, Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye. 

2
Dilek GÜMÜġ, EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye. 

3
Öner GÜMÜġ, Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye. 

mailto:abdullah.bahce@dpu.edu.tr
mailto:dilek198701@gmail.com
mailto:oner.gumus@dpu.edu.tr


IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

725 

 

The Understanding of Interventionist State in Free Market: The Diseases Related to Air 

Pollution and Fiscal Remedies   

Abstract 

Air pollution can cause a lot of negative situations such as asthma, cancer, instabilities in hemogram 

and hematocrit values. These negative situations reflect to society as implicit and explicit costs. In 

other words, both economic and psychological costs can arise. The prevention of these costs can be 

staggering as economical. To do this, free market economy should be used as an advantage by states. 

Most of the states in the world have adopted free market economy. In this regard, the intervention of 

state to market intensively can cause economic stability to remove from the equilibrium. When 

considering in terms of air pollution, Coase theorem and social institutions as remedies can play an 

important role in prevention of diseases created by air pollution. But because these remedies are 

market based and their effects are limited, states need to use two sharp alternatives in the prevention of 

diseases related to air pollution. One of them is to intervene in market by removing the rules of free 

market completely and the other one is to leave the remedies to market without doing any intervention. 

Both alternatives are the factors which can most likely create economic instability. The first reason of 

this is to emerge market imperfections as a result of the intervention of states to economy intensively 

and in this way to arise explicit costs. The second reason is that because states leave the remedies to 

the markets, the firms do not bear the costs and thus the diseases which will arise reflect to societies as 

implicit costs. In this sense, the states need to annihilate both explicit and implicit costs by using fiscal 

instruments and by moving within the frame of Coase theorem and social institutions to keep free 

market economy up. The way of this is that states play a role as a regulatory body between parties by 

using taxes and public expenditures. Concordantly, the kinds of environment pollution are firstly 

defined in the study. Secondly, the subject of environment pollution will be specialized by degrading 

to air pollution. At this point, the sources of air pollution and its effects on human health will be 

considered technically. Thirdly, Coase theorem and social institutions will be evaluated as market 

remedies in the prevention of air pollution. Finally, the proposals which are aimed at using of the 

fiscal instruments by states in the abolishing of explicit and implicit costs risen by diseases related to 

air pollution will be suggested. 

 

Key words: Air pollution, Coase theorem, social institutions, taxation, public expenditures. 

Jel codes: Q53, H20, I19. 
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1. GĠRĠġ 

Ġnsanlar hergün farkında olmadan ya da bilerek birçok kirleticiye maruz kalmaktadır. Bu 

kirleticilerin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlar sağlık ve ekonomi anlamında daha ciddi sonuçlarla 

toplumları yüzleĢtirmektedir. Bu kirleticilerin yer aldığı kaynaklar ise toprak, su ve hava içerisinde yer 

almaktadır. Bu bağlamda ilk olarak insanların ister istemez temas ettiği bu üç unsur ele alınmıĢtır. 

Çünkü toprağın, havanın ve suyun ortak kirletici unsurları olabileceği gibi kendine has olan özellikleri 

nedeniyle olumsuz anlamda farklı sonuçlar doğurabilmektedirler. 

Ġkinci olarak çevre kirliliği daha spesifik bir hale indirilmiĢ ve hava kirliliği üzerinde 

durulmuĢtur. Bu noktada hava kirliliğinin meydana getirdiği hastalıklar teknik bir dille ifade 

edilmiĢtir. Bunun sebebi de hava kirliliğinin oluĢturduğu negatif dıĢsallıkların boyutlarının ne denli 

tehlikeli olabileceği gerçeğini net bir Ģekilde göstermektir. Bireyleri bu tehlikeli boyutlardan 

kurtaracak mali çözümleri incelemek amacıyla da piyasa çözümlerine vurguda bulunulmuĢtur. 

Piyasa çözümlerine bakıldığında Coase yaklaĢımı, Kaldor-Hicks denkleĢtirme ölçütü ve 

Scitovsky pazarlık ölçütü birer çözüm olarak kullanılmaktadır (Özsoy ve Yıldırım, 1994: 39-41). 

Bununla birlikte Coase teorisi diğer ikisine göre daha temel ve popüler olduğundan söz konusu teori 

inceleme alanına dahil edilmiĢtir. Ayrıca sosyal kurumların da piyasa çözümlerine dahil edilmesiyle 

daha farklı bir yaklaĢım geliĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Son olarak hava kirliliğinin ölçülmesinde yaĢanacak zorluklar sebebiyle ordinal bir yaklaĢım 

geliĢtirilmeye çalıĢılmıĢ ve devletin kullanacağı maliye politikası araçlarının nasıl kullanılacağı ve 

anayasalara nasıl eklemlendirileceği hususu batı ve doğu medeniyetleri arasındaki farklılıklar da 

dikkate alınarak incelenmiĢtir. 

2. TÜRLERĠ BAKIMINDAN ÇEVRE KĠRLĠLĠKLERĠ 

Çevre yeryüzü üzerinde zamanla herhangi bir noktada insanı kuĢatan tüm koĢulların genel 

toplamıdır. “Kirlilik” sözcüğü ise “kirletmek” sözcüğünden türetilmiĢtir. “Kirletmek” ise bir neseneyi 

özellikle zararlı ya da kötü maddeler ekleyerek bozmak veya bir daha ilk durumdaki saf haline 

gelmeyecek bir Ģekle getirmek anlamına gelmektedir (Itavyar and Thomas, 2012: 94). Buradan 

hareketle çevre kirliliğini, insanı kuĢatan bir olgu olan çevrenin sahip olduğu genel koĢulların çeĢitli 

kirletici unsurlarla doğal bir halden suni ve sağlıksız bir hale getiren unsur olarak tanımlamak 

mümkündür. 

Son 30 yıldır baĢta hastalıkların küresel sorumluluğu olmak üzere çevre kirliliğine atfedilen 

kamu sağlığını etkileyen olgular bakımından küresel düzeyde bir artıĢ söz konusudur. Dünya Sağlık 

Örgütü (WHO) insanoğlunun karĢılaĢtığı hastalıkların yaklaĢık dörtte birinin günümüzde çevre 

kirliliğine uzun sure maruz kalınmasından dolayı ortaya çıktığını tahmin etmektedir. Bununla birlikte 

çevreye iliĢkin bu hastalıkların çoğu kolaylıklateĢhis edilememekte; çocukluk çağında bu hastalıklar 

insan bünyesine yerleĢmekte ve eriĢkinlik döneminde ortaya çıkmaktadırlar (www.unep.org, 2105). 

Bu bağlamda çevre kirliliği ile hastalık arasındaki iliĢkinin irdelenmesi gerekmektedir. 

Hastalık ve çevre kirliliği arasındaki süreç kaynaktan etkiye doğru bir nedensel halka olarak 

kolaylıkla ifade edilebilmektedir. ġekil 1 çoğu kirleticilerin insan kökenli olduğunu göstermektedir. 

Söz konusu kirleticiler sanayi, enerji üretimi ve kullanımı, ulaĢım, yerel faaliyetler, atıkların yok 

edilmesi, tarım ve teneffüs gibi insani faaliyetler nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte bazı 

durumlarda doğal kirletici kaynaklar da önem kazanmaktadır. Radyoaktif materyallerin 

parçalanmasıyla ortaya çıkan Radon, doğal kayalık kaynaklardan yer altı sularına akan Arsenik, 

toprakta biriken ağır metaller, tek katlı kayalıklardan ortaya çıkan katı atıklar, volkanik faaliyetlerden 

http://www.unep.org/
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ya da söndürülmesi güç olan yangınlar nedeniyle ortaya çıkan partiküller ve sülfür dioksidler örnek 

olarak gösterilebilmektedir(Briggs, 2003: 3).  
 

ġekil 1. Kaynak-Zincir Etkisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Briggs, 2003: 4. 

Dolayısıyla toprak, hava ve su kirliliğinden kaynaklı olan çevre kirlilikleri temel çevre 

kirlilikleri olarak ele alınabilmektedir.  

 

Kaynak Faaliyetleri 

Sanayi ve Enerji        UlaĢım        Yerel Faaliyetler        Atık Yönetimi        Tarım Doğa 
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DönüĢtürme 
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Çevresel YoğunlaĢmalar 

Hava Su Yiyecek Toprak 

Maruz Kalma 

Nüfus Dağılımı 

Zaman Faaliyeti 

Doz 

Absorbe Edilen Doz 

Hedef Organ Dozu 

Sağlık Etkileri 

Belirtisiz 

Hastalık 
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2.1. Toprak Kirliliği 

Toprak kirliliğine iliĢkin çok kesin bir tanım bulunmamaktadır.Bunun sebebi de kirliliğin 

farklı türleri ile farklı derecelerinin bulunması ve insanların kirliliğe iliĢkin yargılarının farklı 

standardlarda olmasıdır. Bununla birlikte objektif bir tanım yapılmak istenirse toprak kirliliği; toprağın 

kullanımının değiĢimine sebep olan ve müdahale olmaksızın faydalı kullanımının yetersiz olmasına 

neden olan topraktaki herhangi fiziksel veya kimyasal değiĢimdir (Mishra, 2008: 255).Toprak kirliliği 

hem geliĢmiĢ ülkelerde hem de geliĢmekte olan ülkelerde hızlı sanayileĢme ve kentleĢme, ölçüsüz 

madencilik ve emisyonlar, kontrolsüz atık su boĢalımı, sulamanın lağım suları ile yapılması ve son 

yıllarda tarım ilaçlarının uzun sureli kullanımı ile birlikte büyüyen bir sorun haline gelmiĢtir (Guo vd., 

2014: 377). Söz konusu sorunun bu Ģekilde büyümesi ise toprak kirliliğinin kaynaklarında 

yatmaktadır. 

Bu noktadan hareketle toprak kirliliğinin kaynakları Ģu Ģekilde ifade edilebilmektedir(Mirsal, 

2008: 137-172): 

 Kimyasal tarım ilaçlarının oluĢturduğutoprak kirliliği (böcek ilacı, bitki öldürücü ilaç, 

mantar öldürücü ilaç, çiftliklerdeki yakıt taĢması) (Mirsal, 2008: 137-147), 

 Toprak kirliliği meydana getiren kentsel kaynaklar (elektrik üretimi emisyonları, 

ulaĢım faaliyetleri, atık ve lağım suları) (Mirsal, 2008: 147-153), 

 Kimyasal savaĢ kaynaklı toprak kirliliği (Kirleticiler, toksik kimyasallar, kimyasal 

silahlar ve soğuk savaĢ dönemi boyunca yapılan askeri faaliyetler) (Mirsal, 2008: 153-

165), 

 Biyolojik savaĢ nedeniyle ortaya çıkan toprak kirliliği (bakteriler, virüsler, riketsiya, 

klamidya, mantar ve toksinler) (Mirsal, 2008: 165-173). 

Toprak kirliliğinin kaynaklarına bakıldığında ise bu kaynakların genel anlamda insanların 

faaliyet alanlarından ileri geldiğini söylemek yanlıĢ olmayacaktır. 

 

2.2. Su Kirliliği 

 

Su hayatın devamlılığı açısından insanoğlunun sürekli olarak ihtiyaç duyduğu bir yaĢam 

kaynağıdır. Bu önemlilik sadece biyolojik olarak söz konusu değildir. Ayrıca birçok büyük 

medeniyetleringeliĢip büyümesine öncülük yapan unsurların baĢında da bu medeniyetlerin su 

kaynaklarına yakınlıkları gelmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında su kirliliğinin insan yaĢamı için ne 

kadar önemli bir problem olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Su döngüsüne herhangi bir giriĢin su kalitesine yasal bir kullanımın zayıfladığı ya da 

kaybolduğu bir noktaya kadar su kalitesini değiĢtirmesiile su kirliliği ortaya çıkmaktadır (Hennigan, 

1969: 976). Dolayısıyla su kirliliğinin engellenmesinde su kalitesinin önemi ortaya çıkmaktadır. 

Su kalitesi kentsel ve kırsal nüfus, endüstriyel emisyonlar ve çiftçilikten kaynaklanan 

“dolaysız noktasal kaynak (direct point source)” ve “difüz kirlilik (diffuse pollution)”unsurlarından 

etkilenmektedir. Çiftçilikten kaynaklanan difüz kirlilik ve kanalizasyon arıtımı ile sanayi atıklarından 

kaynaklanan noktasal kaynak kirliliği temel kaynaklardır. Tarım için ise, temel kirleticiler besinler, 

böcek ilaçları, katı atıklar ve insan biyolojisine iliĢkin atıklarda yer alan mikropları kapsamaktadır. 

OksitlenmiĢ maddeler ve zararlı kimyasallar daha çok noktasal kaynak atıklarıyla ilgilidir 

(www.eea.europa.eu, 2015). Buradan hareketli su kirliliğinin engellenmesinde suyun kalitesinin 

http://www.eea.europa.eu/
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arttırılmasının önem kazanması, su kirliliğini engellemede potansiyel bir tedbir olarak ortaya çıkacağı 

görülebilmektedir. 

 

2.3. Hava Kirliliği 

Hava azot (%78.8), oksijen (% 20.9), argon (% 0.9), karbondioksit (% 0.03) ve diğer gazlar 

(hidrojen, neon, helyum, metan, ksenon, ozon) ile su buharı, toz, polen ve tüy gibi partiküllerden 

oluĢmaktadır. Havada güvenli sınırlarda olan bu maddelerin miktarında artıĢ görülmesi ya da doğal 

olmayan maddelerin ortaya çıkması kirliliğe yol açmaktadır. Amerikan Çevre Koruma Ajansı (EPA) 

hava kirliliğini, kirletici maddelerin havada olumsuz etkiler oluĢturacak, insan sağlığına ve refahına 

zarar verecek Ģekilde bulunması olarak tanımlamaktadır (Cavkaytar vd., 2013: 105). Dünyada 

milyonlarca insan dıĢ ortam (volkanik patlamalar, orman yangınları gibi doğal kaynaklı, fabrika ve ev 

bacalarından çıkan dumanlar, yakılan ateĢler, araçlardan çıkan egzoz gazı gibi insan kaynaklı) ve iç 

ortam (mikroorganizmalar, alerjenler, fosil yakıtlar, formaldehit, asbest, sigara dumanı, radon vd.) 

kaynaklı kirleticilere maruz kalmaktadır (Campa ve Castanas, 2008: 362; Bernstein vd., 2008: 585; 

Cavkaytar vd., 2013: 105). Bu kirleticilere kısa ya da uzun süre maruz kalma durumunda insan sağlığı 

olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Çünkü insanlar kendi sağlıklarını olumsuz yönde etkileyen hava 

kirletici kaynaklarıyla ister istemez etkileĢim içinde olmaktadırlar. 

Bu noktada hava kirletici kaynaklarının neler olduğu hususu önem kazanmaktadır. Hava 

kirletici kaynaklarĢu Ģekillerde ifade edilebilmektedir (Bernstein vd., 2008: 585-587; Kampa ve 

Castanas, 2008: 362-363; Laumbach, 2010: 176; Anderson vd., 2012:167; Mabahwi vd., 2014: 224-

225) : 

 Ozon (O3): Uçucu organik bileĢenler (VOCs) ile nitrojen oksitler (NOx) arasındaki 

bir dizi reaksiyon; boyalar ve benzin gibi VOCs kaynakları; motorlu taĢıt ve enerji 

santrali gibi NOx kaynakları. 

 Sülfür dioksit (NO2): Kömür ve petrol gibi kükürt içeren fosil yakıtların 

kullanılması; sulfur içeren madenler; volkanların izabesi. 

 Nitrojen Oksitler (NOx): Fosil yakıtlar; sigara dumanı; gaz kullanılarak yemek 

piĢirme ve ısıtma cihazları. 

 Karbon monoksit (CO): Organik maddelerin (benzin, dizel gibi) yetersiz yanması; 

motorlu taĢıtlar; sigara dumanı; orman yangınları. 

 Uçucu organic bileĢenler (VOCs): Motorlu taĢıtlar; boyalar, yapıĢtırıcılar ve 

izolasyon malzemeleri; tavan ve duvar kaplamaları. 

 Dioksinler: Klor (Cl) içeren maddelerin (plastikler) yakılması. 

 Ağır metaller: Atık su boĢaltım ve üretim tesisleri. 

 Partikül madde: Fabrikalar, enerji santralleri ve atık yakma tesisleri; taĢıt 

emisyonları; sigara dumanı; tarım ve inĢaat faaliyetleri; volkanik gazlar, yangınlar ve 

rüzgarla taĢınan tozlar; deniz suyunun buharlaĢması. 
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2.3.1. Hava Kirleticilerinin Ġnsan Sağlığı Üzerine Etkileri  

Hava kirleticilerinin insan sağlığı üzerine etkileri aĢağıdaki Ģekilde özetlenebilmektedir 

(Mandal, 2005: 221; Han ve Naeher, 2006: 109-115, Bernstein vd., 2008: 585-589; Kampa ve 

Castanas, 2008: 364-365; Mabahwi vd., 2014: 226-227):  

 Ozon (O3): Temeldesolunum sistemi üzerine olumsuz etkileri bulunmaktadır. Sağlıklı 

bireylerde ozon akciğer enflamasyonu, solum yollarında irritasyon, astım, öksürük, 

göğüs ağrısı ve pulmoner fonksiyonda azalmaya sebep olmaktadır. Bunlara ek olarak 

gözlerde irritasyon görülebilmektedir. 

 Sülfür dioksit (NO2): Maruziyet ile birlikte özellikle astımlı bireylerde bronĢiyal 

daralma, nefes darlığı, dispne, burun ve boğaz irritasyonu görülebilmektedir. Ġmmün 

sistemi baskılayarak solunum yolu enfeksiyonuna yol açmaktadır. 

 Nitrojen oksitler (NOx): Solunum yolu enfeksiyonu, boğaz ağrısı, öksürük, nazal 

konjesyon ve ateĢe sebep olmaktadır. Özellikle çocuklarda bronĢit ve pnömoni riskini 

arttırabilmektedir. 

 Karbon monoksit (CO): Karbon monoksit kana geçtiğinde hemoglobin oksijenin 

bağlanmasını engellemektedir. Zamanla artan karboksihemoglobin yoğunluğu beyin 

ve kalp gibi hayati organların fonksiyonunu olumsuz yönde etkilemektedir. BaĢ ağrısı, 

baĢ dönmesi, konsantrasyon güçlüğü, reflekslerde yavaĢlama, bulantı, yorgunluk, 

nefes darlığı, doku ve organlarda hipoksi görülebilmektedir. 

 Uçucu organic bileĢenler (VOCs): Yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü, mukoz 

membranlarda irritasyona sebep olmakla birlikte kanserojenik etkilere sahiptir. 

 Dioksinler: Atmosfere yayılan dioksinler toprağın üzerinde birikmekte ve bitkiler 

aracılığıyla besin zincirine dahil olmaktadır. Böylece gastrointestinal sistem üzerinde 

olumsuz etkilere sahip olmaktadır. Gastrointestinal sistem kanserlerinde ve özellikle 

de karaciğer kanserinde, kandaki bazı enzimlerin seviyesinde artıĢ görülebilmektedir. 

 Ağır Metaller: Üriner system üzerine olumsuz etkilere sahiptir. Glomerüler filtrasyon 

hızını (GFR) azaltarak düĢük moleküllü proteinlerin atılmasında bir artıĢa ve 

tübülerdisfonksiyon gibi böbrek hasarına sebep olmaktadır. Ek olarak taĢ oluĢumu ve 

renal kanser riskini arttırabilmektedir. Nikel, arsenik ve civa gibi maddeler kan 

basıncını ve trigliserid düzeyini arttırmakta; anemi ve taĢikardiye sebep 

olabilmektedir. KurĢun, civa ve arsenik gibi metaller sinir sistemi üzerine olumsuz 

etkilere sahiptir. Bu maddelerin sebep olduğu hafıza ve uyku bozukluğu, nörotoksisite 

nedeniyle nöropati görülebilmektedir. Özellikle kurĢun, bellek iĢlevlerinde önemli bir 

rolü olan N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptör kompleksine, dopamine ve glutamate 

sistemine zarar vermektedir. KurĢun hamilelerde spontan abortus riskini arttırmakta; 

preterm doğum ve düĢük ağırlıklı doğuma sebep olabilmektedir. Buna ek olarak 

çocuklarda beyin hasarı, sindirim sistemi problemleri, davranıĢ ve sinir bozuklukları 

görülebilmektedir. 

 Partikül madde: Akciğer ve sistemik enflamasyona neden olmakta; kanın 

koagülasyonunu etkilemektedir. Kanın pıhtılaĢmasıyla kan damarları tıkanmakta; 

miyokard enfarktüsü ya da anjina pectoris geliĢebilmektedir. Uzun süre maruz kalma 

sonucunda astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) görülebilmektedir.   
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Hava kirleticilerinin insan sağlığı üzerine olan etkileri neticesinde insanlarda söz konusu 

kirliliğe bağlı olarak çeĢitli hastalıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu hastalıklar arasında; anjina pektoris, 

astım, bronĢit, hipoksi, KOAH, miyokard enfarktüsü, pnömoni, spontan abortus ve taĢikardi 

sayılabilmektedir. 

Anjina pektoris coroner kalp hastalığından dolayı göğüs ağrısı ya da rahatsızlık için kullanılan 

bir terimdir. Kalbin arterleridaraldığında ya da tıkandığında kalp kasına yeterli miktarda kan 

gidemediği durumlarda meydana gelmektedir (www.heart.org, 2015). 

Astım akciğerlerden hava giriĢ ve çıkıĢını zorlaĢtıran bir akciğer hastalığıdır. Astımlı 

bireylerde sıklıkla hava yolları ĢiĢ ve kırmızı; yani enfeksiyonludur (www.lung.org, 2015). 

BronĢit ise bronĢların ya da solunum yollarının enfeksiyonudur (www.lung.org, 2015). 

Kandaki oksijen düzeyinin azalması ise hipoksi olarak adlandırılmaktadır (Nikinmaa, 2013:1). 

KOAH nefes almada zorlanma olarak ortaya çıkan bir durumdur. KOAH, hırıltı, nefes darlığı, 

göğüste sıkıĢma hissi ve büyük miktralarda mukus üreten öksürüğe sebep 

olabilmektedir(www.nhlbi.nih.gov, 2015). 

Miyokard enfarktüsü, uzamıĢ iskemiden dolayı miyokardiyal hücre ölümü anlamına 

gelmektedir (Agewall and Lowbeer, 2005: 77). 

Pnömoni bakteri, virüs ve mantar gibi mikroorganizmaların sebep olduğu akciğer 

enfeksiyonudur(www.lung.org, 2015).  

Spontan abortus ise gebeliğin yirmi sekizinci haftasından önce fetusun kaybı olarak 

tanımlanmaktadır (Jibril vd., 2014: 25). 

Son olarak taĢikardi, eriĢkinlerde kalp atım hızının dakikada yüz atımdan fazla olması olarak 

nitelendirilmektedir (www.heart.org, 2015). 

2.3.2. Hava Kirliliği ve Ekonomi Arasındaki ĠliĢki 

Çevre kalitesi ve ekonomik faaliyet arasındaki etkileĢimlerin iki yönlü nedenselliğe sahip 

olduğu fikri son yıllarda dikkate değer bir önem kazanmıĢtır. Bir tarafta çoğunluğu ekonomik 

faaliyetler neticesinde ortaya çıkan ürünlerin neden olduğu kirlilik ve çevre kötüleĢmesi söz 

konusuyken; diğer yanda kirliliğin sağlık göstergelerine ve yaĢam beklentisi unsurlarına olan olumsuz 

etkilerinin ekonominin verimliliğini ve sermaye birikimini engellemesi söz konusudur. Bu nedenden 

ötürü de ekonomik büyüme gerçekleĢemeyecek bir hal almaktadır (Varvarigos, 2013: 314). Bununla 

birlikte söz konusu ekonomik faaliyetler neticesinde elde edilebilecek refah sayesinde çevre 

kirliliğinin de önüne geçilebilmektedir (Holian, 2014: 2). Bu durum bir çevre kirliliği türü olan hava 

kirliliği için de geçerli kabul edilebilmektedir. Dolayısıyla bu noktada iki karĢıt durum ortaya 

çıkmaktadır. Ġlk durumda ekonomik faaliyet yapmamanın alternatif maliyeti ekonomik daralma 

olabilecekken, ikinci durumda ekonomik faaliyet yapmanın alternatif maliyeti hava kirliliği olarak 

ortaya çıkabilmektedir. Bu tarz durumlarda en optimal alternatifi seçebilmek için tam bilgiye dayalı 

bir fayda-maliyet analizi yapılması gerekmektedir. Ancak ekonomik büyüme olmaksızın kalkınmanın 

gerçekleĢemeyeceği düĢünüldüğünde, ekonomik faaliyet neticesinde elde edilecek refahın, uygun bir 

http://www.heart.org/
http://www.lung.org/
http://www.lung.org/
http://www.nhlbi.nih.gov/
http://www.lung.org/
http://www.heart.org/
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çevre planlaması uygulamak suretiyle hava kirliliğini önlemeye yönelik olarak kullanılması ikinci 

seçeneği daha uygun bir hale getirmektedir. Bir baĢka deyiĢle ekonomik faaliyetler neticesinde 

ekonomik geliĢme elde edebilmenin yanısıra, hava kirliliğinin de engellenebilmesi olasıdır. 

3. HAVA KĠRLĠLĠĞĠNĠ ENGELLEYEBĠLECEK PĠYASA ODAKLI ÇÖZÜMLER 

Çevre sorunlarını çözümlemede kullanılan araçlar Coase teorisi ve sosyal kurumlar olarak 

ortaya çıkmaktadır (GümüĢ, 2013: 116). Bu bağlamda hava kirliliğini öngellemek için de söz konusu 

çözümlerin kullanılabilmesi mümkündür. 

3.1. Coase Teorisi 

Coase teorisi genel olarak kirlilik meydana getiren taraf ile söz konusu kirlilikten zarar gören 

taraf arasında devlet veya devletin kullanacağı maliye politikası araçlarına gerek kalmaksızın 

taraflarca anlaĢma yapılabilmesi halinde ortaya çıkan kirliliğin oluĢturduğu negatif dıĢsallığın 

etkilerinin hafifletilebileceğini ileri sürmektedir (Çetin, 2005: 158). Coase bu teorisini ortaya atarken 

iĢlem maliyetlerinin sıfır olduğu ve tarafların rasyonel davrandığını varsaymıĢtır (North, 1992: 26). Bu 

noktada tarafların bir firma ya da bir iĢletme olup olmadıklarına göre analiz yapmak daha kesin 

sonuçlar verecektir. 

Piyasadaki firmaların büyük olasılıkla refah düzeylerini maksimize etmelerine karĢın, tüketim 

yapan bireyler faydalarını maksimize etmektedirler. Refah muhtemelen birçok bireyin fayda 

fonksiyonu için önemli bir bileĢendir; ancak tek bileĢen değildir. Daha da ötesi refahın aksine, kiĢiler 

arasında fayda düzeyleri kardinal olarak karĢılaĢtırılamaz. Bireyler üreticiden ziyade tüketici olarak 

hareket ettiklerinde refahlarını maksimize etmeyecek olguları tercih edebilmektedirler. Refahın 

objektif bir Ģekilde ölçülebilmesi mümkündür. Buna karĢın fayda objektif bir Ģekilde 

ölçülememektedir. Bundan ötürü objektif olarak ölçüldüklerinde tüketicileri kapsayan bazı iĢlemlerin 

etkin olmayan sonuçlar doğurması beklenmektedir (Hovenkamp, 1990: 804-805). Dolayısıyla kirlilik 

meydana getiren bir fabrika kar maksimizasyonu ve bundan dolayı refahını maksimize etmek 

isteyecekken, bu kirlilikten zarar gören tüketiciler fayda maksimizasyonu peĢinde olacaklardır. 

Örneğin kirlilik meydana getiren bir fabrikanın refah düzeyinin wf ve oluĢturduğu maliyetin q 

olduğu, fayda maksimizasyonu peĢinde olan bir bireyin faydasının ub ve katlanmak zorunda kaldığı 

kirliliğin maliyetinin de q olduğu varsayıldığında;Coase‘a göre taraflar, devlet olmaksızın kendi 

iradeleriyle aralarında anlaĢma yapabilmektedirler. Dolayısıyla devletin olmadığı bir durumda kirlilik 

meydana getiren fabrika wf + q kadar bir refah düzeyine sahip olabilecekken, bu kirlilikten olumsuz 

etkilenen bir bireyin faydası da ub – q kadar olacaktır. Böyle bir durumda fabrika q kadar ödemeyi 

bireye yaptığı takdirde söz konusu aktörler baĢlangıçtaki denge düzeylerine dönecek ve böylece 

etkinlik sağlanabilecektir. Ancak bu durum çoğu zaman gerçekleĢememektedir. Çünkü firmalar 

refahlarını mümkün olduğunca maksimize etmek isteyeceklerdir. 

3.2. Sosyal Kurumlar 

Sosyal kurumların piyasa çözümleri içerisinde yer alması söz konusu çözümün toplumun 

değer yargılarını yansıtmasıdır (GümüĢ, 2013: 116). Bu noktada ise toplumların değer yargılarının ne 

olduğu hususu önem kazanmaktadır. Doğu ve Batı kültürüne iliĢkin medeniyetlerin baskın olduğu 

dünyada ise bu medeniyetler kapsamında sosyal kurumlar da ahlaki anlamda farklılık arz etmektedir. 
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Batı kültüründe kanunlara uymak, bireylerin fiili olarak ahlaklı oldukları anlamına 

gelmektedir. Doğu kültüründe ise itaatkar davranıĢlar ve sosyal hiyerarĢiye sadakat gösteren bireyler 

ahlaklı olarak kabul edilmektedirler (Lower, 2003: 55-56). Bu bağlamda toplumların değer 

yargılarının kanun olarak yansıdığı batı kültüründehava kirliliğinin oluĢturduğu negatif dıĢsallıkların 

çözümünün kanuni bir dayanağı olmayan; daha ziyade geleneklere bağlı toplumsal yargılardan 

oluĢmuĢ doğu kültürüne nazaranve teorik olarak daha az maliyetle gerçekleĢtiğini söylemek doğru bir 

yargı olacaktır.  

4. HAVA KĠRLĠLĠĞĠNĠ ENGELLEMEDE ORDĠNAL BĠR YAKLAġIM OLARAK MALĠYE 

POLĠTĠKASI ARAÇLARININ KULLANIMI  

Devletler piyasalara müdahalede bulunduklarında vergiler ve kamu harcamalarını mali bir araç 

olarak kullanmaktadırlar. Ancak burada serbest piyasanın devamlılığını sağlamak bakımından 

devletlerin müdahale yoğunluğunu etkin bir Ģekilde ayarlaması gerekmektedir. Çünkü devletler söz 

konusu araçları yoğun bir Ģekilde kullandıkları takdirde piyasa etkin bir Ģekilde iĢlememekte ve 

devletler iktisadi bir baskı unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bu durumda piyasaların etkin bir 

Ģekilde iĢlememesinden ötürü açık maliyetler de ortaya çıkabilmektedir. Bu araçlar kullanılmadığı 

takdirde ise bu sefer piyasa içerisinde aktif aktörler konumunda olan firmalar bir baskı unsuru olarak 

ortaya çıkacaktır. Bu da zımni maliyetlerin ortaya çıkmasına sebebiyet verecektir. Örneğin bir fabrika 

havayı kirletecek Ģekilde bir üretim faaliyetinde bulunduğunda bu durum piyasaya yansımamaktadır. 

Çünkü piyasa yalnızca arz ve talep kanunlarına göre iĢlemekte ve negatif dıĢsallıkları 

yansıtmamaktadır. Dolayısıyla bu araçların hem firmaları hem de bireyleri ekonomik bir dengede 

kümelendirecek Ģekilde kullanılması gerekmektedir. Bu Ģekilde bir kullanım ayrıca açık ve zımni 

maliyetlerin de ortadan kalkmasına yardımcı olabilecektir. 

3.1‘de Coase teorisine iliĢkin verilen örnekte taraflar arasında devletin varlığı söz konusu 

olmadığı için; kar maksimizasyonu amacında olan firma, hava kirliliğinin meydana getirdiği 

olumsuzluktan etkilenen bireye verdiği zararınaçık ve zımni maliyetlerini ödeme konusunda istekli 

olmayacaktır.  

Diğer yandan devletin taraflar arasında bir düzenleyici rol aldığı durumun analizi için ise Ģu 

varsayımları yapmak mümkündür: 

 Bir kirletici firma ve bu firmanın hava kirliliğini olumsuz etkilediği için KOAH olan 

bir birey bulunmaktadır. 

 Birey iĢgücünün içerisinde aktif olarak yer almaktadır. 

 Devlet müdahale yolunu düzenleyici iĢlev edinerek sağlamaktadır. 

 ĠĢlem maliyetleri sıfırdan farklı da olabilmektedir. 
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ġekil 2. Hava Kirliliğinin Engellenmesinde Mali Akım 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluĢturulmuĢtur 

ġekil 2‘ye göre; firma ortaya çıkan maliyeti bireye vermek istemediği takdirde; devlet ortaya 

çıkan maliyeti vergi alarak ve bunu bir kamu harcaması olarak kendi bütçesine iĢlem maliyetleri 

dıĢında katmaksızın bireye aktarabilmektedir. Böyle bir durumda iki bütünleĢik senaryo ortaya 

çıkmaktadır. Birinci senaryo devletin vergi almasının söz konusu olduğu senaryodur. Birinci 

senaryoda hava kirliliğinin meydana getirdiği açık maliyetler bulunmaktadır. Devlet kirletici firmadan 

bu maliyetleri vergi olarak aldığı takdirde açık maliyetleri ortadan kaldırmaktadır. Ġkinci senaryoda ise 

devlet tarafından alınan vergilerin KOAH olan bireye kamu harcaması olarak aktarılması söz 

konusudur. Devletin yaptığı bu harcama bir transfer harcaması görünümündedir. Ancak bireyin iĢgücü 

içerisinde aktif olduğu düĢünüldüğünde söz konusu hastalığı engellemede devlet tarafından yapılan 

kamu harcaması bir transfer harcaması niteliğinden çıkıp bir yatırım harcamasına dönüĢecektir. Çünkü 

iĢgücünün içerisinde yer alan bireyin daha kalifiye olarak yıllar içerisinde teorik bakımdan daha çok 

üretim yapabilme kapasitesi olacaktır. Dolayısıyla birey KOAH hastalığına yakalandığında piyasa bu 

üretimden mahrum kalacaktır. Bu nedenden ötürü ortaya zımni maliyetler çıkacaktır. Devlet vergi 

olarak elde ettiği gelirleri bir kamu harcaması olarak bu kirlilikten etkilenebilecek potansiyelde olan 

bireye aktardığında zımni maliyetleri de ortadan kaldıracaktır. Böylelikle bir yandan devlet 

düzenleyici bir rol üstlenerek piyasadaki firmaların kapitalizmi yoğun bir Ģekilde dayatmasının önüne 

geçecek ve sosyal devlet olgusunu gerçekleĢtirecek; öte yandan iĢgücü içerisinde aktif olan bireylerin 

hava kirliliği nedeniyle üretim sürecinden geri kalmasını engelleyecek ve piyasanın daha üretken bir 

süreç içerisine girebilmesini sağlayacaktır. 

 

Firma 

Wf  + q 

Düzenleyici Devlet 

Vergi (-q) 

KOAH Hastası 

Birey 

Ub - q 

Kamu Harcaması (+q) 
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5. SONUÇ 

Devletlerin ekonomik, mali ve hukuki filleri ekonomide yer alan diğer aktörleri doğrudan ya 

da dolaylı olarak etkilemektedir. Bu konudaki fiiller çevre kirliliğine iliĢkin sorunları da 

kapsayabilecek niteliktedir. Çünkü çevre kirlilikleri insan sağlığını tehdit edecek boyutlara geldiğinde 

hem sağlık hem de ekonomi açısından bireylerin, firmaların ve dolayısıyla devletlerin refah düzeyleri 

sarsılabilmektedir. Söz konusu çevre kirliliklerinden biri ve belki de en yaygın olanı hava kirliliğidir.  

Hava kirliliği bir kiĢinin kan değerlerini etkileyebilecek bir potansiyelesahiptir. Örneğin hava 

kirliğinin yoğun olduğu bir havayı soluyan bireyin hemoglobin değerleri referans aralıklarının çok 

üstüne çıkmakta ve bu da kanser oluĢumuna sebep olabilmektedir. Yine aynı Ģekilde kirli bir havayı 

soluyan bireylerde KOAH gibi çeĢitli akciğer hastalıkları da ortaya çıkabilmektedir. Hava kirliliğinin 

oluĢturduğu bu negatif dıĢsallıkların önlenebilmesinde ise devletin piyasaya yoğun bir 

müdahaledebulunmadan düzenleyici bir görev alması gerekmektedir. 

Bu noktada devletlerin açık ve kapalı maliyetleri ortadan kaldıracak mali akımları oluĢturması 

bir beklenti olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu beklentinin en önemli yansıması ise hava kirliliğini 

engelleyecek bir “Negatif Dışsallık Vergisi” dir. Söz konusu negatif dıĢsallık vergisi bir kamu 

harcamasına dönüĢtürülüp bireylere aktarıldığında ise ortaya çıkan tüm maliyetler hemen hemen yok 

olabilecektir. Ancak bu mali mekanizmanın iĢlemesi için devletlerin kanun koyması gerekmektedir. 

Bu bağlamda çevre kirliliklerinin batı ve doğu medeniyetleri açısından ayrı ayrı değerlendirmeye tabi 

tutulması gerekmektedir. 

Batı medeniyetinde ahlakın kanunlara dayandığı dikkate alındığında batı medeniyetlerinde 

kanunların sahip olduğu yaptırımlar daha çok kendini hissettirmektedir. Dolayısıyla batı 

medeniyetlerinin temelini oluĢturduğu toplumlarda kanunlarda yapılacak düzenlemeler etkisini daha 

çabuk gösterecektir. Doğu medeniyetlerinde ise kanunlarla yapılacak düzenlemeler uygulama 

alanlarını kolay kolay bulamayacaklarından etkileri biraz daha az hissedilir olacaktır. Bu bakımdan 

doğu medeniyetlerini temel alan toplumlarda değer yargılarının kanunlara yansıtılması önemli bir 

unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Buradan hareketle ciddi yaptırımları olan kanunsal düzenlemelerin 

bütün toplumlar için gerekli olduğu varsayımı geçerliliğini korumaktadır. Ciddi yaptırımları olan en 

güçlü müesseseler ise anayasalardır. 

Bu noktadan sonra anayasalara söz konusu düzenlemelerin eklenmesiyle hava kirliliğinin 

önüne geçilebilme imkanıdoğacaktır. Öncelikle bir “Negatif Dışsallık Vergisi” anayasalara konularak 

bu konuda devletlerin sadece kar güdüsü olan firmaları dizginleyebilmesi söz konusu olabilecektir. 

Zira bahsi geçen verginin anayasalarda spesifik olarak yer alması negatif dıĢsallık vergisinin 

uygulanmasını daha etkin bir hale getirecektir. Bu vergi daha spesifik bir hale getirilirken devletin elde 

ettiği bu gelirden (eğer varsa) sadece iĢlem maliyetlerini mahsup etmesi gerekmektedir. Sonrasında ise 

bu vergilerin yine anayasalar vasıtasıyla bir yatırım harcaması ve dolayısıyla bir kamu harcamasına 

dönüĢtürülmesi durumunda gerek batı medeniyetlerinde gerekse de doğu medeniyetlerinde hava 

kirliliğinin açık ve zımni maliyetleri ortadan kaldırılacak ve bu sayede dünyada hava kirliliğinden 

kaynaklanan hastalıklar da ortadan kalkabilecektir. 
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Özet 
AraĢtırmanın amacı, spor yapan ve yapmayan üniversite öğrencilerinin uyku ve yaĢam kalitesi 

düzeylerinin incelenmesidir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi‘nde farklı fakülte ve yüksekokullarda 

okuyan 378 öğrenciye yüz yüze görüĢme tekniği ile anket uygulanmıĢtır. Veriler IBM SPSS Statistics 

20 programı kullanılarak analiz edilmiĢtir. Öğrencilerin fiziksel ve sosyolojik özelliklerine iliĢkin 

bilgilerini sorgulayan araĢtırmacı tarafından geliĢtirmiĢ kiĢisel bilgi formu, uyku kalitesini 

değerlendirmek için Pittsburgh Uyku Kalitesi Ġndeksi (PUKĠ), yaĢam kalitesinin değerlendirilmesinde 

ise Nottingham Sağlık Profili (NSP) kullanılmıĢtır. Spor yapanlar ile spor yapmayanlar arasında PUKĠ 

değerine göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Spor yapanların NSP toplam değerleri ile NSP alt 

parametrelerinden enerji seviyesi, emosyonel reaksiyon ve fiziksel aktivite değerleri spor 

yapmayanlara göre anlamlı derecede düĢüktür.Spor yapan üniversite öğrencilerinin spor yapmayanlara 

göre uyku kaliteleri arasında bir fark olmadığı ancak yaĢam kalitelerinin daha yüksek olduğu 

bulunmuĢtur.  Üniversiteye baĢlayan genç yetiĢkinler için üniversite deneyimleri, yaptıkları seçimlere 

bağlı olarak, gelecekleri ile ilgili sağlıkla (veya hastalıkla) iliĢkili bir yaĢam tarzı oluĢmasına katkıda 

bulunur. Üniversite öğrencilerinin yaĢam kalite düzeylerinin istenilen düzeylere ulaĢması için tüm 

öğrencilerin sportif faaliyetlere katılması teĢvik edilmelidir. 

 

Anahtar Kelimeler: NSP; PUKİ; Spor; Uyku Kalitesi; Üniversite öğrencisi; Yaşam Kalitesi 

 

 

Investigation Of Sleep Quality and Quality Of Life In Unıversity Students Who Make 

Sports and Who Do Not 
 

Abstract 
The aim of this study is to investigate sleep quality and quality of life levels in university students who 

make sports and who do not. Face to face interview technique was applied to 378 students from 

different faculties and colleges of Ondokuz Mayıs University. Data were analyzed using the IBM 

SPSS Statistics 20. Personel information form devoloped by researchers is used to have information 

on physical and sociological characteristics of the students, Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI) is 

used for investigating sleep quality and Nottingham Health Profile (NHP) is used  for investigating 

quality of life. There is no significent difference on PSQI scores between sports and non-sports 

students. Total NHP scores and  scores of subparameters of NHP; energy level, emotional reactions 

and physical mobility was significently low in students who makes sports. There was not any 

difference on sleep quality but quality of life is good on students who make sports. Young adults 

beginning college are entering a world of new experiences and choices. Based on the choices they 

make, their college experience can contribute to a health- or disease- promoting lifestyle and 

ultimately relate to their quality of life. To reach the desired level of life quality on university students, 

all students should be encouraged to engage in sports. 

 

Keywords: NHP; PSQI; Quality of life; Sleep Quality; Sports; University Students 
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GĠRĠġ 

 

Uyku insan ömrünün önemli bir kısmını kapsadığından ve uyku bozuklukları bireyin yaĢam 

kalitesini düĢürdüğünden uyku ve uyku bozuklukları tıp disiplini içinde önemli bir yere sahiptir 

(Karadağ, 2007). Uyku kalitesindeki bozulma bireyin performans yeteneğinin azalmasına, günlük 

aktivitesinin etkilenmesine, enerji seviyesinin azalmasına ve gündüz uykulu bir halde olmasına yol 

açmaktadır (Çölbay, 2007). Yang ve arkadaĢları Taiwan‘lı birinci sınıf üniversite öğrencilerinde 

yaptıkları çalıĢmada uyku bozukluğunun geç ergen ve genç yetiĢkinler arasında en yaygın sağlık 

Ģikâyetlerden biri olduğunu vurgulamıĢlardır (Yang ve ark. 2003). 

Egzersiz; hipertansiyon, diabet, aĢırı kilo, kolestrol ve hareketsizlik gibi risk faktörlerini önler. 

Zihin açıklığı ve ruhsal dengeyi korur, enerji seviyesini geliĢtirir. Stresi, kalp hastalıklarını ve kanseri 

önler. Aynı zamanda kemik ve kas sağlığını da destekler (Demir ve Filiz, 2004). AzalmıĢ fiziksel 

aktivite ve sedanter yaĢam alıĢkanlığı uzun süreçte metabolik disfonksiyon, kardiyovasküler hastalık, 

düĢük kemik dansitesi gibi ikincil sağlık problemlerinin geliĢmesi bakımından büyük risk 

yaratmaktadır (Saygın ve Mengütay, 2004). 

Üniversiteye baĢlayan genç yetiĢkinler yeni deneyimler ve seçenekler dünyasına da adım 

atmaktadırlar. Üniversite deneyimleri, yaptıkları seçimlere bağlı olarak, gelecekleri ile ilgili sağlıkla 

(veya hastalıkla) iliĢkili bir yaĢam tarzı oluĢmasına katkıda bulunur (Mathews, 2008). YaĢam kalitesi 

bireyin fiziksel iĢlevlerini, ruhsal durumunu, aile içindeki ve dıĢındaki toplumsal iliĢkilerini, çevreden 

etkilenme düzeylerini kapsar ve bu durumun bireyin iĢlevselliğini ne derece etkilediğini gösterir (Testa 

ve Simonson,1996). 

Dünya Sağlık Örgütü de yaĢam kalitesini; kiĢinin kendi yaĢadığı kültür ve değer sistemleri 

çerçevesinde, amaçları, beklentileri, standartları ve ilgileri ile iliĢkili olarak yaĢamdaki durumunu 

algılaması Ģeklinde tanımlamıĢtır. Dinamik bir nitelik taĢıyan yaĢam kalitesi kavramı; çok yönlü 

olması, sürekli geliĢim ve değiĢim göstermesi, kiĢiden kiĢiye değiĢebilmesi, sosyal, psikolojik, 

ekonomik ve kültürel faktörlerden etkilenmesi nedeniyle tanımlanması zor bir kavramdır (Akdemir, 

1998). Sağlık ile ilgili yaĢam kalitesi hastalığın olmaması yanında, kiĢinin fiziksel, sosyal ve 

psikolojik açıdan aktif olmasını, kendisini iyi hissetmesini ve yaĢam memnuniyetini kapsamaktadır 

(Peel ve ark., 2007).Egzersiz ve fiziksel aktivite daha iyi fiziksel ve zihinsel sağlığa ulaĢmaya 

yardımcı olur, yaĢam kalitesini artırır ve bu da ömrü uzatır. Erken yaĢlarda fiziksel olarak aktif 

olanların ve sportif faaliyetlere katılanların, yetiĢkinlik döneminde de fiziksel olarak daha aktif bir 

yaĢam sürdürme olasılıklarının çok daha yüksek olduğu kanıtlanmıĢtır (Bek, 2008). 

Uyku kalitesinin değerlendirilmesi için kullanılan Pittsburg Uyku Kalitesi Ġndeksi (PUKĠ) 1989 

yılında Buysse ve arkadaĢları tarafından geliĢtirilmiĢ olup, geçerlilik ve güvenilirlik çalıĢması aynı 

araĢtırmacılar tarafından yapılmıĢtır. Türkiye‘de ise geçerlilik ve güvenilirlik çalıĢmalarını 1996 

yılında Ağargün ve arkadaĢları yapmıĢtır. PUKĠ sayesinde uyku kalitesinin güvenilir, geçerli ve 

standart bir ölçümü sağlanabilmektedir (Ağargün ve ark., 1996). 

YaĢam kalitesinin değerlendirilmesinde, geçerlik ve güvenirlik çalıĢması da 2000 yılında 

Küçükdeveci ve arkadaĢları tarafından yapılmıĢ olan ―Nottingham Sağlık Profili (NSP)‖nin Türkçe 

versiyonu kullanılmıĢtır (Küçükdeveci ve ark., 2000). 

ÇalıĢmamızın amacı; spor yapan ve yapmayan üniversite öğrencilerinin Pittsburgh Uyku 

Kalitesi Ġndeksi (PUKĠ) ve Nottingham Sağlık Profili (NSP) kullanılarak uyku ve yaĢam kalitesini 

incelemektir. 
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MATERYAL VE METOT 

ÇalıĢma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi‘nin farklı fakülte ve yüksekokulunda spor yapan ve 

yapmayan 378 gönüllü üniversite öğrencisi ile gerçekleĢtirildi. Öğrencilere yüz yüze görüĢme 

yöntemiyle Uyku kalitesinin değerlendirilmesi için Pittsburg Uyku Kalitesi Ġndeksi (PUKĠ) ve yaĢam 

kalitesinin değerlendirilmesi içinNottingham Sağlık Profili (NSP) anketi uygulandı.  

PUKĠ, "uykusu iyi olan" ve ―uykusu kötü olanlar‖ arasında istenilen düzeyde güvenilir bir 

ayrım yapabilmektedir. Son bir ay içerisindeki uyku kalitesini değerlendiren ve yüz yüze görüĢülerek 

uygulanan PUKĠ toplam 24 soru içermektedir.Bunların 19 tanesi öz-bildirim sorusudur ve hasta 

tarafından cevaplandırılır, 5 tanesi ise bireyin eĢ veya bir oda arkadaĢı tarafından yanıtlanmaktadır. Bu 

5 soru yalnız klinik bilgi için kullanılmaktadır ve puanlamaya katılmamaktadır. Kendini 

değerlendirme sorularından 19. soru bir oda arkadaĢının ya da eĢin bulunup bulunmadığı ile ilgilidir ve 

ölçeğin toplam ve bileĢen puanlarının saptanmasında dikkate alınmamaktadır. Uyku kalitesini 

saptayan ölçek soruları, uyku kalitesi ile ilgili değiĢik faktörleri içermektedir. Bu sorular, uyku 

süresini, uyku latensini ve uyku ile ilgili özel problemlerin sıklık ve Ģiddetini saptamak içindir. 

Puanlanan 18 madde, yedi bileĢen puanı Ģeklinde gruplandırılmıĢtır. Bu bileĢenler; ‗öznel uyku 

kalitesi‘, ‗uyku latensi‘, ‗uyku süresi‘, ‗alıĢılmıĢ uyku etkinliği‘, ‗uyku bozukluğu‘, ‗uyku ilacı 

kullanımı‘ ve ‗gündüz iĢlev bozukluğu‘dur. Her bileĢen 0–3 arasında puanla değerlendirilmektedir. 

Puanların toplamı ölçek puanını verir. Toplam puan 0–21 arasındadır. Toplam ölçek puanın yüksek 

oluĢu uyku kalitesinin kötü olduğunu göstermektedir. Toplam puanın 5‘in üzerinde olmasının ‗kötü 

uyku kalitesini‘ göstermekte ve veriler toplamda uyku kalitesi iyi (0–5 puan), uyku kalitesi kötü (6–21 

puan) olarak sınıflandırılmaktadır. 

YaĢam kalitesinin değerlendirilmesinde geçerlik ve güvenirlik çalıĢması da 2000 yılında 

Küçükdeveci ve arkadaĢları tarafından yapılmıĢ olan ―Nottingham Sağlık Profili (NSP)‖nin Türkçe 

versiyonu kullanıldı. Bu ölçek kiĢinin kendisinin algıladığı sağlık durumunu fiziksel, emosyonel ve 

sosyal açılardan ölçmeyi amaçlayan genel bir yaĢam kalitesi ölçeğidir. NSP 38 sorudan oluĢan, enerji 

seviyesi (ES) (3 soru), ağrı (A) (8 soru), emosyonel reaksiyonlar (ER) (9 soru), sosyal izolasyon (SE) 

(5 soru) , uyku (U) (5 soru) ve fiziksel aktivite (FA)(8 soru) baĢlıkları altında 6 alt parametresi bulunan 

ve soruların birey tarafından yanıtlandığı bir genel sağlık anketidir. Her bir alt parametresi 0–100 puan 

arasında olup, toplam puan (NSP-Toplam) 0–600 arasında değiĢmektedir. Sağlıkla ilgili yaĢam kalitesi 

alınan puanla ters orantılı olarak değerlendirilmektedir (Küçükdeveci, 2000). 

1.1. İstatistiksel Analiz;Verilerin analizinde SPSS 20.0 paket programı kullanıldı. 

Öğrencilerin fiziksel ve sosyolojik özelliklerine iliĢkin dağılım bilgileri, yaĢam kalitesi 

parametrelerine ait tanımlayıcı istatistik bilgileri verildi. Eğitim zamanı ve spor yapma durumları için 

Ki-Kare (X
2
) analizi kullanıldı. Eğitim zamanı ve spor yapma durumu değiĢkenlerinin yaĢam kalitesi 

parametresi üzerindeki etkiler ise Ġki Yönlü Varyans analizi (ANOVA) ile incelendi. Verilerin 

analizinde yanılma düzeyi p=0.05 ve p=0.001 olarak alındı.  

 

2. BULGULAR 

 

ÇalıĢmaya katılan 378 bireyin 173‘ü (% 45.8) kadın, 205‘i (%54.2) erkektir. Öğrencilerin 100‘ü 

(% 26.5) spor yapıyorken, 278‘i (% 73.5) düzenli olarak spor yapmıyordu.  Spor yapan bireylerin % 

20‘si atletizm, % 43‘ü futbol-voleybol gibi takım sporu, % 14‘ü fitness, % 3‘ü yürüyüĢ, % 2‘si yüzme 

ve % 18‘i ise diğer spor dalları ile ilgilenmektedir (Tablo-1).  
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Tablo 1. Fiziksel ve Sosyolojik Özellikler (N=378) 

Cinsiyet N % 

Kadın 173 45,8 

Erkek 205 54,2 

Spor    

Evet 100 26,5 

Hayır 278 73,5 

Spor Türü  (N=100)   

Atletizm 20 20,0 

Futbol / Voleybol 43 43,0 

Fitness 14 14,0 

YürüyüĢ 3 3,0 

Yüzme 2 2,0 

Diğer 18 18,0 

 

AraĢtırmaya katılan bireylerin yaĢ ortalaması 21.35 ± 2.141 yıl ve vücut kütle indeksi (VKĠ) 

ortalamaları ise 22.05 ± 2.873 kg/m
2
‘dir (Tablo-2). 

 

Tablo 2. Tanımlayıcı Ġstatistikler 

 N Minimum Maximum Ort. ± Std. Sapma 

YaĢ 378 18 33 21,35 ± 2,141 

Boy 378 1,45 1,95 1,70  ± 0,084 

Kilo 378 39 98 64,13 ±11,569 

VKĠ 378 15,622 31,512 22,05 ± 2,873 

 

Spor yapanların PUKĠ ortalaması 5.71 ± 3.292, spor yapmayanların PUKĠ ortalaması 6.32 ± 

3,121 olarak bulundu. PUKĠ değerine göre spor yapanlar ile spor yapmayanlar arasında anlamlı bir 

farklılık yoktur (p>0,05).  

YaĢam kalitesi alt parametrelerinden ağrı düzeyi ve sosyal izolasyon spor yapma durumuna göre 

üniversite öğrencileri arasında anlamlı olarak farklı bulunmazken (p>0.05),  enerji seviyesi, emosyonel 

reaksiyon düzeyi, fiziksel aktivite değeri ve NSP toplam puanı spor yapmayanlara göre anlamlı 

derecede düĢük bulundu (p<0.001,< 0.001,< 0.05,< 0.001). 
 

 

3. TARTIġMA 

 

Vardar ve arkadaĢlarının 2005 yılında spor yapan ve yapmayan ergen kızlarda uyku kalitesini 

araĢtırdığı bir çalıĢmada bulduğu PUKĠ ortalaması değerlerinin çalıĢmamız ile benzerlik gösterdiği 

bulundu (Vardar ve ark., 2005). Aynı Ģekilde Suen ve arkadaĢları (2008) ile Mesquita ve Reimao‘nun 

(2010) üniversite öğrencileri üzerinde yaptıkları çalıĢmalarında buldukları PUKĠ ortalama değerleri 

çalıĢmamız ile paralellik göstermektedir (Suen ve ark., 2008; Mesquita ve Reimao, 2010). 

Lund ve arkadaĢlarının 2010 yılında 1125 üniversite öğrencisi ile yaptıkları bir çalıĢmada 

(Lund, 2010), PUKĠ ortalamasının 5 ve üzerinde puan alarak uyku kalitesini kötü olarak 

değerlendirilenlerin oranı % 65.9 iken, bizim çalıĢmamızda bu oran % 51.1 olarak daha düĢük 
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bulundu. Ancak çalıĢmamız, Suen ve arkadaĢlarının 2008 yılında 400 üniversite öğrencisi ile 

yaptıkları çalıĢmada buldukları % 57.5‘lik oran ile benzerlik göstermektedir.  

King ve arkadaĢlarının çalıĢmalarında, egzersiz aktivitesinin uzun süreli devam ettirilmesinin 

önemi ortaya konulmuĢ ve 16 hafta süreyle uygulanan orta Ģiddette egzersizin spor yapmayan sağlıklı 

erkek ve kadınlarda uyku kalitesini artırdığı ancak bu etkinin ilk 8 haftalık süre içinde ortaya 

çıkmadığı, daha sonra belirginleĢtiğini bildirilmiĢtir (King ve ark., 1997). Bizim çalıĢmamızda spor 

yapan ve yapmayan öğrenciler arasında uyku kalitesi toplam puanı anlamlı olarak farklı değildi 

(p>0.05). Vardar ve arkadaĢlarının çalıĢmasında da spor yapan kızlarda öznel uyku kalitesinin benzer 

yaĢ grubu ve spor yapmayanlara göre farklı olmadığı belirtilmiĢtir (Vardar ve ark., 2005).     

Ancak literatürdeki bazı araĢtırmalarda, akut egzersizin uyku üzerine etkilerinin pozitif olmakla 

birlikte bu etkinin çok az olduğunu, bu etkilenmenin sebebinin egzersiz yoğunluğu ve süresine, 

egzersizin yapıldığı zaman dilimine, yaĢa, cinsiyete ve bireyin egzersiz düzeyine bağlı olabileceği 

vurgulanmıĢtır (Driver ve Taylor 1996; 2000; Youngsted 2005).      

Vardar ve arkadaĢlarının (2005) ergen sporcu kızlarda egzersiz yoğunluğunun öznel uyku 

kalitesi iliĢkisini inceledikleri çalıĢmalarında spor yapan kızlarda öznel uyku kalitesinin benzer yaĢ 

grubu ve spor yapmayanlara göre farklı olmadığı ve öznel uyku kalitesi ile egzersiz yoğunluğu 

arasında bir doz-yanıt iliĢkisi bulunmadığı belirtilmiĢtir. Bizim yaptığımız çalıĢmada da spor yapan 

üniversite öğrencileri ile spor yapmayan üniversite öğrencilerinin PUKĠ toplam puanına göre anlamlı 

bir farklılık bulunamamıĢtır. 

DeğiĢik egzersiz tipleri ile mental iyilik halinin değerlendirildiği, üniversite öğrencileri 

arasından 60 hokey oyuncusu ve 27 sağlıklı yaĢam kulübü üyesi sporcu ile 111 sedanter öğrencinin 

karĢılaĢtırıldığı bir baĢka çalıĢmada hangi tür aktivite olursa olsun sportif aktiviteye katılan bireylerin 

yaĢam kalitelerinin ve mental iyilik halinin daha iyi olduğu belirtilmiĢtir (Edwards ve ark.,2004) 

Häkkinen ve arkadaĢlarının 2010 yılında 727 erkek birey üzerinde yaptıkları çalıĢmada, orta 

düzey ve üzeri fiziksel aktivitesi olan bireylerin aktivite düzeyleri ile yaĢam kaliteleri arasında kuvvetli 

bir iliĢki bulunmuĢtur (p < 0.001). 

Spor yapan ve yapmayan üniversite öğrencilerinin uyku ve yaĢam kalitelerini incelediğimiz 

çalıĢmamızda; spor yapanlarda NSP toplam değeri, enerji seviyesi, emosyonel reaksiyon seviyesi ve 

fiziksel aktivite değerinin anlamlı derece yüksek olduğu (p < 0.05) , uyku, ağrı ve sosyal izolasyon 

üzerine ise spor değiĢkeninin bir etkisi olmadığı sonucuna varılmıĢtır. 
 

4. SONUÇLAR 

 

Spor yapan ve yapmayan üniversite öğrencilerinin uyku ve yaĢam kalitesi düzeylerinin 

incelenmesi amacıyla yapılan 378 üniversite öğrencisinden yüz yüze anket uygulaması yöntemiyle 

toplanan veriler aĢağıda kısaca özetlenmiĢtir. Spor yapanlar ile spor yapmayanların PUKĠ değerine 

göre uyku kalitelerinin kötü olduğu bulunmuĢtur. 

Spor yapanlar ile spor yapmayanlar arasında PUKĠ değerine göre uyku kalitesinde anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır. Spor yapanların enerji seviyeleri spor yapmayanlara göre anlamlı derecede 

iyidir. Eğitim zamanının enerji seviyesi üzerine bir etkisi yoktur.Ağrı değeri üzerinde eğitim, spor 

veya eğitim ve spor etkileĢiminin etkisi bulunmamaktadır. 
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Spor yapanların emosyonel reaksiyon değeri, yapmayanlara göre anlamlı derecede daha 

düĢüktür. Spor yapanların emosyonel durumları spor yapmayanlara göre daha iyidir. Eğitim zamanının 

emosyonel durum üzerine bir etkisi bulunmamaktadır. 

Sosyal izolasyon değeri üzerinde eğitim zamanı, spor veya eğitim zamanı ve spor 

etkileĢiminin etkisi bulunmamaktadır. YaĢam kalitesinin alt parametrelerinden uyku değeri üzerinde 

eğitim zamanı, spor veya eğitim ve spor etkileĢiminin etkisi bulunmamaktadır. 

Spor yapan üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite değeri spor yapmayan üniversite 

öğrencilerine göre daha iyidir. Eğitim zamanının fiziksel aktivite değeri üzerine bir etkisi 

bulunmamaktadır. NSP toplam değeri üzerinden değerlendirildiğinde spor yapan üniversite 

öğrencilerinin yaĢam kalitelerinin daha iyi olduğu belirlenmiĢtir. NSP toplam değeri üzerine eğitim 

zamanının etkisi bulunmamaktadır. 

ÇalıĢmada yer alan sporcuların büyük kısmının basketbol, voleybol, yüzme, futbol, atletizm gibi 

hem aerobik hem de anaerobik kapasiteyle iliĢkili spor dalları ile ilgili oldukları görülmektedir. Bu 

nedenle antrenman tipine göre ayrım yapılması yerine ileri çalıĢmalarda aerobik ve anaerobik 

kapasiteyi inceleyebilecek maksimum oksijen kullanımının ölçülmesi ya da anaerobik kapasitenin 

belirlenmesine yönelik testlerden yararlanılabilir. Bu çalıĢmada uyku kalitesinin incelenmesi amacıyla 

yapılandırılmıĢ soru formuna dayalı ve uyku araĢtırmalarında genel kabul gören bir ölçek olan 

Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği kullanılmıĢtır. Bu ölçekle öznel ve anımsamaya dayalı bir 

değerlendirme yapılabilmektedir. Bu Ģekilde çalıĢmada yer alan katılımcı sayısını artırabilmek 

mümkün olmuĢtur. Ancak polisomnograf kullanılarak yapılacak ileri çalıĢmalarda öznel uyku kalitesi 

yanı sıra uykunun nesnel değerlendirmesi sağlanabilir.  

Düzenli sportif aktivitenin, yaĢam kalitesini, sağlık ve diğer psikolojik değiĢkenleri olumlu 

yönde etkilediği gerçeğinden hareketle üniversite öğrencilerinin bu gibi faaliyetlere katılımı teĢvik 

edilmelidir. Düzenli fiziksel aktivite ile ilgili yaĢam biçimi değiĢikliği çalıĢmaları yapılmalı; bu 

bağlamda evden üniversiteye veya üniversiteden eve günlük yürüyüĢ (veya bisiklet); aktif olmak için 

küçük fırsatlardan yararlanma: merdivenleri kullanmak, iĢleri elle yapmak; hafta ortasında 2–3 kez 

spor veya egzersiz, bir jimnastik salonu veya yüzme havuzuna ziyaret; hafta sonları: uzun yürüyüĢler, 

bisiklet, yüzme, spor aktiviteleri gibi yaĢam biçimi değiĢiklikleri yapmaları sağlanmalıdır. 

Üniversite öğrencilerinin yaĢam kalite düzeylerinin istenilen düzeylere ulaĢması için uygun 

sportif etkinliklere ağırlık verilmelidir.Öğrencilerin sosyokültürel faaliyetler kapsamında boĢ 

zamanlarını aktif ve olumlu bir Ģekilde değerlendirmelerine imkan verecek rekreasyon alanlarının 

oluĢturulması gerekmektedir. 
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Özet 

 

Asenkron motorlar geçmiĢten günümüze kadar her yönden büyük bir aĢama kaydetmiĢtir. Motor 

hacmi, motor parçaları ve kullanılan malzemelerde teknolojinin geliĢmesiyle birlikte büyük aĢamalar 

kaydedilmiĢtir. Enerji verimliliği konusundaki artan hassasiyet ve teknolojik imkânlar, günümüz 

endüstrisini standart asenkron motor yerine yüksek verimli asenkron motor kullanımına zorlamaktadır. 

Bu çalıĢmada standart verimli ve yüksek verimli sincap kafesli asenkron motorların fiziksel boyutları 

ve performans değerlerinin karĢılaĢtırılması ve analizleri yapılmıĢtır. Ayrıca her iki motor arasındaki 

farklılıklar ve bu farklılıkların motor performanslarına etkileri incelenmiĢtir. ÇalıĢmamızda kullanılan 

motorlar 3 kW gücünde, sincap kafesli asenkron motorlardır. 

Ġlk aĢamada, her iki motorun stator ve rotor oluk geometrilerinin belirlenebilmesi için motorlar 

parçalanmıĢtır. Stator oluk geometrisinin belirlenebilmesi için stator sargıları sökülmüĢtür. Rotor 

oluklarının belirlenebilmesi için ise kısa devre halkası torna-tesviye iĢlemine tabi tutulmuĢ ve rotor 

oluklarının sayısı ve geometrisi belirlenmiĢtir. Her bir motorun fiziksel boyutları (stator ve rotor oluk 

geometrileri, gövde yapısı, mil çapı, pervane yapısı, kısa devre halkasının boyutları, kullanılan rulman 

ve bilye yapısı, soğutma kanatçıkları, sargı yapısı, hava aralığı uzunluğu, iç-dıĢ çap ve diğer fiziksel 

büyüklükler) tek tek incelenmiĢ ve aralarındaki farklar belirlenmiĢtir. Bu fiziksel farklılıkların motor 

performansına etkileri incelenmiĢtir. Her iki motorun nüvesi çıkarılarak nüvelerde kullanılan malzeme 

yapıları belirlenmiĢ ve kayıp güç değerleri (W/Kg) ile B-H değerleri bulunarak yorumlanmıĢtır. 

Ġkinci aĢamada, standart verimli motor ile yüksek verimli motorun boĢta çalıĢma, kısa devre 

çalıĢma ve yüklü çalıĢma deneyleri yapılmıĢtır. Deneylerden elde edilen eĢdeğer devre 

parametrelerinde meydana gelen farklılıklar ortaya konulmuĢtur. Diğer parametreler (kayma, moment, 

verim vb.) hesaplanarak aralarındaki farklar belirtilmiĢtir. Elde edilen parametrelerden yola çıkılarak 

motorların performans değiĢimleri yorumlanmıĢtır. 

Yapılan deneyler sonucunda standart verimli motorun verim değeri % 71.62 olarak bulunmuĢ 

iken yüksek verimli motorun verimi % 77.17 olarak elde edilmiĢtir. Yüksek verimli motorun paket 

boyunun standart verimli motora göre % 13.33 daha uzun olması demir kayıplarının daha az çıkmasını 

sağlamıĢtır. Nominal yükte yapılan deneyler sonucunda yüksek verimli motorun devir sayısı standart 

verimli motorun devir sayısından % 0.8 daha fazla elde edilmiĢtir. Ayrıca nominal noktada elde edilen 

moment değerlerinde yine yüksek verimli motorun moment değeri daha büyük çıkmıĢtır. Her iki 

durum motor çıkıĢ gücünün daha büyük elde edilmesini sağlamıĢtır. 
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Evaluation of Constructional Differences and Performances upon Standard and High 

Efficiency Squirrel Cage Induction Motors 

 

Abstract 

 

From its invention up to now, there have been tremendous improvements in the design of 

induction motors. Improvements have been done on motor's volume, machine parts and materials by 

the use of emerging technologies. Increasing consideration on energy efficiency and technological 

versatility force today's industry to use high efficiency induction motors instead of standard induction 

motors. In this study, comparative evaluation and analysis of standard efficiency squirrel cage 

induction motors and high efficiency squirrel cage induction motors are examined with respect to their 

performances and dimensions. The design differences affecting performance improvements are also 

studied for each motor type. The study is carried out on 3 kW squirrel cage induction motors. 

In the first stage, each motor is disassembled into parts to determine geometric forms of rotor 

and stator slots. To determine geometric forms of stator slots precisely, stator windings are removed. 

To determine rotor slots, short circuit rings are machined on a lathe; and number of slots and 

geometric forms of rotors are precisely determined. The constructional differences between the two 

motors are determined, such as stator and rotor geometries, body type, shaft properties, fan, 

dimensions of short circuit rings, bearings, cooling fins, winding types, length of air gaps, inner and 

outer diameters etc. Effects of those constructional differences on motors' performances are 

investigated. Magnetic properties of cores, by having the two magnetic cores disassembled, are also 

examined to attain iron losses (W/Kg) and B-H characteristics. 

In the second stage, the standard efficiency motor and the high efficiency motor are subjected to 

no-load test, blocked-rotor test and load tests. By using test results, the differences in equivalent circuit 

parameters of the two motors are obtained. Slip, torque and efficiency values of the two motors are 

calculated and the differences are resolved. 

After all tests carried out, obtained parameters and calculated values are evaluated to conclude the 

performance differences between the two motors. 

In conclusion, it is shown that efficiency of the high efficiency motor is 77.17% and that of the 

standard efficiency motor is 71.62%. Since the axial length of the high efficiency motor core is longer 

than that of the standard efficiency motor 13.33%, the high efficiency motor has shown lower iron 

losses. Experiments carried out at rated load show that the high efficiency motor is 0.8 % faster than 

the standard efficiency motor. Experiments also show that torque of the high efficiency motor at rated 

speed is higher than that of the standard efficiency motor. The final two observation yield, thus, an 

increase in output power of the high efficiency motor in comparison with that of the standard 

efficiency motor. 

 

Keywords:Standard and high efficiency motor, constructional differences, performance analysis. 
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GĠRĠġ 

 

Asenkron motorlar, yapılarının basitliği, üretim kolaylığı, düĢük üretim ve bakım maliyetleri, 

yüksek güvenilirlik gibi nedenlerden dolayı elektromekanik enerji dönüĢümünde en yaygın olarak 

kullanılan motor tipidir. Mevcut doğal kaynakların hızla tüketimi ve alternatiflerinin üretilmesinde 

yaĢanan sorunlar, artan enerji maliyetleri, uluslararası pazardaki rekabet koĢulları gibi faktörler göz 

önüne alındığında bu denli yaygın bir kullanıma sahip motorlar için üretim ve iĢletme verimliliği ülke 

ekonomisi açısından büyük önem taĢımaktadır. Bir elektrik motorunda iĢletme verimini artırmak için 

stator sargısında kullanılan bakır, rotor kafesi ve kısa devre halkalarında kullanılan alüminyum veya 

bakır ile manyetik nüve sacı gibi aktif malzemelerin iyileĢtirilmesi ve/veya tasarımının optimize 

edilmesiyle mümkün olacaktır [1]. Bunlara ilaveten asenkron motorun verimini artırmaya yönelik 

birkaç çalıĢma aĢağıda verilmiĢtir. 

Yoon ve arkadaĢları çalıĢmalarında motordaki bobinlerin soğutulması ile meydana gelen 

sıcaklık değiĢiminin motor performansına etkilerini incelemiĢlerdir. Bobin sıcaklığının 10
o
C 

düĢürülmesiyle tam yükte % 0.25 oranında ve % 125 yükte % 0.50 oranında verim artıĢı 

sağlamıĢlardır [2].Juha ve arkadaĢları standart verimli motorlar ile yüksek verimli motorları 

karĢılaĢtırmıĢlardır. Yaptıkları çalıĢmalar sonucu yüksek verimli motorların standart verimli motorlara 

nazaran % 35 daha fazla çelik, % 15 daha fazla bakır ve % 15 daha fazla alüminyum içerdiğini tespit 

etmiĢlerdir. Ġlave malzemeler ile birlikte yüksek verim, yüksek soğutma alanı elde edilmiĢ; elde edilen 

bu sonuçlar ile daha düĢük sargı iĢletme sıcaklığı sağlanarak motorların daha uzun ömürlü olduğu 

sonucuna varmıĢlardır [3].Yanawati ve arkadaĢları 0.35 mm ve 0.50 mm sac kalınlığına sahip çelik 

sacların motor performansına etkilerini analiz etmiĢlerdir. Analizlere göre;  0.35 mm‘ de verim % 6 

oranında artmıĢ, toplam kayıp miktarı  % 18.80 azalmıĢ,eddy akım kayıplarında ise % 19.52 oranında 

bir azalma meydana gelmiĢtir. Manyetik yapıda daha ince sac malzeme kullanılması ile nüve 

kayıplarının azaldığını buna bağlı olarak da verimin arttığını ifade etmiĢlerdir [4].Martin çalıĢmasında 

asenkron motorun nüve uzunluğu değiĢiminin motor performansına nasıl etki ettiğini incelemiĢtir. 

ÇalıĢmasında nüve uzunluğunu 60 mm‘ den 80 mm‘ ye çıkardığında stator nüve kayıplarında yaklaĢık 

% 15 azalma ve demir kayıplarında yaklaĢık % 13 azalma elde etmiĢ buna bağlı olarak da motor 

verimini % 1.25 oranında bir iyileĢtirme sağlamıĢtır [5].Yadav ve arkadaĢları PSO‘ nun(parçacık sürü 

optimizasyonu)geliĢtirilmiĢ versiyonu olan, asenkron motorda parametre ölçümü ve verim hesabı için 

kullanılan SMPSO (sistematik mutasyona dayalı parçacık sürü optimizasyonu) yöntemini 

incelemiĢlerdir. Bu yöntem ile asenkron motorun parametreleri modifiye edilmiĢ ve elde edilen yeni 

parametreler yardımı ile verim hesabı yapılmıĢtır. Verim hesabı yapıldığında PSOiçin verim % 85.50 

olarak hesaplanırken, SMPSO yöntemi kullanıldığında verimin artıĢ gösterdiği ve % 85.90 olarak 

sonuç verdiği görülmüĢtür [6].Ganesan ve arkadaĢları üç fazlı sincap kafesli bir asenkron motorun 

stator sargılarına SiO2ve TiO2 (1:3) malzemelerini içeren bir nanokompozit malzeme sürerek motorun 

verimini % 5 artırmıĢlardır. Bu malzeme sayesinde motorun diğer performans değerlerinin de 

iyileĢtirildiğini ifade etmiĢlerdir [7].Aguiar ve arkadaĢları üç fazlı sincap kafesli bir asenkron motorun 

stator oluğundaki paralel iletken sayısını artırarak motorun verimini % 2.6 oranında iyileĢtirmiĢler 

fakat sargı maliyetinin % 57 oranında arttığını belirtmiĢlerdir [8]. Agamloh ve arkadaĢları 

çalıĢmalarında asenkron motorun paket boyunun uzatılması ile verimin nasıl değiĢtiğini 

incelemiĢlerdir. Farklı güçlerdeki motorlar üzerinde yaptıkları çalıĢmalar sonucunda gücü daha düĢük 

olan motorlar da paket boyunun artması ile verimin arttığını, fakat daha yüksek verime sahip 

motorlarda (premium vs.) verimin daha az değiĢtiğini ifade etmiĢlerdir [9]. 

Bu çalıĢmada ise standart verimli ve yüksek verimli iki adet asenkron motorun fiziksel 

boyutları, iĢletme değerleri ve parametreleri incelenmiĢ, aralarındaki farklılıklar belirtilmiĢtir. Bu 
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farkların motor performansına nasıl etki ettiği incelenmiĢtir. ÇalıĢmamızda üç fazlı, 2 kutuplu, 3 kW 

gücünde sincap kafesli asenkron motorlar kullanılmıĢtır.   
 

YÜKSEK VERĠMLĠ MOTORLARIN GENEL ÖZELLĠKLERĠ 

 

Asenkron motorların verimini artırmak için birçok yöntem mevcut olup bu yöntemlerden 

bazıları aĢağıda verilmiĢtir [10-12]. 
 

• Aktif madde miktarını artırmak (Sargılarda % 20-60 daha fazla bakır) 

• Daha uzun paket boyu kullanmak 

• Çift katmanlı sargılar kullanmak 

• Yüksek performanslı laminasyon malzemeleri kullanmak (%35 daha fazla çelik) 

• Rotor yüzeyinde daha kaliteli alüminyum malzeme kullanmak 

• Fan düzeneği verimini geliĢtirmek 

• Daha kaliteli ve daha düĢük kayıplı elektriksel çelik kullanmak 

• Rotor tasarımını iyileĢtirerek daha verimli hale getirmek 

• Hava aralığını optimize etmek 
 

Motorlarda yapılacak ufak bir verim artıĢı bile büyük miktarlarda enerji tasarrufuna sebep olur.  

Bu sebeple günümüzde standart verimli motorlar yerine yüksek verimli, hatta süper-ultra yüksek 

verimli, motorlar kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Yüksek verimli motorların standart verimli motorlara 

göre bazı avantajları aĢağıda verilmiĢtir [3,13]. 
 

• DüĢük enerji tüketimi sağlanır 

• Yüksek güç faktörüne sahiplerdir 

• Rulman ömürleri yüksektir 

• Bu motorlar standart verimli motorlara nazaran % 35 daha fazla çelik, % 20 daha fazla bakır ve 

% 15 daha fazla alüminyum içerir. Ġlave malzemeler ile yüksek verim, yüksek soğutma alanı, 

daha düĢük sargı sıcaklıkları ve daha uzun kullanım ömrü elde edilir 

• DüĢük manyetik doyma ve küçük soğutma fanı ile daha düĢük ses seviyesi sağlanır 

• Akımları düĢüktür 

• Daha az bakıma ihtiyaç duyarlar 

• DüĢük kayıplar ile birlikte düĢük ısı kayıpları sağlanır 

• Bakım ihtiyaçlarının daha az olması sebebiyle daha uzun kullanım süresi sağlanır 

• Kompakt boyut sayesinde kullanım kolaylığı sağlanır 

• DüĢük sıcaklıklar nedeniyle, motor taĢıyıcılarının ve sargıların ömrü standart verimli motorlara 

göre uzundur 
 

Juha ve arkadaĢları standart verimli motorlar ile yüksek verimli motorları karĢılaĢtırmıĢlar ve 

yüksek verimli motorların; motor yapısındaki geliĢmeler, kalite ve malzeme miktarları sebebiyle daha 

pahalı olduklarını vurgulamıĢlardır. Yüksek verimli motorların pahalı olmalarını aĢağıda verilen 

nedenlerle açıklamıĢlardır[3]. 
 

• Sargılardaki daha fazla bakır malzeme kullanılması  

• Motorun stator ve rotorunda daha kaliteli malzemenin kullanılması 

• Çelik miktarı ve kalitesinin daha iyi olması  

• Yüksek kalitede alüminyum kullanılarak yapılan rotor imalatı 
 

Widell çalıĢmasında yüksek verimli motorların mikro ve makroekonomik yönden faydalarını Ģu 

Ģekilde belirtmiĢtir [5]. 
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• Daha iyi süreç kontrolü 

• GeliĢtirilmiĢ ürün kalitesi 

• Artan rekabet 

• Yüksek istihdam 

• Fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması 

 

YÜKSEK VERĠMLĠ VE STANDART VERĠMLĠ MOTORLARIN FARKLARI 

 

Fiziki Boyut Yönünden Farklar 

 

KarĢılaĢtırması yapılan her iki motorun nüve kısımlarında M700-50A kodlu çelik sac 

kullanılmıĢtır. Saca ait kayıp güç eğrisiFigür1‘ de, B-H eğrisi ise Figür 2‘ de verilmiĢtir. 

 
Figür1. M700-50A malzemesinin kayıp güçeğrisi*14+ 

 

 
Figür2.B-H eğrisi[14] 



IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

750 

 

 

Standart ve yüksek verimli motorlara ait fiziksel parametreler Tablo 1‘ de verilmiĢtir. Tablo 

incelendiğinde stator/rotor paket boyunun ve bir oluktaki sipir sayılarının birbirinden farklı olduğu 

görülmektedir. Motor performansını etkileyen hava aralığı, stator ve rotor oluk yapıları, oluk sayıları, 

iç-dıĢ çap gibi parametrelerin aynı olduğu görülmektedir. Yine kullanılan diğer malzemeler, rulman, 

bilye, rotorda bulunan soğutma kanatçıkları, klemens kutusu vb. her iki motor içinde aynıdır. 

Tablo 1: Fiziksel farklılıklar 

Motor parametreleri Standart verimli motor Yüksek verimli motor 

Hava aralığı uzunluğu 0.25 mm 

Stator oluk yapısı Damla 

Rotor oluk yapısı NEMA B sınıfı 

Stator oluk sayısı 36 

Rotor oluk sayısı 30 

Stator iç çap 80 mm 

Stator dış çap 150 mm 

Stator paket boyu 75 mm 85 mm 

Rotor dış çapı 79.5 mm 

Rotor iç çapı-mil çapı 36 mm 

Rotor paket boyu 75 mm 85 mm 

Bir oluktaki sipir sayısı 68 93 

Kısa devre halkası eni 12.5 mm 

Kısa devre halkası boyu 14 mm 

Fan yapısı 5 kanatlı plastik malzeme 

Sac kalınlığı 0.5 mm 

Çalışma şekli S1 

Verim sınıfı IE1 IE2 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

Asenkron motor performansını etkileyen en önemli parametrelerden biri olan stator ve rotor 

oluk geometrileri her iki motor için aynı olup, oluk geometrileri Figür 3‘ de verilmiĢtir. Standart ve 

yüksek verimli motorlarda oluk yapıları incelendiğinde her iki motor türü için stator oluklarında damla 

tipi oluk yapısı kullanılmıĢtır. Rotor oluk yapısı ise NEMA standartlarında belirtilen B tipi oluk 

yapısına sahiptir. Stator oluk sayısı 36 adet iken rotor oluk sayısı 30 adettir. 

 

 

Figür3. Stator ve rotor oluk geometrileri 
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Her iki motora ait diğer fiziksel özellikler aĢağıda verilmiĢtir. 

• Fan yapısı her iki motor türü için aynı yapıda olup 5 kanatlı olarak plastik malzemeden imal 

edilmiĢtir 

• DıĢ gövde yine her iki motor için alüminyum malzemeden imal edilmiĢ olup soğutma 

kanatçıkları da aynı yapıdadır 

• Her iki motor için mil çapı 36 mm olarak ölçülmüĢtür ve aynı malzemeden yapılmıĢtır 

• Stator sargıları ise farklı sayıda sarılmıĢtır. Standart verimli motor için tel çapı = (1 x 0.71 mm) 

+ (1 x 0.75 mm) iken, yüksek verimli motor için tel çapı = (1 x 0.60 mm) + (2 x 0.65 mm) 

olarak sarılmıĢtır. Her iki motorun sargı hatveleri 1-14-16-18 olarak tam kalıp sarılmıĢtır. 

Standart verimli motorun bir stator oluğundaki sipir sayısı 68 iken, yüksek verimli motorun sipir 

sayısı 93 adet olarak kullanılmıĢtır  

• Her iki motor için hava aralığı uzunluğu 0.25 mm olarak ölçülmüĢtür 

• Kısa devre halkasının boyu her iki motor için 14 mm iken eni 12.50 mm olarak ölçülmüĢtür. 

Kısa devre halkası üzerindeki soğutma kanatçık yapısı ve sayısı da aynıdır 

• Kullanılan diğer malzemeler, rulman, bilye, klemens kutusu vb. her iki motor içinde aynıdır 
 

ĠĢletme Değerleri Yönünden Farklar 

 

Standart ve yüksek verimli motorlara ait iĢletme değerlerinin ve eĢdeğer devre parametrelerinin 

karĢılaĢtırılabilmesi için boĢta çalıĢma deneyi, kısa devre deneyi ve yüklü çalıĢma deneyi yapılmıĢtır. 

Yüklü çalıĢma deneyine ait bağlantı Ģeması Figür4‘ de verilmiĢtir.  
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Figür4. Yüklü çalıĢma deney bağlantısı 

Her iki motor için yapılan boĢta çalıĢma, kısa devre çalıĢma ve yüklü çalıĢma deneylerinden 

elde edilen değerler Tablo2, 3 ve 4‘ te verilmiĢtir. Yüksek verimli motorun stator paket boyu, standart 

verimli motora göre % 13.33 daha uzun olarak imal edilmiĢtir. Bu durum yüksek verimli motorun 

demir kayıplarında % 26.8 oranında bir azalma ile sonuçlanmıĢtır. 

 

Tablo2: BoĢta çalıĢma deney değerleri 
Motor parametreleri Yüksek verimli motor Standart verimli motor 

Güç (W) 355 485 
Gerilim (V) 380 380 
Akım (A) 2.20 2.14 
Güç faktörü 0.24 0.35 
Frekans (Hz) 50 50 
Stator direnci (Ohm) 1.95 1.05 
Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

Tablo3: Kısa devre deney değerleri 

Motor parametreleri Yüksek verimli motor Standart verimli motor 

Güç (W) 430 440 

Gerilim (V) 61.5 59.7 

Akım (A) 5.9 5.9 

Güç faktörü 0.68 0.73 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

Tablo4: Yüklü çalıĢma deney değerleri (Nominal yükte) 

Motor parametreleri Yüksek verimli motor Standart verimli motor 

Güç (W) 3900 3630 
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Gerilim (V) 380 380 
Akım (A) 5.9 5.9 
Güç faktörü 0.94 0.95 
Frekans (Hz) 50 50 
Devir sayısı (d/d) 2895   2872 
Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

Yapılan deneylerden elde edilen eĢdeğer devre parametreleri her iki motor için Tablo 5‘ de 

verilmiĢtir. 

 

Tablo 5: Standart ve yüksek verimli motorların eĢdeğer devre parametreleri 

Motor parametreleri  Yüksek verimli motor (Ohm) Standart verimli motor (Ohm) 

Stator direnci 1.95 1.05 
Rotor direnci 2.16 3.16 
Eşdeğer direnç 4.11 4.21 
Demir direnci 277.43 299.39 
Mıknatıslanma reaktansı 102,86 109.83 
Eşdeğer empedans 6.01 5.89 
Stator reaktansı 2.19 2.05 
Rotor reaktansı 2.19 2.05 
Eşdeğer reaktans 4.38 4.11 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

Yüksek verimli motorda stator sargılarında standart verimli motora göre % 38 daha fazla bakır 

kullanılması stator direncinin artmasına neden olmuĢtur. 

Kayma değeri standart verimli motorda % 4.26 iken, yüksek verimli motorda % 3.50 olarak elde 

edilmiĢtir.  

Bakır kayıpları incelendiğinde yüksek verimli motorun kayma değerinin daha düĢük çıkması 

bakır kayıplarında 10 W‘ lık azalmaya sebep olmuĢtur. 

Nominal çalıĢma noktasında elde edilen moment değerlerinde yine yüksek verimli motorun 

moment değeri daha büyük çıkmıĢtır.Moment değerinin daha büyük elde edilmiĢ olması yüksek 

verimli motorun çıkıĢ gücünün daha büyük elde edilmesini sağlamıĢtır. 

  ÇalıĢmamızda verim hesabı için ilave yük kayıpları çıkıĢ gücünün % 0.5‘ i alınarak hesap 

edilmiĢ, bu değerde 15 W olarak verim hesabında kullanılmıĢtır. Sürtünme ve vantilasyon kayıpları, 

her iki motorun pervane yapısı aynı olduğu için, çıkıĢ gücünün % 3‘ ü, yani 90 W alınmıĢtır. 

 

Tablo 6: Standart ve yüksek verimli motorların verim değerleri 

Motor parametresi 
Yüksek verimli motor Standart verimli motor 

Verim (%) 77.17 71.62 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

 

Tablo 6‘ dan görüldüğü üzere verim değeri nominal çalıĢma Ģartlarında yüksek verimli motorun 

toplam kayıp gücünün daha az elde edilmiĢ olması ve devir sayısının bir miktar artmıĢ olmasına 

(kaymanın azalması) bağlı olarak çıkıĢ gücünün daha büyük elde edilmesini sağlamıĢtır. Bu durum 

verim değerinin % 7.74 daha büyük çıkmasına sebep olmuĢtur. 
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Enerji Tasarrufu Hesabı 

 

Enerji tasarrufu analizlerinde elektrik motorlarının enerji kimliklerinin oluĢturulması 

gerçekleĢtirilebilmektedir. GeliĢmiĢ birçok ülkede EFF3 (düĢük verimli motor) verim sınıfına sahip 

elektrik motorlarının kullanımları yasaklanmıĢ ve EFF1 (yüksek verimli motor) verim sınıfına sahip 

elektrik motorlarının kullanımı yaygınlaĢtırılmaya çalıĢılırken ülkemizde birçok endüstriyel tesiste 

EFF3 verim sınıfına sahip elektrik motorları yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun nedeninin daha 

çok ilk satın alma maliyetlerinin göz önünde bulundurulmasından kaynaklandığı öngörülmektedir. 

Fakat elektrik enerjisinde sağlanan önemli miktardaki enerji tasarrufu ilk satın alma maliyetini kısa 

süreli iĢletme süresinde elimine edebilmektedir [15]. 

 

Elde edilen verim değerleri kullanılarak enerji tasarrufu hesap edilmiĢtir. Motorların sürekli 

olarak çalıĢtığı (S1) (24 saat*7 gün*52 hafta), maksimum verim değerlerinin % 80 yükte elde edildiği, 

elektriğin birim fiyatının 0.184TL/kWh[16] olduğu göz önüne alınarak hesaplamalar yapılmıĢtır. 

Standart verimli bir motorun yüksek verimli motor ile değiĢtirilmesi durumunda tasarruf edilecek 

enerji aĢağıdaki formül yardımı ile hesaplanabilir [17]. 

 

   𝑟       𝑟𝑟      𝑚              𝑚  𝑆         𝐹    𝑟  (
 


                

 
 


              

)(1) 

1 1
3 *8736 / *0.8* 2105.397 /

0.7162 0.7717
EnerjiTasarrufu kW saat yıl kWh yıl

 
   

 
 

 

Para Tasarrufu= Enerji Tasarrufu* Enerjinin Birim Fiyatı    (2) 

 

2105.397 / y *0.184 / 387.393 /ParaTasarrufu kWh ıl TL kWh TL yıl   

 

Yüksek verimli motorun ekstra maliyeti: 

   

𝐹 𝑦   𝐹 𝑟            𝑟 𝑚       𝑟 𝐹 𝑦    𝑆     𝑟    𝑟 𝑚       𝑟 𝐹 𝑦               (3) 

 

336 191 145Fiyat Farkı TL TL TL    

 

Yapılan tasarrufun geri ödeme süresi: 

 

/Geri ÖdemeSüresi Fiyat Farkı ParaTasarrufu       (4) 

 

145 / 387.393 / 0.374 4.5Geri ÖdemeSüresi TL TL yıl yıl ay    

 

1 yılda sadece enerji verimli motor sınıfından kazanılan elektrik enerjisinin, tüketim baz 

alındığında önemli bir miktara sahip olduğu görülmektedir. Bu bağlamda düĢük enerji verimli motor 

sınıfına sahip elektrik motorlarının yüksek enerji verimli motorlar ile değiĢtirilerek önemli miktarda 

enerji tasarrufu sağlanabileceği muhakkaktır [15]. KarĢılaĢtırması yapılan motorlar için yüksek verimli 
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motorun ilk maliyetinin 145 TL fazla olduğu,fakat motorun kendisini 4.5 ayda amorti ettiği 

görülmektedir. 

 

SONUÇLAR 

 

Bu çalıĢmada 3 kW gücünde standart ve yüksek verimli iki motorun fiziksel boyutları ve iĢletme 

değerlerinin karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır. Yüksek verimli motorun stator/rotor paket boyunun daha 

uzun olarak imal edilmesi demir kayıplarında % 26.8 oranında bir azalma ile sonuçlanmıĢtır. 

Kaymanın azalmasına bağlı olarak bakır kayıplarında bir miktar azalma meydana gelmiĢtir. Sipir 

sayısının yüksek verimli motorda daha fazla olması stator direnç değerinin artmasına yol açmıĢtır. 

Diğer fiziksel parametrelerin (hava aralığı uzunluğu, oluk yapıları, sac malzemesi vb.) her iki motor 

için aynı değerlerde imal edildiği belirlenmiĢtir. Yüksek verimli motorun devir sayısının % 0.8 

oranında artması ve kayıp güç değerlerindeki azalmaya bağlı olarak çıkıĢ gücüde standart verimli 

motora göre daha büyük elde edilmiĢtir.Yüksek verimli motorun çıkıĢ gücünün daha yüksek elde 

edilmiĢ olması ve kayıp değerlerindeki azalmaya bağlı olarak verim değerinin % 7.74 daha fazla elde 

edilmesine neden olmuĢtur. 

 

Hem enerji tasarrufu hem de daha büyük iĢletme değerleri (devir sayısı, moment, çıkıĢ gücü) 

göz önüne alındığında yüksek verimli motorların kullanımının yaygın hale getirilmesi ülke ekonomisi 

açısından da büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple iĢletmelerde yüksek verimli motor kullanımının 

teĢvik edilmesi gerekmektedir. 
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Tüketici DavranıĢlarında Renk Psikolojisi 
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Özet 

 

Günümüzde artan rekabet ile gelen pazarlama anlayıĢı ve bu anlayıĢı beraberinde getiren satıĢ çabaları 

çoğu zaman yeterli olmamaktadır. Görsel ve iĢitsel tanıtımın yanı sıra bilinçaltını etkileme çalıĢmaları 

gündeme gelmiĢtir. Sürekli araĢtırılarak geliĢtirilen tüketici davranıĢı nedenleri yeterli gelmemekte ve 

―güdü‖ dediğimiz içsel uyarıcıların etkisinde tıkanmaktadır. Dolayısıyla tüketici davranıĢlarında 

psikolojinin önemi giderek artmıĢ ve sistem daha da karmaĢıklaĢmıĢtır. Konunun bu denli geniĢlemesi 

bilinçaltını etkileyen her türlü etkiyi inceleme altına almıĢtır ki renk bilimi de bu etkilerden biridir. 

Renklerin tüketici davranıĢlarına etkisi en az tüketici davranıĢları kadar karmaĢık bir süreçtir çünkü 

rengin bilinçaltına etkisi henüz pek çok bilinmezliği barındıran ve pek çok varsayım ile açıklanabilen 

bir mevzudur. Tüm bu belirsizliğe rağmen renk olgusu, pazarlamada sessiz bir silah olarak çoğunlukla 

bilinçli Ģekilde kullanılmaktadır. Çünkü renkler dikkatimizi üç saniye içerisinde çekerler ve müĢteri 

belli bir ruh hali içerisindeyken tatmini, davranıĢlarını ve güdülerini etkilerler. Böylece renkler 

aracılığı ile gönderilen mesajlar yerini bulmuĢ olur.  

ÇalıĢmanın amacı, tüketici davranıĢlarında rengin psikolojik etkilerini tanımlanmak ve renklerin 

çağrıĢtırdığı duygu ve düĢüncelerin seviyesini ölçmektir. AraĢtırmanın türü tanımlayıcı araĢtırmadır.16 

farklı duygu çeĢidi üzerine çalıĢılmıĢ 16 yaĢ üstü 206 kiĢiye kolayda örnekleme yöntemi ile anket 

uygulanmıĢtır. Katılımcıların büyük çoğunluğu Ġstanbul‘da yaĢıyor olup Ġstanbul dıĢından da katılım 

olmuĢtur. Anket iki kısımdan oluĢmaktadır. Birinci kısımda duyguların hissettirdiği renkleri ölçen 

sorular, ikinci kısımda ise demografik özellikleri içeren sorular yer almaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Tüketici Davranışları, Tüketici Psikolojisi, Renk Psikolojisi 

 

Psychology Of Color In Consumer Behavıors 

Abstract 

 

Today the marketing concept which comes with the increasing competition and the sales efforts which 

bring along this concept are not often sufficient. Besides visual and audial promotion, activities 

affecting the subconscious has also appeared. Constantly researched and developed consumer behavior 

reasons are not sufficient and it is obstructed with the effect of the internal stimulus called ―motive‖. 

Hence, the importance of psychology has increased significantly in consumer behavior and the system 

has become more and more complex. The expansion of the topic has covered all kinds of effects 

affecting the subconscious and chromatics is also one of these effects.   

The effect of the colors to the consumer behavior is just as complex process as consumer behaviors 

because the effect of the colors to subconscious includesmany unknownand is an issue explained by 

several assumptions. Despite all these uncertainty, color phenomenon is used as a silent weapon in 

marketing mostly consciously. Because the colors draw our attention within three seconds and when 
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the customer is in certain mood, they effect satisfaction, behavior and motives. Thus, the messages 

send via colorswould have found their place. 

The aim of the study is to identify the psychological effects of color in consumer behavior and to 

measure the level of the thoughts and emotions which the colors recall. The type of research is 

descriptive research. The work was conducted on 16 different emotion types and survey was given to 

206 participants over 18 years old with convenience sampling method. A big majority of the 

participants resides in Istanbul and there were participants outside of Istanbul as well. The survey 

consists of two parts. In the first part, there are questions which measure the colors that the emotions 

make you feel, in the second part, there are questions which includes demographics.  

 

Keywords: Consumer Behaviors, Consumer Psychology, Psychology of Color 

 

 

GĠRĠġ 

Tüketici davranıĢlarını etkileyen pek çok etken vardır. Bu etkenler her bir tüketicide farklı 

Ģekilde kendilerini yansıtırlar. Bu karmaĢık yapının yanı sıra ekonomik, kültürel ve teknolojik 

geliĢmeler, dolayısıyla değiĢen toplum yapımız tüketicilerin davranıĢ Ģekillerinin daha da karmaĢık 

hale gelmesine neden olmaktadır. Zaman içerisinde satın alma davranıĢları, kuralı olmayan bir Ģekilde 

ve hızlıca değiĢime uğramaktadır. Tüm bu etkenlere hızla artan rekabet koĢullarının da eklenmiĢ 

olması iĢletmelerin iĢini iyice zor hale getirmiĢ, geleneksel pazarlama anlayıĢı yerini tüketicilerin ön 

planda olduğu modern pazarlama anlayıĢına bırakmıĢtır.  

 Bu değiĢimlerden dolayı günümüzde tüketici davranıĢlarının incelenmesi ve davranıĢ 

nedenlerinin araĢtırılması, insana dair pek çok psikolojik etkinin incelenmesi ile yakın anlam 

taĢımaktadır. Bilinçaltı her türlü etki inceleme altına alınmıĢtır.Renk bilimi de bu etkilerden biridir. Bu 

etkiler insanlar üzerinde yapılan bilimsel araĢtırmalar ile kanıtlanmıĢtır. Bu sebeple günümüzde 

binlerce renkle kompoze edilmiĢ reklamlar tüketicilere sunulmaktadır. Mağazalarda, alıĢ veriĢ 

merkezlerinde, mağaza dizaynı, afiĢ ve broĢürlerdeki renkler, ambalaj renkleri vb. bilinçli Ģekilde 

kullanılmaktadır. 

LĠTERATÜR TARAMASI 

Tüketici davranıĢını açıklamadan önce ―tüketici‖kelimesinin üzerinde durmak daha doğru 

olacaktır. Bir toplumda yaĢayan insanların tümü doğdukları andan ölene kadar tüketicilerdir. 

Mağazadan alıĢ veriĢ yapan kiĢiye ise müĢteri denir (Mucuk, 2001: 64). 

Pazarlama açısından tüketici denince ise, kendisinin veya kendisi ile ilgili bireylerin 

ihtiyaçlarına yönelik olarak alıĢ veriĢ yapan ya da yapma potansiyeli ola kiĢilere tüketici denir. 

(Mucuk, 2001: 64). Bir baĢka grup tüketici ise baĢkalarının ihtiyaçlarını gidermek için ticari amaçlı 

satın alım yaparlar ki bunlara da ticari müĢteri denmektedir (OdabaĢı, 1996: 20).  

Tüketici davranıĢının ana yapısını insan davranıĢı oluĢturmaktadır (OdabaĢı, 1996: 29). Her 

duygu ve düĢünce insan davranıĢının bir parçası olduğu için tüketici davranıĢını insan davranıĢı olarak 

incelemek gerekir.  

Genel olarak tüketicinin satın alma davranıĢını etkileyen faktörleri iki grupta toplamak 

mümkündür (OdabaĢı ve BarıĢ, 2003: 30, Efendioğlu, 2004: 11): Dış Faktörler: Tüketicinin sosyal, 

ekonomik ve coğrafi çevresidir. İç Faktörler: tüketicinin kendi ile ilgili etmenlerdir. Güdüleyici 

faktörler olarak da adlandırılabilen bu etkilere fizyolojik veya psikolojik özellikler örnek verilebilir.  
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Keith (1981) yaptığı çalıĢmada, tüketici davranıĢlarının kilit noktası kabul edilen güdüleme 

konusu ile ilgili olarak 3 önemli unsur ortaya çıktığı sonucunu bulmuĢtur(Keith, 1981: 56);Belirli 

amaca yönelik güdüleyici durum,  amaca yönelik davranıĢ ve amaca ulaĢmak. 

Ayrıca tüketiciler bir ihtiyacın ortaya çıkmasında 2 tür yarar aramaktadırlar. Bunlardan biri, 

ürünün iĢlevselliğine yönelik olan somut yarar, diğeri ise duygusal, estetik, hedonik yarardır. Renk 

faktörü her iki fayda için de geçerlidir. Tüketici herhangi bir renk ürünü ihtiyacı olduğu için alabilir 

örneğin mavi moda olsa da olmasa da mavi bir kazak almak için alıĢ veriĢe çıkabilir. (Zaltman, 2003: 

85) 

Ġnsanlar renkle karĢı karĢıya geldiklerinde oldukça karmaĢık tepkiler verirler. Bu yüzden bu 

alanda yapılan tüm çalıĢmalar ĢaĢırtıcı sonuçlar vermiĢlerdir. Favre ve Nowember (1979) benzer bir 

çalıĢmada, renklerin bilinçaltını etkilediği ve bu etkileme sonucunda ortaya çıkan duyguların bilinç 

üstüne aktarılarak reaksiyonlara neden olduğu sonucunu bulmuĢlardır(Favre ve Nowember, 1979: 20). 

Bu sonucu destekler literatür çalıĢmaları duygu, düĢünme ve öğrenmenin %95‘inin bilinçaltı zihinde 

oluĢtuğunu göstermiĢtir.(Wegner, 2002: 13) 

Hislerimiz çevresel sinyaller ile hareket eder ve etrafımız nasıl algıladığımızı anlamamız sağlar. 

Harward üniversitesinde biyolog olan John Dowling (1998), görsel algılamanın ―tekrar yapılandırıcı 

ve yapıcı‖ olduğunu belirtmiĢtir. Pazarlama Ģekillerinin çok büyük bir çoğunluğunda gelen mesaj önce 

göze gelmektedir. (Mısırlı, 2003: 1).  Retinayagelen görseller iki boyutlu yansır ancak bir 3 boyutlu bir 

dünyada yaĢarız. Görsel sistem sadece retinaya yansıyan bilgiyi kullanmaz yanı sıra deneyim ve 

tecrübeleri yorumlayarak anlaĢılır bir görüntü oluĢturur (Dowling, 1998: 119-120). 

OdabaĢı ve BarıĢ(2003:139) çalıĢmalarında bazı renklerin hangi ürünlerle bağdaĢtırıldığını 

aĢağıdaki tabloda göstermiĢtir;  

 

Tablo 1: Renklerin Genel AlgılanıĢı. 

Renk Algı Pazaraama Örnekleri 

Kırmızı 
Güçlü, tehlikeli, heyecanlı heyecanlı, sıcak, Ģehvetli dıĢa 

dönük 

Nestle- Coca-Cola 

 

YeĢil serin, sakin, doğal 

Clinique Kozmetik 

Seven-up,Garanti Bankası 

Mavi serin, sakin, hüzünlü 
DavidoffCoolWater  ParfümBig Blue IBM, Nivea 

Siyah soğuk, prestijli, sofistike JohnyWalker Black Label 

Kaynak: OdabaĢı ve BarıĢ, 2003:139 

 

Bir zamanlar renkler sadece sevildiği için kullanıldığı var sayılırken günümüzde durum oldukça 

karmaĢıklaĢmıĢtır. Renk psikolojisi ve kiĢilere hissettirdikleri üzerine yapılan pek çok araĢtırma 

yapılmıĢ ve ilginç sonuçlar elde edilmiĢtir. Hastaneler ve doktorların muayenehaneleri ve steril 

kıyafetlerde kullanılan mavi ve yeĢil renklerin sakinleĢtirici etkileri olduğu, kumarhane gibi hareketli 

yerlerde ise heyecanlandırdığı için kırmızı rengin kullanımının doru bir hareket olduğu sonucu bu 

çalıĢmalardan çıkan sonuçlar arasındadır. (Grossman ve Wisenblit, 1999: 78) 
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ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 

AraĢtırmanın Amacı, Kapsamı ve Kısıtları 

Renkler sadece dikkat çekmeye yaramaz. Hangi rengin hangi amaç için kullanılması 

gerektiğinin bilinmesi gerekir. Bir deterjan firmasının ambalaj renkleri üzerine yapmıĢ olduğu 

araĢtırmada, sarının temizleyici, mavinin hijyenik, kırmızının ise zarar verici olarak algılandığı sonucu 

ortaya çıkmıĢtır.(OdabaĢı ve BarıĢ, 2003: 138) Renk kullanımı pek çok ürünün daha kolay yada fazla 

satılmasına neden olur. Ġsviçre‘de renkli hale dönüĢtürüldükten sonra satıĢı büyük miktarlara çıkmıĢ 

eternit ürünü bu konuda verilebilecek binlerce örnekten sadece bir tanesidir (Selman, 1995: 52). Ne 

var ki bu alanda yapılan araĢtırmalar literatürde çok fazla değildir.  

Bu araĢtırmada farklı ürünler üzerinde tüketicilerin farklı renkler ile ilgili hissettiği duygu, 

düĢünce ve uyandırdığı ruhsal etkilerin ne ölçüde olduğu ölçülmüĢtür. AraĢtırma için gerekli bilgi ve 

verilerin toplanmasında tanımlayıcı araĢtırma modeli kullanılmıĢtır. Renklerin çağrıĢtırdığı duygular 

değerlendirilmiĢtir.    

AraĢtırmada birincil veriler internet üzerinden anket aracılığı ile toplanmıĢtır. Anket formu ile 

elde edilen veriler demogrofik ve sosyoekonomik veriler, tutumsal veriler, davranıĢsal verilerdir. 

Örnekleme Süreci  

AraĢtırmanın ana kütlesini 16 yaĢ üstü kiĢiler oluĢturmaktadır. Toplam 206 kiĢilik bir örneklem 

üzerine anket çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmaya katılan deneklerin ağırlıklı kısmı Ġstanbul‘da 

yaĢıyor olup Türkiye‘nin diğer illerinden de katılım olmuĢtur. 

AraĢtırmanın Hipotezleri 

AraĢtırma hipotezleri aĢağıdaki Ģekilde oluĢturulmuĢtur: 

H0: Renkler ve tüketicilerin hisleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. 

H1:Renkler ve tüketicilerin hisleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır. 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde SPSS(Static Program forSocialSciences) paket programı kullanılmıĢtır. 

AraĢtırmanın güvenilirliği Cronbach Alpha yöntemine göre analiz edilmiĢ sorular güvenilirlik 

analizine tabi tutulmuĢ ve Alpha değeri, 7856 bulunmuĢtur. Bu değer çalıĢmanın güvenilirliğinin 

oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. 

AraĢtırmaya Katılanların Demografik Özellikleri 

 

Tablo 2: YaĢ Verilerine ĠliĢkin Frekans Analizi 

YaĢ  n % 

18 yaĢ ve altı 23 11,2 

19-25 84 40,8 

26-35 81 39,3 

36-45 13 6,3 

46-55 5 2,4 

Toplam  206 100 

 

AraĢtırmaya katılanların demografik özelliklerine göre, araĢtırmaya katılanların % 11,2‘si 18 

yaĢ ve altı, % 40,8‘i19-25, % 39,3‘ü 26-35, % 6,3‘ü36-45, % 2,4‘ü46-55 yaĢ aralığındadır. Bu 

bağlamda, araĢtırmaya katılanların büyük çoğunluğu orta yaĢlı (19-35 yaĢ arası) 

tüketicilerdenoluĢmaktadır.  

 

Tablo 3: ġehir Verilerine ĠliĢkin Frekans Analizi  
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YaĢanan ġehir n % 

Ġstanbul 162 78,64 

Diğer 44 21,36 

Toplam  206 100 

 

Katılımcıların % 78,64‘ü Ġstanbul‘da, 521,36‘sı diğer Ģehirlerde yaĢamaktadır. 

 

Tablo 4: Gelir Verilerine ĠliĢkin Frekans Analizi 

Gelir  n % 

1000 TL ve altı 4 1,9 

1001-1500 TL 58 28,2 

1501-2000 TL 51 24,8 

2001-2500 TL 21 10,2 

2501-3000TL 53 25,7 

3000 TL ve üstü 19 9,2 

Toplam 206 100 

AraĢtırmaya katılanların%1,9‘u 1000 TL ve altı, %28,2‘si 1001-1500 TL, %24,8‘i 1501-2000 

TL, %10,2‘si 2001-2500 TL, %25,7‘si 2501-3000TL, %9,2‘si 3000 TL ve üstü gelir düzeyine sahiptir. 

Katılımcıların %2,9‘u yönetici, %3,4‘ü biliĢim, %3,4‘ü öğretmen, %3,4‘ü serbest meslek sahibi, 

%3,9‘u akademisyen, %4,4‘ü memur, 54,4‘ü satıĢ pazarlama uzmanı, %5,8‘i finansçı, %7,3‘ü 

teknisyen, 57,8‘i mühendis, %8,3‘ü muhasebeci, %28,6‘sı öğrenci ve %16,5‘i diğer meslek 

gruplarında çalıĢmaktadır. 

 

Tablo 5: Cinsiyet Verilerine ĠliĢkin Frekans Analizi 

Cinsiyet  n % 

Kadın  90 43,7 

Erkek  116 56,3 

Toplam  206 100 

 

Katılımcıların % 43,7‘si kadın, % 56,3‘ü erkektir. 

ARAġTIRMANIN BULGULLARI 

Duygulara iliĢkin değiĢkenlerin çağrıĢtırdıkları renkler: 

Tablo 6: Açlık Duygusunun ÇağrıĢtırdığı Renkler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabloda kırmızı rengin %38,8 oranla akla ilk gelen renk olduğu tespit edilmiĢtir. Kırmızıyı 

%17,5 oranla sarı, %14,6 oranla siyah ve %12,6 oranla beyaz, % 4,4 oranla mor ve kahverengi, %3,9 

oranla turuncu son olarak %1,9 oranla yeĢil ve mavi takip etmiĢtir.   

 

 

Açlık n % 

Mavi 4 1,9 

Yeşil 4 1,9 

Turuncu 8 3,9 

Kahverengi 9 4,4 

Mor 9 4,4 

Beyaz 26 12,6 

Siyah 30 14,6 

Sarı 36 17,5 

Kırmızı 80 38,8 

Total 206 100,0 
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Tablo 7: Güven Duygusunun ÇağrıĢtırdığı Renkler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabloda beyaz rengin %41,7 oranla akla ilk gelen renk olduğu tespit edilmiĢtir. Bunu %23,8 

oranla mavi, %12,6 oranla yeĢil, %9,7 oranla kırmızı, %6,3 oranla siyah, %3,4 oranla kahverengi, 

%1,5 oranla sarı ve %1 oranla turuncu renk takip etmiĢtir. 

 

Tablo 8: Güç Duygusunun ÇağrıĢtırdığı Renkler 

 

Tabloda siyah rengin %37,9oranla akla ilk gelen renk olduğu tespit edilmiĢtir. Bunu %32,5 

oranla kırmızı, %13,1 oranla mavi, %6,8 oranla sarı, %1,9 oranla mor ve yeĢil ve son olarak %1,5 

oranla kahverengi ve turuncu takip etmiĢtir. 

 

Tablo 9: Ciddiyet Duygusunun ÇağrıĢtırdığı Renkler 

Ciddiyet n % 

Turuncu 1 ,5 

Mor 2 1,0 

Kırmızı 3 1,5 

Yeşil 4 1,9 

Sarı 7 3,4 

Mavi 19 9,2 

Kahverengi 24 11,7 

Beyaz 25 12,1 

Siyah 121 58,7 

Total 206 100,0 

 

Tabloda siyah rengin %58,7 oranla akla ilk gelen renk olduğu tespit edilmiĢtir. Bunu %12,5 

oranla beyaz,  % 11,7 oranla kahverengi, %9,2 oranla mavi, %3,4 oranla sarı, %1,9 oranla yeĢil, %1,5 

oranla kırmızı, %1,0 oranla mor ve son olarak %0,5 oranla turuncu takip etmiĢtir. 

 

Güven n % 

Turuncu 2 1,0 

Sarı 3 1,5 

Kahverengi 7 3,4 

Siyah 13 6,3 

Kırmızı 20 9,7 

Yeşil 26 12,6 

Mavi 49 23,8 

Beyaz 86 41,7 

Total 206 100,0 

Güç  n % 

Kahverengi 3 1,5 

Turuncu 3 1,5 

Yeşil 4 1,9 

Mor 4 1,9 

Sarı 6 2,9 

Beyaz 14 6,8 

Mavi 27 13,1 

Kırmızı 67 32,5 

Siyah 78 37,9 

Total 206 100,0 
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Tablo 10: Samimiyet Duygusunun ÇağrıĢtırdığı Renkler 

Samimiyet n % 

Siyah 1 ,5 

Kahverengi 6 2,9 

Mor 13 6,3 

Kırmızı 18 8,7 

Yeşil 24 11,7 

Sarı 25 12,1 

Mavi 32 15,5 

Beyaz 38 18,4 

Turuncu 49 23,8 

Total 206 100,0 

 

Tabloda turuncu rengin %23,8 oranla akla ilk gelen renk olduğu tespit edilmiĢtir. Bunu %18,4 

oranla beyaz ve % 15,5 oranla mavi, %12,1 oranla sarı, %11,7 oranla yeĢil, %8,7 oranla kırmızı, %6,3 

oranla mor, %2,9 oranla kahverengi ve %0,5 oranla siyah takip etmiĢtir. 

 

Tablo 11: Huzur Duygusunun ÇağrıĢtırdığı Renkler 

Huzur  n % 

Kahverengi 1 ,5 

Siyah 3 1,5 

Kırmızı 4 1,9 

Sarı 4 1,9 

Turuncu 4 1,9 

Mor 6 2,9 

Yeşil 52 25,5 

Mavi 58 28,2 

Beyaz 74 35,9 

Total 206 100,0 

 

Tabloda beyaz rengin %35,9 oranla akla ilk gelen renk olduğu tespit edilmiĢtir. Bunu %28,2 

oranla mavi ve % 25,2 oranla yeĢil, %2,9 oranla mor, %1,9 oranla turuncu, sarı ve kırmızı, %1,5 

oranla siyah ve %0,5 oranla kahverengi takip etmiĢtir. 

 

Tablo 12: Tazelik Duygusunun ÇağrıĢtırdığı Renkler 

Tazelik  n % 

Siyah 1 ,5 

Mor 2 1,0 

Kahverengi 3 1,5 

Turuncu 3 1,5 

Kırmızı 15 7,3 

Mavi 15 7,3 

Sarı 18 8,7 

Yeşil 71 34,5 

Beyaz 78 37,9 

Total 206 100,0 

 

Tabloda beyaz rengin %37,9 oranla akla ilk gelen renk olduğu tespit edilmiĢtir. Bunu %34,5 

oranla yeĢil, %8,7 oranla sarı, %7,3 oranla mavi ve kırmızı, %1,5 oranla turuncu ve kahverengi, %1,0 

oranla mor ve son olarak %0,5 oranla siyah takip etmiĢtir. 
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Tablo 13: Masumiyet Duygusunun ÇağrıĢtırdığı Renkler 

Masumiyet n % 

Kahverengi 2 1,0 

Kırmızı 3 1,5 

Turuncu 6 2,9 

Yeşil 8 3,9 

Mor 8 3,9 

Mavi 11 5,3 

Sarı 21 10,2 

Beyaz 147 71,4 

Total 206 100,0 

Tabloda beyazın %71,4 oranla akla ilk gelen renk olduğu tespit edilmiĢtir. Bunu %10,2 oranla 

sarı, %5,3 oranla mavi, %3,9 oranla yeĢil ve mor, %2,9 oranla turuncu, %1,5 oranla kırmızı ve %1,0 

oranla kahverengi takip etmiĢtir. 

 

Tablo 14: Prestij Duygusunun ÇağrıĢtırdığı Renkler 

Prestij  n % 

Yeşil 6 2,9 

Sarı 8 3,9 

Turuncu 10 4,9 

Mor 10 4,9 

Kahverengi 15 7,3 

Beyaz 18 8,7 

Mavi 27 13,1 

Kırmızı 47 22,8 

Siyah 65 31,6 

Total 206 100,0 

 

Tabloda siyahın %31,6 oranla akla ilk gelen renk olduğu tespit edilmiĢtir. Bunu %28,3 oranla 

kırmızı,  %13,1 oranla mavi, %8,7 oranla beyaz, %7,3 oranla kahverengi, %4,9 oranla mor ve turuncu, 

%3,9 oranla sarı ve %2,9 oranla yeĢil takip etmiĢtir. 

 

Tablo 15: NeĢe Duygusunun ÇağrıĢtırdığı Renkler 

Neşe  n % 

Kahverengi 3 1,5 

Mor 13 6,3 

Beyaz 14 6,8 

Mavi 18 8,7 

Yeşil 21 10,2 

Sarı 26 12,6 

Kırmızı 43 20,9 

Turuncu 68 33,0 

Total 206 100,0 

 

Tabloda turuncu rengin %33,0 oranla akla ilk gelen renk olduğu tespit edilmiĢtir. Bunu %20,9 

oranla kırmızı, %12,6 oranla sarı, %10,2 oranla yeĢil, %8,7 oranla mavi, %6,8 oranla beyaz, %6,3 

oranla mor ve %1,5 oranla kahverengi takip etmiĢtir. 
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Tablo 16: Mutluluk Duygusunun ÇağrıĢtırdığı Renkler 

Mutluluk  n % 

Siyah 1 ,5 

Kahverengi 3 1,5 

Mor 11 5,3 

Sarı 17 8,3 

Yeşil 19 9,2 

Turuncu 34 16,5 

Beyaz 35 17,0 

Kırmızı 42 20,4 

Mavi 44 21,4 

Total 206 100,0 

 

Tabloda mavi rengin %21,4 oranla akla ilk gelen renk olduğu tespit edilmiĢtir. Bunu %20,4 

oranla kırmızı, %17,0 oranla beyaz, %16,5 oranla turuncu, %9,2 oranla yeĢil, %8,3 oranla sarı, %5,3 

oranla mor, %1,5 oranla kahverengi ve %0,5 oranla siyah takip etmiĢtir. Sonuçların birbirine yakın 

çıkmasının ve uç noktalarda olmamasının nedeni kiĢilerin ihtiyaç duydukları renklerin farklılığı ile 

iliĢkilendirilmiĢtir. 

 

Tablo 17: Sağlık Duygusunun ÇağrıĢtırdığı Renkler 

Sağlık n % 

Mor 1 ,5 

Siyah 3 1,5 

Turuncu 4 1,9 

Kahverengi 5 2,4 

Sarı 8 3,9 

Kırmızı 11 5,3 

Yeşil 31 15,0 

Mavi 32 15,5 

Beyaz 111 53,9 

Total 206 100,0 

 

Tabloda beyazın %53,9 oranla akla ilk gelen renk olduğu tespit edilmiĢtir. Bunu %15,5 oranla 

mavi, % 15,0 oranla yeĢil, %5,3 oranla kırmızı, %3,9 oranla sarı, %2,4 oranla kahverengi, %1,9 oranla 

turuncu, %1,5 oranla siyah ve %0,5 oranla takip etmiĢtir. 
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Tablo 18: Lezzet Duygusunun ÇağrıĢtırdığı Renkler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabloda kırmızı rengin %41,7 oranla akla ilk gelen renk olduğu tespit edilmiĢtir. Bunu %15,5 

oranla yeĢil,  % 15,0 oranla beyaz, %9,2 oranla sarı, %7,3 oranla turuncu, %4,9 oranla kahverengi, 

%2,9 oranla siyah, %1,9 oranla mavi ve %1,5 oranla mor takip etmiĢtir. 

 

Tablo 19: Doğallık Duygusunun ÇağrıĢtırdığı Renkler 

Doğallık  n % 

Siyah 1 ,5 

Mor 1 ,5 

Kırmızı 2 1,0 

Turuncu 4 1,9 

Sarı 5 2,4 

Kahverengi 5 2,4 

Mavi 17 8,3 

Yeşil 68 33,0 

Beyaz 103 50,0 

Total 206 100,0 

 

Tabloda beyazın %50,0 oranla akla ilk gelen renk olduğu tespit edilmiĢtir. Bunu %33,0 oranla 

yeĢil, %8,3 oranla mavi, %2,4 oranla kahverengi ve sarı, %1,9 oranla turuncu, %1,0 oranla kırmızı ve 

son olarak %0,5 oranla mor ve siyah takip etmiĢtir. 

 

Tablo 20: Enerji Duygusunun ÇağrıĢtırdığı Renkler 

Enerji   n % 

Siyah 5 2,4 

Kahverengi 6 2,9 

Sarı 11 5,3 

Yeşil 11 5,3 

Mor 11 5,3 

Beyaz 15 7,3 

Mavi 22 10,7 

Turuncu 26 12,6 

Kırmızı 99 48,1 

Total 206 100,0 

 

Lezzet  n % 

Mor 3 1,5 

Mavi 4 1,9 

Siyah 6 2,9 

Kahverengi 10 4,9 

Turuncu 15 7,3 

Sarı 19 9,2 

Beyaz 31 15,0 

Yeşil 32 15,5 

Kırmızı 86 41,7 

Total 206 100,0 
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Tabloda kırmızı rengin %48,1 oranla akla ilk gelen renk olduğu tespit edilmiĢtir. Bunu %12,6 

oranla turuncu,  %10,7 oranla mavi, %7,3 oranla beyaz, %5,3 oranla mor, yeĢil ve sarı, %2,9 oranla 

kahverengi ve %2,4 oranla siyah takip etmiĢtir. 

 

Tablo 21: Heyecan Duygusunun ÇağrıĢtırdığı Renkler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabloda kırmızı rengin %56,3 oranla akla ilk gelen renk olduğu tespit edilmiĢtir. Bunu 

%12,1oranla turuncu,  %11,7 oranla mor, %5,3 oranla sarı, %4,4 oranla mavi ve beyaz, %2,9 oranla 

kahverengi ve son olarak %1,5 oranla siyah ve yeĢil takip etmiĢtir. 

 

―AĢağıdaki kavramlarla ilgili olan rengi iĢaretleyiniz‖ sorusuna verilen cevaplar aĢağıdaki 

Ģekilde gruplandırılmıĢtır. 

 

 

 

 

Tablo 22: Renklerin Hissettirdiği Duyguların Gruplandırılması 

Açlık %38,8 Kırmızı %17,5 Sarı %14,6 Siyah %12,6 Beyaz 

Güven %41,7 Beyaz  %21,8 Mavi %12,6 Yeşil %9,7 Kırmızı 

Güç %37,9 Siyah %32,5 Kırmızı   

Ciddiyet %58,7 Siyah %12,1 Beyaz %11,7 Kahverengi  

Samimiyet %23,8 Turuncu %18,4 Beyaz %15,5 Mavi  

Huzur %35,9 Beyaz %28,2 Mavi %25,2 Yeşil  

Tazelik %37,9 Beyaz %34,5 Yeşil   

Masumiyet %71,4 Beyaz %10,2 Sarı   

Prestij %31,6 Siyah %22,8 Kırmızı %13,1 Mavi  

Neşe %33,0 Turuncu %20,9 Kırmızı   

Mutluluk %21,4 Mavi %20,4 Kırmızı %17,0 Beyaz  

Sağlık %53,9 Beyaz %15,5 Mavi %15,0 Yeşil  

Lezzet %41,7 Kırmızı %15,5 Yeşil %15,0 Beyaz  

Doğallık %50,0 Beyaz %33,0 Yeşil   

Enerji %48,1 Kırmızı %12,6 Turuncu   

Heyecan %56,3 Kırmızı %12,1 Turuncu   

 

  

Heyecan   n % 

Siyah 3 1,5 

Yeşil 3 1,5 

Kahverengi 6 2,9 

Beyaz 9 4,4 

Mavi 9 4,4 

Sarı 11 5,3 

Mor 24 11,7 

Turuncu 25 12,1 

Kırmızı 116 56,3 

Total 206 100,0 
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BULGULARIN YORUMLANMASI 

AraĢtırma bulgularında renklerin tüketicilerin hislerini etkilediği sonucu elde edilmiĢ yani H0 

hipotezi reddedilmiĢtir. YaĢ, cinsiyet, meslek grubu ve gelir düzeyi açısından bakıldığında önemli bir 

fark olmadığı saptanmıĢtır.  

Beyazdan doğan ana renklere bakıldığında: sarı; entellektüelizmin simgesi,  kırmızı; cesaret, 

ataklık ve kuvvetin simgesi, mavi ise iyileĢtiriciliğin ve mantığın simgesidir. (Sun, 1992: 25). Kırmızı 

aynı zamanda kuvvet, canlılık, enerji ve dinamizm anlamına gelir. VahĢi, canlandırıcı hatta sinir 

bozucudur ve kendisini zorla kabul ettirir (KamıĢ, 1994: 23).Kırmızının bizlere aĢıladığı en önemli 

duygu, sıcaklık, heyecan ve bir an önce harekete geçme istemidir. Devamlılık, fiziksel güç ve azim 

onun bütünlüğüdür(Sun, 1992: 51).Bu yüzden enerji ve heyecan gibi duygularda kırmızının akla gelen 

ilk renk olması ĢaĢırtıcı değildir. Mavi ise kurum rengidir (Efendioğlu, 2004: 27). Ġstikrar mesajını 

artırmak için kullanılır. Örneğin Coca-Cola kırmızı IBM mavidir. Yine aynı sebeplerden güven, 

samimiyet, prestij ve mutluluk duygularında mavinin akla gelen renkler olduğunu söyleyebiliriz.  

YeĢil renk paylaĢmanın, uyumun, cömertliğin, iĢ birlikteliğinin sembolüdür. Sinirlerin 

yatıĢmasında, kendine hakimiyette güçlü bir potansiyeldir. Aklın ve bilincin rengidir. Ġnsana güven, 

huzur ve istikrar ıĢınlar. Özgürlük,uyum ve denge yeĢilin doğal enerjisi ile iletiĢim içerisindedir. 

Hayatın yenilenmesinde insanın duygu ve zihinsel potansiyelini yeniliye bilen bir güçtür(Sun, 1992: 

56). Bu yüzden araĢtırmamızda sağlık, doğallık, huzur ve tazelik gibi duygularda yeĢil renk ağırlıklı 

akla gelmiĢtir.  

Siyah, koyu ve örtücüdür. Ümitsizliğin ve ölümün sembolüdür (KamıĢ, 1994: 22). Korku ve 

karanlığın rengi olduğu gibi fenalıkların ve Ģeytanın rengi de siyah renktir (Kalmık, 1950: 40). 

AraĢtırmamızda ciddiyet, güç ve prestij duygularında akla ilk gelen renk olmuĢtur.  

Mor rengin ise nevrotik duyguları ortaya açığa çıkardığından bilinçaltını korkuttuğu 

saptanmıĢtır. Kader, içe kapanıĢ, melankoli ifade ettiği söylenir. (Sun, 1992: 58). AraĢtırmamızda 

morun en az akla gelen renk olarak çıkması bu görüĢün destekçisi olmuĢtur.  

AraĢtırmanın özellikle pazarlama uygulayıcıları tarafından kullanılacak ürüne yönelik yapılacak 

renk tercihlerinde(ambalaj, tanıtım, logo vb.) etkili olacağı düĢünülmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Renkleri görmek pek çok duygu ve düĢüncemizi değiĢtirir. Retina tarafından algılanan her 

görüntü beynin arkasında hipotalamus adı verilen hipofiz salgılayan yumurta biçiminde bir bölgeye 

iletilir. Bu bölge bilinçaltı duyguların da yönlendirildiği bir bölgedir. Renklerin farklı karakterleri ve 

hissettirdikleri bu bölge tarafından bilinir ve bu etkiler tüketim davranıĢlarına yansır. Keza daha önce 

de belirttiğimiz üzere karar verme sürecinin %95‘i bilinçaltında gerçekleĢmektedir.  

Tüm bu bilgilerden hareketle çalıĢmamızda renklerin etkilerini ve hissettirdiklerini irdelemeye 

çalıĢtık. Bu konu karmaĢık, bilinçaltı ile ilintili ve bilinçaltı iĢleyiĢin ortaya çıkarılması gereken bir 

konudur. Literatürde özellikle ambalaj ve mağaza dizaynı renklerinde üzerinde çalıĢılmıĢ bir konudur.  

Pek çok firma renk gücünü bilinçli Ģekilde pazarlama aracı olarak kullanmaktadır ki literatürde 

bu örneklere sıklıkla rastlamaktayız. Ancak bilinçaltının karmaĢıklığını barındıran bu engin ve 

karmaĢık konu bilimin her alanında çalıĢılabilecek düzeydedir. Renk bilimi fizikte fotonları, kimyada 

pigmentleri, tıpta çeĢitliliği, psikolojide bilinçaltını anlatmamıza yarayan disiplinler arası yardımcı bir 

bilimdir denilebilir.  

ÇalıĢmamızda sadece renklerin hangi duyguları hissettirdiği üzerinde durulmuĢ ve araĢtırma 

kısıtlı sayıda katılımcı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Gelecek çalıĢmalarda rengin pazarlamanın her alanında, 
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mağaza ve iĢyeri dizaynında, logo seçiminde vb. rengin kullanılabileceği her alandaki etkileri 

ölçülebilir, farklı demografik ve kültürel özellikteki tüketicilerde karĢılaĢtırmalar yapılabilir. 
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Özet 

Günümüzde eğitim, hiçbir dönemde olmadığı kadar önemli hale gelmiĢtir. Bunun nedeni ise 

toplumların kalkınmaları için eğitimin anahtar bir rol üstlendiğini farkına varmaları olmuĢtur. GeliĢmiĢ 

ülkelere tüm bireylerine eğitime eĢit eriĢim imkanı sunma noktasında önemli aĢamalar kaydetmiĢtir. 

Ancak, geliĢmekte ve geliĢmemiĢ ülkelerde eğitimde eĢitsizlik sorunları daha büyük boyutlarda 

yaĢanmaktadır. Bu eĢitsizliklerin arasında yer alan ve kalkınmayla doğrudan iliĢkisi olan cinsiyet 

eĢitsizliği, Türkiye‘de yaĢanan eğitim eĢitsizliklerinin baĢında gelmektedir. Tarihsel süreci 

irdelendiğinde, sorunun toplumsal değiĢimlerin bir sonucu olarak toplumumuza ve eğitimimize 

yansıdığı görülmektedir. Cumhuriyet‘in ilanı ile yeni bir dönem baĢlamıĢ ve sorunun çözümüne 

yönelik köklü değiĢiklikler bu dönemde yapılmaya baĢlanmıĢtır ve günümüzde de sorunun 

giderilmesine yönelik çabalar hala devam etmektedir. Bu çalıĢmada nitel araĢtırma yöntemlerinden 

doküman analizi tekniği kullanılarak sorunun tarihsel süreci değerlendirilecek, Türkiye ile AB ülkeleri 

arasında sorunun karĢılaĢtırılması yapılacak, Türkiye‘deki kız öğrencilerin okula gitmeme nedenleri 

üzerinde durulacak ve sorunun giderilmesine yönelik önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet eşitsizliği, Türk eğitim sistemi, okula gitmeme nedenleri 

 

Gender Parity in Turkish Education System 

 

Abstract 

Education has increasingly been becoming more important in today‘s world since the countries 

realised that education is vitally important for them to be able to develop. Developed countries have 

had got big improvements to provide equal education opportunities to all their citizens. However, 

inequality in education is still a big problem in developing and underdeveloped countries. Gender 

disparity, which is directly related to development, is one of the main disparities in Turkish education 

system. Looking at the Turkish history, it can be said that the gender disparity issue has been a 

reflection of societal changes to our society and education. The Declaration of the Republic is an 

important event for the solution of the problem since the big steps were taken during that period. It is 

still one of the issues in education that the Turkish government is dealing with. In this study, historical 

process of the problem will be examined by qualitative research method, Turkey and EU countries will 

be compared in terms of the problem, the reasons of girls‘ not going to school in Turkey will be 

handled and some suggestions fort he solution of the problem will be given.        

Key words: gender disparity, Turkish education system, reasons of not going to school   
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1. GĠRĠġ 

 Günümüzde eğitim, hiçbir dönemde olmadığı kadar önemli hale gelmiĢtir. Bunun nedeni ise 

eğitimin kalkınma ve büyümeye olan etkisidir. Kalkınma ve büyüme birey bazında, toplum bazında ve 

ekonomik alanda olmaktadır (Ayvaz Kızılgöl, 2012).  

Eğitimin bireye olan katkıları azımsanmayacak kadar önemli ve çoktur. Eğitim, en baĢta kiĢiye 

kendi gücünü keĢfetmesinde ve potansiyelini ortaya çıkarmasında yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda 

kiĢinin çevresinde olup biten olayları algılamasını ve geliĢmelere ayak uydurmasını sağlar (Gül, 2008). 

Eğitim, bireylerin meslek edinmeleri ve hayatlarını kazanma noktasında da önemli bir araçtır. 

Eğitimin topluma da katkıları söz konusudur. Ġyi eğitim almıĢ olan birey, aynı zamanda iyi bir 

vatandaĢ da olacaktır (Gül, 2008). Özellikle, kadının eğitim alması, kendi sağlığı, aile sağlığı ve 

toplumun refahı açısından önemli sonuçlar doğuracaktır. Evlenme yaĢı yükselecek, bebek ve çocuk 

ölümleri azalacak ve aile planlamasına uyulacaktır. Bütün bunların topluma da olumlu yansımaları 

olacaktır (Seven & Engin, 2007).  

Eğitimin ekonomik kalkınmayla da doğrudan bir iliĢkisi söz konusudur. Bireyler, eğitim ve 

hatta uygulamalı eğitim sayesinde iĢgücü piyasalarının ihtiyaç duyduğu yetenek ve donanımı 

edinecektir (Gül, 2008). Eğitimli bireylerin iĢ gücü piyasalarına katılmalarının verimliliği daha da 

arttırdığını söylemek, bu alanda yapılan çalıĢmalarla giderek doğruluk kazanmaktadır (Ayvaz Kızılgöl, 

2012). Para kazanan bireylerin artmasının aile gelirini de arttırdığını düĢünürsek, eğitimin hem mikro 

hem de makro düzeyde ekonomik büyümeye katkısının olduğunu söylemek mümkündür.        

Bir ülkenin eğitim düzeyinin ölçülmesinde ele alınan noktalar, o ülkedeki ortalama eğitim 

süresi, okur-yazarlık oranı ve okullaĢma oranıdır. Bu unsurlar incelendiğinde, eğitimde ciddi sonuçları 

olan bir takım eĢitsizliklerin olduğu ve bu eĢitsizliklerin daha çok geliĢmekte olan ülkelerde var 

olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır (Ayvaz Kızılgöl, 2012). GeliĢmekte olan bir ülke olarak Türkiye‘de 

eğitimde yaĢanan eĢitsizlikler; zengin-yoksul eĢitsizliği, bölgelerarası eĢitsizlik, köy-kent eĢitsizliği ve 

cinsiyet eĢitsizliğidir. Ulusal ve uluslararası platformda kalkınmaya doğrudan bir etkisi olması 

nedeniyle en çok önlemlerin alındığı eĢitsizlik alanı ise cinsiyet eĢitsizliği olmuĢtur (Sarpkaya, 2008).   

2. TÜRKLERDE EĞĠTĠMDE CĠNSĠYET EġĠTLĠĞĠ KONUSUNA GEÇMĠġTEN 

GÜNÜMÜZE BĠR BAKIġ 

 Türklerde de hemen hemen her toplumda olduğu gibi farklı dönemlerde farklı etkenlerden 

dolayı kadının toplumsal statüsü ve eğitime katılması durumu değiĢkenlik göstermiĢtir. Türklerin çok 

eski dönemlerinde örgün eğitimden bahsetmek pek mümkün olmadığı için eğitimde eĢitlik konusuna 

daha çok çıkarımsal olarak açıklama getirilebilir. 

2.1. İslamiyet’ten Önceki Durum 

 Türklerin Ġslamiyet‘ten önceki eğitim sistemlerinden bahsetmek gerekirse, herhangi bir örgün 

eğitimden söz edemeyiz. Ancak sosyal yapıları ve toplumsal cinsiyet eĢitliği konusunda tutumları ile 

ilgili çıktılar incelenerek, eğitim alanında cinsiyet eĢitliğine dair çıkarım yapmamız mümkün olacaktır. 

Özellikle, Orhun Kitabeleri‘nden elde edilen bilgilere göre, kadın ve erkeğin tam bir eĢitliği söz 

konusudur. Kadın ve erkeğin yönetim de dahil olmak üzere her alanda yan yana olduğunun izlerine 

rastlanmaktadır (Doğramacı, 1989). Öyleyse, eğer örgün bir eğitim olsaydı, eğitim sistemlerinde 

cinsiyet eĢitsizliği sorunu olmayacağını söylemek mümkündür.  
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2.2. Osmanlı’da Durum 

 Osmanlı Devleti‘nde, son dönemlerine kadar örgün öğretimden yalnızca erkeklerin 

faydalandığı görülmektedir. Bu dönemde kadının rol ve statüsünde, Türklerin eski dönemlerine göre 

farklılıklar göze çarpmaktadır. Özellikle eğitim alanında, kadınların eğitim almalarında bazı 

kısıtlamalar söz konusudur. Kız çocukları yalnızca sıbyan mekteplerinden faydalanabilmektedir 

(Doğramacı, 1989 & Akyüz, 2014).  

 Tanzimat Dönemi‘nde, eğitimle ilgili önemli adımların atıldığı görülmektedir. 1847‘de devlet 

okulları kurulmuĢ ve 1869‘da Maarifi Umumiye Nizamnamesi ile kız erkek ayırmadan okuma yazma 

çağındaki çocuklara ilköğretim zorunluluğu getirilmiĢtir. Bu dönemde kızlar için ilk kez ortaokullar ve 

ilk kız öğretmen okulu açılmıĢtır. Ġslam toplumlarının ve Osmanlı Devleti‘nin ilerleyebilmesi için 

kadın eğitiminin öneminden bahsedilmeye bu dönemde baĢlanmıĢtır (Doğramacı, 1989 & Akyüz, 

2014).  

I.MeĢrutiyet Dönemi‘nde 1876 yılında ilköğretim zorunluluğu Kanuni Esasi‘ye, anayasaya, 

girmiĢtir. II.MeĢrutiyet Dönemi eğitim sorunlarının en çok tartıĢıldığı bir dönem olmuĢtur. Kızların 

eğitimi de tartıĢılan konular arasındadır ve Balkan SavaĢları‘ndan sonra bu konuda verimli çalıĢmalar 

yapılmıĢtır. Kızlar için bir yükseköğretim kurumunun açılması, kadınların devlet dairelerinde 

öğretmenlik dıĢında da memur olarak çalıĢma kapılarının açılması bu dönemde olmuĢtur (Akyüz, 

2014).  

2.3. Cumhuriyet Dönemi’nde Durum 

 Cumhuriyet‘in ilanından sonra eğitim alanında büyük devrimler yapılmıĢ, birçok değiĢikliğe 

gidilmiĢtir. Eğitim laikleĢmiĢ ve demokratikleĢmiĢtir. Bu dönemde kadın eğitimine büyük önem 

verilmiĢtir. Kız-erkek karıĢık, diğer bir ifadeyle karma, eğitime geçilmiĢtir (Akyüz, 2014). Bu da 

cinsiyet eĢitsizliğinin giderilmesi açısından büyük bir adımdır. O günden günümüze bu konuyla ilgili 

çeĢitli politikalar geliĢtirilmiĢ ve bu politikaların niceliği ve niteliği farklı platformlarda tartıĢılmıĢtır. 

2.3.1. Cinsiyet eşitliği ile ilgili yasal düzenlemeler 

VatandaĢlara parasız eğitim sağlanması sosyal devletin en baĢat görevlerinden biridir. Eğitim 

hizmetinin her vatandaĢa cinsiyet farkı gözetmeksizin sunulması, bireylerin devlete ve demokrasiye 

güvenmesini sağlayacaktır (Gül, 2008). Türkiye Anayasasının 42. Maddesinde eğitim, her vatandaĢa 

temel bir hak olarak garanti edilmiĢtir. Bu maddede, ―Ġlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaĢlar için 

zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.‖ hükmü yer almaktadır. 

Bu konu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu‘nun 4. Madde‘sinde Ģu Ģekilde yer almıĢtır: 

―Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir 

kiĢiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.‖ Ayrıca, eğitimde cinsiyet eĢitsizliği sorunu, 

birçok hükümet programına, kalkınma planına ve MEB Ģuralarına konu olmuĢ ve bu soruna çözümler 

aranmıĢtır. 

2.3.2. Cinsiyet eşitliği ile ilgili uluslararası bildiri ve sözleşmeler 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kadın ve erkek herkes için eğitim sağlamaya yönelik yapılan 

uluslararası çalıĢmalarda yer almıĢ ve sözleĢmelere imza atmıĢtır. AĢağıda bazı önemli bildiri ve 

sözleĢmelerin konu ile ilgili hükümleri yer almaktadır.   

 1948‘de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi‘nin 26. Maddesinde, eğitimin tüm bireyler için 

bir hak olduğu ileri sürülmüĢtür: ―Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim en azından ilk ve 

temel aĢamalarında parasızdır.‖  

 1979 yılında Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi 

(CEDAW) imzalanmıĢtır. Türkiye bu anlaĢmayı 1985 yılında imzalamıĢtır.   
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 1989‘da imzalanan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme her çocuğun eğitim hakkını garanti 

etmektedir. Eğitimin zorunlu ve parasız olması gerektiğini vurgulamaktadır. 

 1990 Herkes İçin Eğitim (HİE) hareketi ile eğitim ile ilgili 2000 yılına kadar ulaĢılması 

gereken önemli hedefler belirlenmiĢtir ve 6 hedeften 4‘üncüsü özellikle cinsiyet eĢitliği ile 

ilgilidir.  

Hedef 4: YetiĢkinler arasında okumaz yazmazların oranını azaltmak ve bu alanda erkekler ve 

kadınlar arasında var olan eĢitsizliği önemli ölçüde azaltmak üzere kadınların okuma-yazma 

öğrenmesine önem verilerek, 2000 yılına kadar yüzde elli oranında bir geliĢme kaydetmek. 

 

 2000 yılına gelindiğinde yeniden belirlenen 6 HĠE hedefinden 2, 4 ve 5. hedefler cinsiyet 

eĢitliği ile ilgilidir.  

 

Hedef 2: Zor koĢullardaki çocukların, özellikle kızların ve küçük toplulukların çocuklarının 

ücretsiz, zorunlu ve kaliteli eğitime tam olarak ulaĢım imkanlarının 2015 yılına kadar sağlanması. 

Hedef 4: 2015 yılına kadar tüm yetiĢkinler- özellikle kadınlar – için temel ve sürekli eğitime eĢit 

ölçüde eriĢimin, yetiĢkin eğitimi geliĢim düzeyini % 50 oranına ulaĢtırmak. 

Hedef 5: Ġlk ve orta dereceli eğitimde cinsiyet farklılıklarının 2015 yılına kadar ortadan 

kaldırılması; kızların kaliteli temel eğitime tam eriĢimlerinin ve baĢarılı olmalarına odaklanarak 

eğitimde cinsiyet eĢitliliğinin 2015 yılına kadar sağlanması. 

 2015 HĠE toplantısında belirlenen 7 hedefin ilk dördünde cinsiyet eĢitliği özellikle 

vurgulanmıĢtır.   

Hedef 1: Özellikle cinsiyet eĢitliği konusuna ve en dezavantajlı durumda olanlara özel ilgi 

gösterilerek 2030 yılına kadar kızların ve erkeklerin en az % x‘sinin en az bir yıllık zorunlu ve parasız 

kaliteli bir erken çocukluk bakımı ve eğitiminden geçerek ilkokula hazır olmalarının sağlanması. 

Hedef 2: Özellikle cinsiyet eĢitliği konusuna ve en dezavantajlı durumda olanlara özel ilgi 

gösterilerek 2030 yılına kadar kızların ve erkeklerin tamamının en az 9 yıllık parasız ve zorunlu temel 

eğitimi tamamlamalarının ve ilgili öğrenme çıktılarını kazanmalarının sağlanması.   

Hedef 3: Özellikle kızlara, kadınlara ve en dezavantajlı durumda olanlara özel ilgi gösterilerek 

2030 yılına kadar gençlerin tamamının ve yetiĢkinlerin en az % x‘sinin toplumda yer edinecek kadar 

okuryazarlık ve sayılar konusunda belli bir yeterlik seviyesine ulaĢmalarının sağlanması. 

Hedef 4: Özellikle cinsiyet eĢitliği konusuna ve en dezavantajlı durumda olanlara özel ilgi 

gösterilerek 2030 yılına kadar en azından gençlerin % x‘nin ve yetiĢkinlerin % y‘sinin mesleki ve 

teknik lise ve üniversite eğitim ve öğretimi alarak, saygın bir iĢ ve yaĢam için gerekli bilgi ve 

becerilere sahip olmalarının sağlanması. 

 Yine 2000 yılında 189 ülkenin katılımıyla eğitimle ilgili Bin Yıl Kalkınma Hedefleri (MDG) 

adı altında 8 hedef belirlenmiĢtir ve bu hedeflerden 2. ve 3.‘üncüsü cinsiyet eĢitliği ile ilgilidir. 

Hedef 2: Herkes için evrensel ilköğretim sağlamak 

      Hedef 3: Cinsiyet eĢitliğini teĢvik etmek ve kadının güçlendirilmesini sağlamak 

2.3.3. Cinsiyet eĢitliği sağlamak amaçlı yürütülen çalıĢmalar ve projeler 

 Türkiye‘de eğitimde cinsiyet eĢitliğinin, kız çocuklarının okula tam katılımının sağlanması 

yönünde bazı olumlu giriĢimler mevcuttur. Örneğin; aileler eğitim konusunda bilinçlendirilip kızlarını 

okula göndermeleri için ikna edilmeye çalıĢılmıĢ, bunun için bazı kampanyalar düzenlenmiĢtir. 

Öğrencilere burslar sağlanarak maddi sıkıntılardan dolayı okula gitmeme nedeni ortadan kaldırılmaya 
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çalıĢılmıĢtır. Bunların yanı sıra yatılı bölge okulları ve taĢımalı eğitim gibi düzenlemelere de 

gidilmiĢtir (ERG, 2008). 

 Özellikle uluslararası sözleĢmeleri yerine getirmek için, eğitimden herkesin ve özellikle 

ayrımcılığa maruz kalan kız çocuklarının faydalanabilmesi için yürütülen kampanyalardan anlamlı 

sonuçlar elde edilmiĢtir. Bu kampanyalardan en çok ses getirenleri; Eğitime %100 destek, Haydi 

Kızlar Okula, Baba Beni Okula Gönder, Ana-Kız Okuldayız ve Kardelenler olmuĢtur. Bu 

kampanyalarda en etkili olanı ise Haydi Kızlar Okula Kampanyası‘dır (GümüĢ & GümüĢ, 2013 & 

Maya, 2013).    

3.EĞĠTĠMDE CĠNSĠYET EġĠTLĠĞĠ BAKIMINDAN TÜRKĠYE ĠLE AB KARġILAġTIRMASI 

 UNESCO 2011 göstergelerine göre, Türkiye‘deki cinsiyet eĢitliği durumuna bakıldığında, 

ilköğretim kademesinde kız çocuklarının örgün eğitime katılımı oranları erkek çocuklarının katılımına 

oranla kısmen daha az olmasına rağmen, katılım oranları AB ülkeleri ile kıyaslandığında büyük bir 

fark görülmemektedir. Ortaöğretim kademesine gelindiğinde hem kız-erkek katılım oranları arasında 

fark büyümekte hem de AB ülkeleri göstergeleri ile kıyaslandığında en düĢük katılım oranlarının 

Türkiye‘ye ait olduğu gerçeği ile karĢılaĢılmaktadır. Yükseköğretim kademesinde ise, AB ülkelerinde 

de eğitime katılım oranları düĢmekle birlikte Türkiye‘de oranların daha da düĢtüğü görülmektedir. 

Yine bu kademede kızlarla erkekler arasındaki fark büyüktür. Bu göstergelerde ilginç olan sonuç, AB 

ülkelerinde yükseköğretim düzeyinde yalnız bir istisna ile (Kıbrıs) tamamında kız öğrencilerin 

okullaĢma oranları erkeklere göre daha fazladır. Türkiye‘de ise diğer kademelerde olduğu gibi 

yükseköğretim kademesinde de kız öğrencilerin okullaĢma oranı daha düĢüktür.  

4. KIZ ÇOCUKLARININ OKULA GĠTMEME NEDENLERĠ 

 Türkiye‘de eğitime katılım illere göre, kırsal-kentsel alanlara göre ve sosyo-ekonomik düzeye 

göre değiĢmektedir. YaĢanan eĢitsizlik daha çok doğu ve güneydoğu bölgelerindedir (ERG, 2008). 

EĢitsizliğin nedenleri birçok araĢtırmanın konusu olmuĢtur. Ġlhan Tunç (2014), kızların eğitime olan 

tutumları ve gitmeme nedenlerini araĢtıran çalıĢmaları inceleyip sentezleyerek, çalıĢmasında bu 

nedenleri dört baĢlık altında toplamıĢtır: 

 DüĢük gelir 

 Kadının düĢük statüsü 

 Ailelerin eğitime olan ilgisizlikleri ve yakın çevrelerinde eğitimli insan sayısının azlığı 

 Yakın çevrede okul bulunmaması 

Maddi imkansızlıklar nedeniyle, bazı aileler çocuklarını okula gönderememektedirler. Kadının 

Statüsü Genel Müdürlüğü‘nün (KSGM), 2008-2013 eylem planında yapmıĢ olduğu açıklamaya göre, 

gelir düzeyi düĢük olan aileler çocuklarını okula gönderme noktasında sıkıntı yaĢamakta ve tercih 

etmek durumunda kaldıklarında da erkek çocuklarını göndermeyi tercih etmektedirler. 

Ġnsanların toplum içerisinde oynayacağı belirlenmiĢ bazı rolleri ve sorumlulukları vardır. Bu 

rol ve sorumluluklar toplumsal cinsiyet kavramını ortaya koymaktadır. Kadının statüsü de bu rollerle 

belirlenmektedir. Toplumsal cinsiyeti belirleyen birçok etken vardır. Bu roller ve sorumluluklar 

zamana ve yere göre değiĢmektedir. Kadının ve erkeğin, toplumda var olan kaynaklardan ve 

hizmetlerden yararlanma noktasında ayrımcılık söz konusudur ve bu durumda genellikle mağdur olan 

kadınlar olmaktadır. Eğitimin kadın ve erkeğin rollerinin yeniden üretilmesi, pekiĢtirilmesi ve hatta 

meĢrulaĢtırması noktasında da önemli bir iĢlevi vardır (Buyruk,2008-2009 & Çabuk Kaya).  

Bazı ailelerin eğitime iliĢkin ilgisiz ya da olumsu bir tutum sergilemeleri de söz konusudur. 

Çevrede çok fazla okuyan kiĢilerin olmaması bu tutumun pekiĢtirilmesine neden olmaktadır. Böyle 

aileler, özellikle kız çocuklarını okula gönderme isteği ve ihtiyacı duymamaktadırlar (Ġlhan Tunç, 

2014).  
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Yapılan bazı araĢtırmalar, okulun uzak olmasının okula gitmeme nedenleri arasında olduğunu 

ortaya koymuĢtur (Kavak, 1997 & Tansel, 2002). Bu konuyla ilgili her ne kadar Yatılı Bölge Okulları 

ve taĢımalı eğitim sistemi bir çözüm olarak faaliyet verse de sorun tam olarak çözülebilmiĢ değildir.   

Unicef ve MEB iĢbirliği ile yürütülen Haydi Kızlar Okula Kampanyası kapsamında 

gerçekleĢtirilen araĢtırmalar sonucunda kız çocuklarının eğitiminin önündeki engeller de Ģu Ģekilde 

tespit edilmiĢtir: 

 Okul ve derslik yetersizliği; 

 Okulların genellikle yerleĢim yerlerinden uzak olması ve birçok ailenin özellikle kız 

çocuklarının bu kadar yol gitmesini istememeleri; 

 Ailelerin, çocuklarını, fiziksel koĢulları elveriĢsiz, örneğin tuvaletsiz, su Ģebekesi olmayan 

okullara göndermek istememeleri; 

 Birçok ailenin ekonomik güçlük içinde olması; 

 Ailelerin yetiĢkin erkekleri ve erkek çocukları kadınlara ve kızlara göre önde tutan geleneksel 

önyargıları;  

 Çocukları evde çalıĢtırarak aile gelirine ek katkı sağlama eğilimi; 

 Birçok ailenin kızlarının bir an önce evlenmesini eğitimden daha önemli sayması; 

 Kırsal bölgelerde kadın rol modellerinin nadiren görülmesi ya da hiç olmaması; 

 Orta öğrenim imkanlarının sınırlı olmasının ilköğretime yönelik ilgiyi azaltmasıdır. 

4. EġĠTSĠZLĠĞĠN GĠDERĠLMESĠ ĠÇĠN ATILMASIGEREKEN ADIMLAR 

 Eğitimde cinsiyet eĢitsizliklerin giderilebilmesi ve bunun kalıcı olabilmesi için öncelikle 

toplumsal cinsiyet eĢitsizliği sorunun ortadan kaldırılması akılcı bir çözüm olacaktır. Toplumsal 

cinsiyet eĢitsizliğinin giderilebilmesi için de bazı tedbirler alınması gerekmektedir. Öncelikle 

yapılması gereken Ģey, yasal düzenlemelerin elden geçirilmesidir. Devletin yapılan değiĢikliklerin ve 

alınan kararların uygulanması konusunda kararlı olması da bir o kadar önemlidir. Kadınlar böylece 

sosyal dıĢlanmadan kurtulabilecek, eğitim ve sonrasında istihdam olanaklarından olması gerektiği gibi 

faydalanabileceklerdir (ERG, 2008). 

 Yapılan bir araĢtırmada, Türkiye‘de kadına Ģiddet ve istismar ile ilgili erkeklerin tutumunda, 

mezun oldukları eğitim düzeyine göre fazla bir fark olmadığı gözlenmiĢtir (Altınay & Arat, 2007). Bu 

durumda, eğitime katılma konusunda eĢitliğin giderilmesi kadar toplumsal cinsiyet eĢitsizliğinin 

giderilmesi de önemlidir. 

Toplumsal cinsiyet eĢitsizliğinin giderilmesinde eğitimin önemi çok büyüktür. Hazırlanan 

kitaplarda, ders içeriklerinde cinsiyet eĢitliğini zedeleyecek ifadelerden kaçınılması ve hatta eĢitliği 

destekleyici ifadelere yer verilmesi gerekmektedir (Stromquist, 2009). Okullarda demokrasi ve insan 

hakları eğitimine önem verilmelidir (Maya, 2013).  

 Ġçeriklerin yanı sıra, yapılması gereken diğer bir Ģey de öğretmenlerin, yöneticilerin ve 

denetimden sorumlu kiĢilerin cinsiyet eĢitliğini destekleyici bir tutum sergilemeleri ve okulda böyle 

bir atmosfer yaratmaya özen göstermelerinin vurgulanmasıdır (Maya, 2013 & Stromquist, 2009 & 

Eurydice, 2009 & ERG, 2008). Çocuklar, yalnızca okuyarak değil, görerek ve gözlemleyerek de 

öğrenmektedirler. 

 Aileler, çocukların eĢit bir Ģekilde eğitim almalarında kilit noktadır diyebiliriz. BU yüzden, 

ailelerin eğitim sürecine katılımı ve desteği son derece önemli olduğu için mümkün olduğu müddetçe 

onların alınan kararlara katılımına özen göstermek çocuklarını okula daha gönüllü göndermelerinde 

etkili olacaktır (Maya, 2013). Kampanyaların yürütüldüğü dönemlerde ailelerle görüĢmeler yapılmıĢ 

ve eğitimin önemi konusunda aileler bilinçlendirilmeye çalıĢılmıĢtır. Aileleri bilinçlendirme 

çalıĢmaları sürdürülmeli ve yaygınlaĢtırılmalıdır.  
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 Kadın öğretmen sayısının arttırılması diğer bir çözüm yolu olabilir. Türkiye koĢullarında kız 

çocuklarının okula gönderilmesi bağlamında iĢe yarar görünmektedir. Kavak (1997), kadın öğretmen 

istihdamının arttırılmasının özellikle kırsal bölgelerde etkili olacağını ileri sürmektedir. 

 Hem devlet hem de sivil toplum örgütlerinin, kız çocuklarının okula gitmeleri ve devam 

etmeleri konusunda seminer, kurs ve konferans gibi faaliyetler yürütmeleri gerekmektedir. Kız 

çocuklarına yurt dıĢı eğitim imkanları da sunulmalıdır (Seven & Engin, 2007).   

 Geleneksel cinsiyet rollerini değiĢtirmek ve kadının statüsünü yükseltmek, eğitimde cinsiyetler 

arasında ayrımı azaltmak ve hatta yok etmek için gereklidir. Bunun için de eğitimli kadınları örnek 

olarak göstermek ve okuryazarlığı arttırarak kadının daha bilinçli olmasını sağlamak iyi bir giriĢim 

olacaktır (GümüĢ & GümüĢ, 2013). 

 Yatılı bölge okullarının (YĠBO) sayısının arttırılması ve mevcut yatılı okullarında fiziki 

koĢulları ve eğitim kalitesi arttırılmalıdır. Bu konuyla ilgili olarak, kırsal kesimlerde uygulanmakta 

olan taĢımalı eğitim yaygınlaĢtırılmalı ve bu hizmetin kalitesi sorgulanmalı ve iyileĢtirme yoluna 

gidilmelidir. Medyadan yansıyan görüntü ve haberlere doğrultusunda bile böyle bir ihtiyacın olduğunu 

söylemek mümkündür. 

 Cinsiyet eĢitliğini sağlamak için yalnızca temel eğitim kademesine odaklanılmamalı, aynı 

zamanda okul öncesi eğitim, ortaöğretim ve yüksek öğretim kademelerine katılımı arttırmak için de 

çalıĢmalar yapılmalıdır. Ayrıca, eğitime katılma yalnızca örgün eğitim boyutunda değil yaygın eğitim 

boyutunda da ele alınmalıdır. Çünkü, kız çocuklarının okula gitmeme nedenleri arasında kadınların bu 

konuda yeterli bilince sahip olmamaları da vardır (Stromquist, 2009). 

 Eurydice‘ın hazırlamıĢ olduğu ‗Eğitim Çıktılarında Cinsiyet Farklılıkları‘ 2009 raporunda 

eğitimde cinsiyet eĢitsizliğini gidermek adına atılması gereken adımları beĢ baĢlık altında toplamıĢtır. 

Ġlk olarak cinsiyet konusunun müfredata dahil edilmesi gerektiği belirtilmiĢtir. Daha sonra, geleneksel 

kariyer tercihleriyle mücadele edilmesi gerektiği ifade edilmiĢtir. Diğer bir öneri de ders kitapları ve 

öğretim materyallerinin toplumsal cinsiyet açısından değerlendirilmesi olmuĢtur. Raporda, ayrıca, gizli 

müfredatın bu sorunun giderilmesi noktasında öneminden bahsedilmiĢtir. Gizli müfredatla kastedilen; 

okulun iklimi ve cinsiyet eĢitliği ile ilgili politikalardır. Son olarak da ailelerin bu konuda 

bilinçlendirmesinin önemi vurgulanmıĢtır.   

5. SONUÇ 

Cinsiyet ayırmaksızın her vatandaĢa eĢit eğitim hizmeti sunulması devletin anayasal 

yükümlülüklerinden birisidir. Görünen o ki, eğitimde eĢitliğin sağlanabilmesi için öncelikli olarak 

toplumda cinsiyet eĢitliğinin sağlanması gerekmektedir.  

Cinsiyet eĢitsizliği, farklı oranlarda olsa da, eğitim sistemimizin her kademesinde 

görülmektedir ve bu eĢitsizlik her kademede kız çocuklarının aleyhindedir.  Kadının eğitim 

fırsatlarından yararlanması, kendini geliĢtirmesi, çağı yakalaması ve yaĢam kalitesini arttırması 

kesinlikle sabote edilmemeli ve her zaman desteklenmelidir.  

Uluslararası eğitim hedeflerinde büyük bir yeri olan cinsiyet eĢitliğini ilköğretim kademesinde 

büyük ölçüde çözmüĢ görünmekteyiz. Ancak eğitimin diğer kademeleri için bunu söylememiz çok zor. 

Çok daha fazla ve çok daha ciddi çalıĢmalar yapılması gerekmektedir. 
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Özet 

 

Günümüzde teknolojik geliĢmeler sayesinde üretim için kullanılan makine, tezgâh ve teçhizatlar 

ergonomi ilkelerine uygun olarak tasarlanmaktadır. GeliĢen yeni teknolojiye rağmen geçmiĢten 

günümüze ulaĢan ve yerel atölyeler veya evlerde hala kullanılmakta olan geleneksel el dokuma halısı 

tezgâhları da bulunmaktadır. 

Bu araĢtırmadaTürkiye‘deki yöresel ve geleneksel el dokuma halısı tezgâhlarında yapılan 

çalıĢmalar ergonomik açıdan incelenmiĢtir.  AraĢtırma için dokuma atölyelerinde çalıĢmakta olan 

farklı yaĢ gruplarındaki 30 çalıĢan ile görüĢülerek anket yapılmıĢtır. Bu tezgâhlarda çalıĢanların 

mesleğe baĢlamadan önceki sağlık açısından fiziksel rahatsızlıkları ve Ģimdiki fiziksel 

rahatsızlıklarıyla ilgili veriler toplanmıĢtır. Bu verilerin yanı sıra tezgâhlarda çalıĢma esnasındaki insan 

vücudunun çalıĢma pozisyonları (2 tip oturma pozisyonu) incelenerek ergonomik açıdan uygun 

olmayan duruĢ ve pozisyonlar tespit edilmiĢtir. Uygun olmayan bu duruĢ ve pozisyonlar Ģematik 

çizimlerle gösterilmiĢtir. Anketlerden elde edilen veriler ıĢığında çalıĢanlarda meydana gelen fiziksel 

rahatsızlıklar ile çalıĢma esnasındaki duruĢ ve pozisyonlar karĢılaĢtırılmıĢtır. Halı dokuma iĢçilerinde 

mesleğe baĢladıktan sonra fiziksel hastalık olarak en çok el kol ve parmak rahatsızlığı ile ayak diz ve 

kalça rahatsızlıklarının oluĢtuğu görülmüĢtür. Ankete katılan iĢçilerden yaklaĢık %97 inde el kol ve 

parmak rahatsızlığı, yaklaĢık % 77 sında ayak diz ve kalça rahatsızlıkları meydana geldiği 

görülmüĢtür. Bu rahatsızlıkların halı dokuma iĢlemi ve oturma pozisyonlarından kaynaklandığı 

aĢikârdır. Elde edilen rakamlara göre dokuma tezgâhlarında ki çalıĢmaların ergonomik açıdan uygun 

olmayan yönleri belirlenmiĢtir. Bu tezgâhların yerine, uzun süreli çalıĢmalarda meslek hastalığına da 

sebep olmayacak daha ergonomik bir tezgâh tasarımı yapılmıĢtır.    

 

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, halı, dokuma, meslek, hastalığı 

 

Investigation And Evaluation Of The Ergonomic Aspect Of Traditional Weaving Looms 

in Turkey 

Abstract 

 

Nowadays, machine, looms and equipments used for production are designed according to 

ergonomic principles through technological advances.Despite developing a new technology there are 

traditional hand-woven carpet loomsthat has survived from the past and is still being used in local 

shops or homes. 

At this research, workings on regional and traditional hand–woven carpet looms in Turkey were 

investigated ergonomic aspect. Survey was conducted with 30 workers of different age groups who 

work at the weaving workshop for this research. Data were collected from workers who are working 

on these looms about their previous health before starting profession and their current physical 

ailments.In addition it was determined that ergonomically unsuitable posture and positions thanks to 

their body's positions were investigated (2 types seated position) while they are working on looms. 

The unsuitableposture and the positions have shown by the schematic drawing. In the light of data 

obtained from the surveys physical diseases that occur on workers compared with posture and 
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positions during operation. It was observed that the most disease of hand, finger, arm and leg, knee, 

hip as physical illness in carpet weaving workers after the starting the profession. It was determined 

that the workers surveyed of the approximately 97%  have arm, hand and finger ailments and  

approximately 77% have feet, knee and hip ailments. It is clear that these disorders results from carpet 

weaving process and the sitting position. According to obtained data it was determined unsuitable 

aspects of working on the weaving looms ergonomic aspect. Instead, these looms, will not result in 

long-term studies on the occupational disease was made more ergonomic loom design. 

 

Keywords: Ergonomy, carpet, weaving, occupational, disease 

 

 

1. GĠRĠġ 

ĠĢ yerlerinde çalıĢanların iĢin yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan tehlikelerden, bedensel ve 

ruhsal olarak zarar görmemesi için alınması gerekli hukuki, teknik ve tıbbi önemleri sağlamaya 

yönelik bilimsel çalıĢmalar ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği olarak tanımlanabilir. Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) ise sağlık kavramını "kiĢinin bedensel, ruhsal ve sosyal bakımdan tam iyilik halidir"Ģeklinde 

tanımlamaktadır. ÇalıĢma hayatında önemli konulardan bir tanesi de meslek hastalıklarıdır. Meslek 

hastalığı 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya 

çıkan hastalık olarak tanımlanmaktadır.(1) Meslek hastalığında,çalıĢma koĢulları hastalığın doğrudan 

doğruya ve vazgeçilmez etkenidir.(2) 

Ergonominin bu güne kadar birçok değiĢik tanımı yapılmıĢtır. Bunlardan bazıları Ģu Ģekildedir.  

Ergonomi; insan makine özelliklerini ve bu özelliklerini birbiriyle uyumunu inceleyen bilim dalıdır. 

Bu deyim kelime anlamı olarak; ergo-iĢ nomos- bilim anlamına gelen eski Yunanca bir terimdir (3).  

Bir baĢka tanımda ise; Ergonomi özellikle iĢ gören ile teknik sistem arasındaki iliĢkiyi inceleyen, 

sayılar ve birimlere dayanarak iĢ ve iĢ yeri düzenlemelerini yapan; ana amacı insanın özellikleri ve 

istekleri, beklentilerine uygun iĢ düzenlemeleri gerçekleĢtirmek olan uygulamaya yönelik bir bilim 

dalıdır (4). 

―Ergonomi, iĢi insana, insanı iĢe uyumlaĢtırmaya 

çalıĢmaktadır: 

ĠĢin insana uyumu: 

- Üretim araçlarına ve çalıĢma alanına 

-ĠĢ yükü, çalıĢma, mola zamanlarına 

-ĠĢ yeri havasına (psiko-sosyal faktörler) 

-ĠĢ çevresine (iklim, aydınlatma, gürültü,zararlı maddeler) bağlıdır. 

Ġnsanın iĢe uyumu ise: 

-KiĢinin iĢe, bireysel uygunluğuna (yaĢı,cinsiyeti, fizyolojisi) 

-KiĢinin iĢe, bilgi, yetenek, kapasite vebeceri yönünden uygunluğuna bağlıdır.‖ (5) 

 

2. MATERYAL METOD 

AraĢtırma Orta Anadolu bölgesinde halı dokuma tezgâhlarında çalıĢan 30 adet dokuma iĢçisi 

ile yüz yüze anket yöntemi kullanılarak yapılmıĢtır. Yüz yüze anket yöntemi, bilgiyitoplayacak 

kiĢinin, cevap alınacak kiĢilerle yüz yüze iliĢki kurması sonucundagerekli bilgiyi önceden belirlenmiĢ 

ve belirlenmemiĢ dolaylı ve dolaysızsorularla elde etmeye çalıĢılmasıdır (6). Ayrıca dokuma 

iĢçilerinin çalıĢtıkları tezgâhlar ve çalıĢma pozisyonları incelenmiĢ ve tezgâh yapıları ile çalıĢma 

pozisyonları ve iĢçiler ile yapılan anketlerden elde edilen bilgiler doğrultusunda meslek hastalığı 

sayılabilecek bulgular elde edilmiĢtir.  



IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

781 

 

ÇalıĢan iĢçilerle yapılan anket ile iĢçilerin bazı demografik özelliklerinin yanı sıra günlük 

çalıĢma saatleri, kaç yıldır bu iĢi yaptıkları, meslekten önceki ve Ģu anki vücutlarındaki fiziksel 

rahatsızlıklar gibi bilgiler elde edilmiĢtir.  

2.1. Bulgular 

ĠĢçilerin yaĢları 30 ile 65 yaĢ arasında çalıĢma tecrübeleri ise 10 yıl ile 45 yıl arasında 

değiĢmektedir. ÇalıĢan iĢçilerin tamamı bayanlardan oluĢmaktadır. 

Dokuma iĢçilerinin % 47 lik önemli bir kısmı 31-40 yaĢ aralığında bulunmaktadır. %30 luk 

diğer önemli kısım ise 41-50 yaĢ aralığında bulunmaktadır. 

ġekil 1. Anket yapılan iĢçilerin yaĢ dağılımları 

 

Dokuma iĢçilerinin demografik özelliklerinden bir diğer olan eğitim durumlarında ise % 60 

lık kısmı oluĢturan 18 kiĢinin ilkokul mezunu olduğu belirlenmiĢtir. 

Şekil 2. Anket yapılan iĢçilerin Eğitim Durumları 

 

 

Anket yapılan dokuma iĢçilerinin bu iĢle ilgili Mesleki tecrübelerinde ise % 50 den fazlasının 

10 yıldan fazla süredir bu iĢi meslek olarak yaptıkları görülmüĢtür. 
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ġekil 3. Dokuma iĢçilerininMesleki Tecrübeleri 

 

Dokuma atölyelerinde çalıĢanların günlük çalıĢma sürelerinde ise % 63 lük kısmının günde 

7,5 saatten fazla çalıĢtıkları tespit edilmiĢtir. 

ġekil 4. Dokuma iĢçilerininGünlük ÇalıĢma Süreleri 

 

Dokuma iĢçilerinin yapmıĢ olduğu dokuma iĢleminin yapılması esnasındaki gözlemler 4 ayrı 

dokuma atölyesinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu dokuma atölyelerinde çalıĢanların dokuma tezgâhlarında 

çalıĢırken 2 tip oturma pozisyonunda oturarak çalıĢtıkları tespit edilmiĢtir. 

Birinci tip oturma pozisyonunda dokumacı halı tezgâhının önünde bağdaĢ kurarak veya 

dizlerinin üstüne oturarak dokuma yapmaktadır. Ġkinci tip oturma pozisyonunda ise dokuma 

tezgâhının önündeki bir tabureye oturarak dokuma yapılmaktadır. Anket yapılan 30 dokuma iĢçisinin 

22 tanesinin birinci tip oturma pozisyonunda oturarak, 8 tanesinin de ikinci tip oturma pozisyonunda 

oturarak dokuma yaptıkları belirlenmiĢtir. 
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Şekil 5. Birinci Tip Oturma Pozisyonu Şekil 6. İkinci Tip Oturma Pozisyonu 

  

Bu iki tip oturma pozisyonun her ikisinde de ergonomik ilkeler ihlal edilerek insan vücudu 

için uygun olmayan ileride meslek hastalığına sebep olabilecek durumlar ortaya çıkmaktadır. 

Şekil 7. Oturma Eyleminde Kişi-Öge İlişkileri (7) 

 

 

a) Oturma yüzeyi çok yüksek. Oturma yüzeyinin ön kenarı, uyluğun arka kısmına basarak kanın 

normal dolaĢımını engeller ve buradaki kasları yorar. 

b) Oturma yüzeyi çok alçak. Ayaklar öne doğru uzatılmıĢ ve vücut, ayakların statik desteğinden 

uzak. Kesik çizgi. Alçak oturma nedeniyle ortaya çıkan çömelmeyi göstermektedir. Böyle bir 

durumda da kan dolaĢımı büyük ölçüde aksar ve kaslar yorulur. 

c) Oturma yüzeyi çok yumuĢak. Ağırlık eĢit dağılmamakta, basen ve baldırlardaki farklı yükler 

nedeniyle yorgunluk artmaktadır. 

d) Oturma yüzeyi çok derin. Oturma yüzeyinin ön kenarı dizin arkasını kesmekte, bu nedenle 

oturan kiĢi öne doğru oturmakta, sırtın destek bulabilmesi için, kiĢi, arkaya yaslanmaktadır. 

Böyle bir oturma, kasların sürekli gerilim içinde bulunmalarından ötürü, yorgunluk oluĢumuna 

yol açar. 

Yukarıdaki Ģekillerden b resminden de anlaĢılacağı gibi ikinci tip oturma pozisyonunda kan 

dolaĢımı büyük ölçüde aksayacak ve kaslarda yorulmalar baĢlayacaktır. Aynı durum birinci tip oturma 

pozisyonu için de geçerli olacaktır. Bu tip oturmalar uzun vadede dizlerde ve kalçada eklem 

rahatsızlıkları Ģeklinde meslek hastalığı olarak ortaya çıkabilecektir. 

Yine aynı Ģekilde birinci ve ikinci tip oturma pozisyonlarının her ikisinde uzun süreli 

çalıĢmalarda kronikleĢen boyun ve sırt omurlarında kronikleĢen rahatsızlıklar meydana gelecektir. 

Nitekim dokuma iĢçileri ile yapılan anketlerde aĢağıdaki sonuçlar elde edilmiĢtir. Ayrıca 

anketlerde dokuma iĢçilerinin hiçbirisinde mesleğe baĢlamadan önce herhangi bir fiziksel 

rahatsızlıklarının olmadığı da tespit edilmiĢtir. 
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Çizelge 1. Birinci Tip Oturma Pozisyonunda ÇalıĢanlarda Görülen Rahatsızlıklar 

1. Tip Oturma Pozisyonunda Çalışanlar 

Rahatsızlık Türü Kişi Sayısı 

Boyun Rahatsızlığı 14 

Bel ve sırt Rahatsızlığı 17 

El Kol ve Parmak Rahatsızlığı 22 

Ayak, diz ve kalça rahatsızlığı  20 

Göz Rahatsızlığı 14 

Akciğer Rahatsızlığı 15 

Deri Rahatsızlığı 8 

 

Çizelge 2. İkinci Tip Oturma Pozisyonunda Çalışanlarda Görülen Rahatsızlıklar  

2. Tip Oturma Pozisyonunda Çalışanlar 

Rahatsızlık Türü Kişi Sayısı 

Boyun Rahatsızlığı 1 

Bel ve sırt Rahatsızlığı 6 

El Kol ve Parmak Rahatsızlığı 7 

Ayak, diz ve kalça rahatsızlığı  3 

Göz Rahatsızlığı 1 

Akciğer Rahatsızlığı 1 

Deri Rahatsızlığı 3 

 

Birinci tip oturma pozisyonunda çalıĢanların % 91 inde ayak, diz ve kalça ile ilgili 

rahatsızlıkların ortaya çıktığı, ikinci tip oturma pozisyonunda çalıĢanların %38 inde ise ayak, diz ve 

kalça ile ilgili rahatsızlıkların ortaya çıktığı görülmüĢtür. 

Dokuma iĢçilerinde meydana gelen tüm rahatsızlıkların pasta grafiği Ģeklinde gösterimi de 

aĢağıdaki gibidir. 
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ġekil 8. Birinci Tip Oturma Pozisyonunda ÇalıĢanlarda Görülen Rahatsızlıklar 

 

ġekil 9. Ġkinci Tip Oturma Pozisyonunda ÇalıĢanlarda Görülen Rahatsızlıklar 

 

ġekil 10. Bütün ÇalıĢanlarda Görülen Rahatsızlıklar 
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Elde edilen bu verilerden sonra her iki tip oturma pozisyonunda çalıĢılan tezgâhlar 

incelendiğinde ise aĢağıdaki uygunsuzluklar tespit edilmiĢtir. 

1. Birinci tip tezgâhta bağdaĢ kurularak veya ayaklar vücudun altında kalacak Ģekilde ve 

sırt bölgesi kamburlaĢtırılarak oturulmaktadır. 

2. Ġkinci tip tezgâhta oturma pozisyonunda dizlerin 90° den daha az bükülmesi söz 

konusudur. 

3. Birinci ve ikinci tip tezgâhta kollar dirseklerden bükülme açısı sürekli olarak 90°nin 

altındadır. 

4. Birinci ve ikinci tip tezgâhta vücudun üst kısmı bel bölgesine göre 90° nin altında bir 

açıyla durmaktadır. 

5. Birinci ve ikinci tip tezgâhta boyun bölgesi dokuma yapılan bölgeye bakmak için sürekli 

olarak eğik pozisyonda bulunmaktadır. 

 

Oturma pozisyonundaki bütün bu uygunsuzluklar tezgâhın yapısından ve halının dokuma 

yerinin göz hizasında olmamasından kaynaklanmaktadır.  

 

 

 

 

 

Şekil 10. Dokuma yapılan halı tezgâhının yapısı 

ġekil 10 da görülen sabit ayaklar, sabit levent aralığı ve sabit oturaktan  dolayı dokuma 

yapılan bölgenin yeri vücudun ergonomik duruĢ pozisyonuna göre ayarlanamadığı için vücut sürekli 

olarak ergonomik olmayan duruĢ pozisyonları sergilemektedir. Bu sebeplerden dolayı da çalıĢanlarda 

meydana gelen rahatsızlıklar ilerleyen yıllarda meslek hastalığı olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bahsedilen fiziki rahatsızlıklarla birlikte dokuma iĢinde çalıĢanların % 53 ünde akciğer 

rahatsızlığının da meydana geldiği gözlenmiĢtir. Bu durum ise çalıĢma yerlerindeki veya atölyelerdeki 

termal konfor Ģarlarının iyi olmamasından ve dokuma için kullanılan yünlerden çıkan tozlarının 

kaynaklandığı düĢünülmektedir. 
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3. ARAġTIRMA SONUÇLARI 

Yaptığımız çalıĢmada halı dokuma iĢinde çalıĢanların vücutlarında meydana gelen önemli 

rahatsızlıklar dokuma tezgâhının yapısında yapılabilecek değiĢiklikler ile minimum düzeye 

indirilebilecektir. 

Tezgâh yapısında ġekil 11. deki resimde görüldüğü gibi sabit olan tezgâh parçaları ve iĢçinin 

oturacağı oturak hareketli (elle ayarlanabilir) hale getirilecektir. Bu sayede dokuma yapılacak olan 

bölge ergonomik oturuĢ pozisyonuna göre ayarlanarak kolların dirseklerden 90° bükülmesi ile çalıĢma 

daha rahat bir oturuĢ pozisyonunda yapılabilir hale gelecektir. 

 

 

 

 

 

 

ġekil 11. ĠyileĢtirilmiĢ halı dokuma tezgâhının yapısı 
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Türkiye‟deki Salep Markaları Üzerine Ampirik Bir ÇalıĢma 

Tülay Top
1
 

tlytop@mehmetakif.edu.tr 

Özet 

Salep, bir orkide çeĢididir. Bitkinin köklerinden elde edilen bu beyaz toz, sanayide sıcak içecekler ve 

dondurma gibi ürünlerde kıvam artırıcı olarak kullanılmaktadır. Sanayide salep yerine geçebilen 

birçok hammadde bulunmaktadır. Ancak salep adı altında satılan birçok markada salep, bir ürün 

markası olarak gözükmekte ve içeriğinde salebin çok az bulunduğu ya da hiç bulunmadığı 

görülmektedir. AraĢtırmamızda, içinde salep olduğunu düĢündükleri bir çok ürünü satın alan 

müĢterilerin, bu ürünlerin içerikleri konusundaki farkındalık düzeyleri merak edilmektedir. Bu 

bağlamda araĢtırmanın konusu, içinde salep olduğu düĢünülen ürünler hakkında müĢterilerin algılanan 

kalite ve içerikleri hakkındaki bilgi düzeyleridir. Ayrıca araĢtırmada, Türkiye‘de bulunan salepli 

ürünlerin hangi hammaddelerden elde edildiği ve müĢterilerin bu markaların içerikleri hakkında 

farkındalık düzeylerinin ne olduğu ve Burdur‘da yaĢayan ve yaĢamayanlar arasında algılanan kalite 

farklılıklarının bulunup bulunmadığı tespit edilmiĢtir. AraĢtırma örneklemi; Burdur ve Isparta‘da 

bulunan tüketicilerdir. AraĢtırmada öncelikli olarak Burdur‘un seçilme sebebi ise Burdur Bucak ve 

Siirt‘in salep hammaddesinin toplanma, iĢlenme ve dağıtım merkezi haline gelmiĢ olmasıdır. 

AraĢtırma verileri SPSS programı ile analiz edilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda, Bucak ilçesi tarafından 

salebin bir marka haline dönüĢtürülmeye çalıĢılması ve dağıtım merkezi olmasından dolayı, o yöre ve 

diğer illerdeki müĢteriler arasında salep üzerine algılanan kalite ve bilinç düzeyleri konusunda kısmi 

anlamlı farklılıklar tespit edilmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Bucak, Salep, Algılanan Tutum, Ürün İçeriği 

 
An Empirical Study on Brands Sahlep in Turkey 

Abstract 

Sahlep is an orchid varieties. The white powder obtained from the plant's roots, in products such as hot 

drinks, and ice cream, are used as viscosity enhancer. In industry, there are many raw materials that 

can replace salep.However, many sahlep sold under the brand name, it appears as a product brand and 

content in sahlep where it is seen that very little or no.In our research, awareness levels about the 

content of the products of the customers who purchased the salep brands are curious. The subject of 

the research is on the content analysis of the sahlep brands (hot drinks and ice cream) and perceived 

quality.In the study, the sahlep brands in Turkey which were obtained from raw materials, customers' 

awareness of what it is about the content of this brands, among those who live in the Burdur and not 

live whether there are differences in the perceived quality, it will be determined. The research sample, 

are consumers in Burdur, Siirt, and Isparta. In research, the reason for choosing a sample of Burdur, 

Burdur Bucak and Siirt in Turkey is because of the raw material supply, processing, and distribution 

center. The research data was analyzed using the SPSS program.As a result of the research, because of 

the work of branding and distribution center of Bucak, it is found that perceived quality differences 

and conscious buying between local brands and other brands of sahlep. 

Keywords: Turkey, Bucak, Sahlep, Perceived Quality, Product Content 

 

1. GĠRĠġ 

Kıvam artırıcı olarak yazın dondurmada ve kıĢın sıcak içecek olarak kullanılan salep, nesli 

tükenmekte olan yabani bir orkide çeĢididir. Toz salep, bu orkidenin köklerinin kurutulması sonucu 

elde edilmektedir. Salep konusunda Türkiye‘de Burdur‘un Bucak ilçesi ve Siirt ilimiz toplayıcı, 

                                                           
1
 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO, Burdur, Türkiye 
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iĢleyici ve dağıtıcı konumundadır. Öyle ki Bucak ilçesi yerel yönetimi salebi bir marka haline 

dönüĢtürmeye çalıĢmaktadır. Bunun dıĢında Türkiye‘de salebin doğal yetiĢtiği yerler ise Van, Bitlis, 

Hakkari, Siirt, Trakya, Ankara, Kaz Dağı, Kastamonu, Bartın, Antalya, Isparta, Safranbolu ve Muğla 

civarı sayılabilir (Özer ve Tekin, 2007, 9; Sezik vd., 2007). 

UlaĢımın kolaylaĢması, orkidenin yetiĢtiği bölge ve alanlarda turistik ve ĢehirleĢmenin aĢırı bir 

Ģekilde artması, nüfus artıĢı ve tüketiminin artmasından dolayı orkidelerin aĢırı tahribi, salebin neslinin 

tükenmesi ile karĢı karĢıya getirmektedir (Sezik vd., 2007, 18-21). Ancak son zamanlarda tarlada salep 

üretimi için kültür çalıĢmalarının baĢladığı görülmektedir (Milliyet.com.tr: 11.05.2011).  

Salebin dondurma ve sıcak içecek olarak kullanılması tüketimini her mevsim sağlamaktadır. 

Salebin tüketiminin çok olması bir taraftan da salep yerine geçen katkı maddelerinin ortaya çıkmasına 

neden olmuĢtur. Örneğin bunlar,  jelatatin, guar zamkı, tara zamkı, ksantan zamkı, kargeninler ve keçi 

boynuzu zamkı gibi (Sezik vd., 2007, 18-21; memurlar.net: 03.07.2012). Bu çalıĢmada farklı katkı 

maddelerinin sağlık boyutu tartıĢılmayacaktır. Ancak hayatları boyunca bir çok yerden salep ürünleri 

satın alan tüketicilerin gerek açıkta gerekse markalı olan ürünlerin içerikleri konusunda titiz davranıp 

davranmadıkları merak edilmektedir.  

ÇalıĢmamızda tüketicilerin salepten elde edilen ürünleri bilinçli satın alma davranıĢları, 

algılanan kalite, salep dıĢında ve salep yerine kullanılan maddeler ve içerik konusunda farkındalık 

düzeyleri incelenmektedir. Ayrıca bu davranıĢların doğal salep konusunda bilinç düzeyini artırmaya 

çalıĢan Bucak ve Burdur‘da yaĢayan ve yaĢamayan tüketiciler arasında farklılık gösterip göstermediği 

sorgulanmaktadır.  

2. Materyal ve Yöntem 

ÇalıĢmanın örneklemi, Burdur, Isparta ve Siirt‘te yaĢayan ve basit tesadüfî olarak seçilen 384 

tüketiciden oluĢmaktadır. AraĢtırma anket yoluyla yapılmıĢtır. Algılanan kalite, bilinçli satın alma 

düzeyi, diğer soruların olduğu bölüm ve demografik özelliklerle ilgili olmak üzere anket dört 

bölümden oluĢmaktadır.  

Algılanan Kalite için David A. Garvin (1987)‘in kalitenin sekiz boyutundan altı kalite boyutu 

kullanılmıĢtır. Bunlar;  

 Güvenilirlik (gıda güvenliği),  

 Kalite,  

 Fiyatın uygunluğu,  

 Estetik (ambalajın-sunumun çekiciliği),  

 Ürünün özellikleri/içeriği/çeĢitliliği ve  

 Ürünün performansı (tadı)dır.  

Yedinci boyut olan dayanıklılık salebin sunum yapıldıktan veya ürün açıldıktan hemen sonra 

tüketiminin gerçekleĢmesi gerektiği için ele alınmazken; hizmet görürlük boyutu ise ürünün kimi 

zaman anında tüketilmesi kimi zaman daha sonra tüketilmesinden dolayı ele alınmamıĢtır(Garvin, 

1987: Aaker, 2009, 112). Bu altı boyut ise 1 en düĢük puan‘dan -7 en yüksek puana göre 

ölçeklendirilmiĢtir.    

Tüketicilerin salep ürünlerini bilinçli satın alma ve tutumları üzerine ise;  

 Bilinçli satın alma ve tercih tutumu konusunda 10 soru, Topuzoğlu vd. (2007) çalıĢmasından 

uyarlanmıĢtır. 5‘li likert ölçeği (kesinlikle katılıyorum-kesinlikle katılmıyorum) kullanılmıĢtır.  
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 Gıda içeriği bilinci konusunda 10 soru, Sezik (2007) Tübitak Proje Raporundan yararlanılarak 

hazırlanmıĢtır. Gıda içeriği hususunda tüketicilerin konu hakkında bilgisi olup olmadıkları 

evet veya hayır Ģeklinde cevaplandırmaları istenmiĢtir.  

Bunun dıĢında tüketicilerin salep deyince ilk akıllarına ne ve neresinin geldiği sorulmuĢtur. 

Hazırlanan anket formu doğrultusunda oluĢturulan hipotezler ise Ģu Ģekildedir;   

H1: Tüketicilerin salep ürünleri üzerine tercih tutumu düzeyleri (a) yaş, (b) eğitim, (c) gelir, 

(d) cinsiyet ve (f) yaşadığı yer gruplarına göre farklılık gösterir.  

H2: Tüketicilerin salep ürünleri üzerine gıda içeriği bilinci  (a) yaş, (b) eğitim, (c) gelir, (d) 

cinsiyet ve (f) yaşadığı yer gruplarına göre farklılık gösterir. 

H3: Tüketicilerin salep ürünleri üzerine algılanan kalite düzeyleri markalı ürünlerde  (a) yaş, 

(b) eğitim, (c) gelir, (d) cinsiyet ve (f) yaşadığı yer gruplarına göre farklılık gösterir. 

H4: Tüketicilerin salep ürünleri üzerine algılanan kalite düzeyleri  markasız ürünlerde (a) yaş, 

(b) eğitim, (c) gelir, (d) cinsiyet ve (f) yaşadığı yer gruplarına göre farklılık gösterir. 

Analiz yöntemi olarak ise, t testi ve Anova analizlerinden yararlanılmıĢtır. Elde edilen verileri 

değerlendirmek için SPSS istatistik paket programından yararlanılmıĢtır.  

3. Bulgular ve TartıĢma 

Ölçeklerin güvenilirliğinin değerlendirilmesinde Cronbach Alfa testinden yararlanılmıĢtır. 

Analiz sonucunda güvenilirlik 0,70‘in üzerinde çıkmıĢtır (Kalaycı, 2008). 0,70‘in altında olan ifadeler 

analizlerden çıkarılmıĢtır.  

ÇalıĢmaya katılanların %18‘i Burdur‘lu,  %42,2‘si Siirt‘li ve geri kalanlar ise Isparta‘da 

öğrenci olduğu için kalanlar ve yerlilerden oluĢmaktadır (Antalya, Adana, Ġzmit, Denizli, Balıkesir, 

Ankara, Malatya, Manisa, Mersin, Zonguldak vs..).  Katılımcıların %51‘i kadındır. Yine katılımcıların 

%64‘ü bekâr, %56‘sı 18-25 yaĢ arası, %51‘i çalıĢmayan ve %63‘ü üniversite mezunlarından 

oluĢmaktadır.  

Tablo 1: Salep Ġle ÖzdeĢleĢen Bir Yer Adı 

Yer % Yer % Yer % 

Burdur veya Bucak  22,0 Amerika  0,7 Denizli  0,3 

KahramanmaraĢ  5,5 Adıyaman  0,7 Suriye  0,3 

Ġstanbul  1,4 ġanlıurfa  0,3 Ġran  0,3 

 Balıkesir  1,0 Adana  0,3 Hatay  0,3 

Bursa  0,7 Ege  0,3 Diyarbakır  0,3 

 

Katılımcılara salep ile ilgili olarak özdeĢleĢen bir yer adı açık uçlu olarak sorulmuĢtur. 

Bu soruya %18,7‘si Burdur veya Bucak ifadesini kullandığı görülmektedir. Burdur veya 

Bucak ifadesini kullananların ise çoğunlukla Burdur, Isparta, Antalya ve Denizli‘de yaĢayan 

kiĢiler olduğu gözlemlenmiĢtir.  
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Tablo 2: Salep ve Salep Ürünleri Üzerine Ilk Akla Gelen Ifadeler 

Duygusal 
İfadeler (Kez) 

Duygusal İfade 
Kullananlar 

Duyusal  
İfadeler (Kez) 

Duyusal İfade  
Kullananlar 

 Güzel Bir 
Ġçecek (8) 

 Soğuk Bir 
Günde Ġçimin 
Isınması (3)  

 Huzur (2) 
 AkĢam (1) 
 AĢk (1) 
 Çok Sevdiğim 

Bir Ġçecek (1) 
 Ferahlık (1) 
 Güzel Bir KıĢ 

AkĢamı (1) 
 Haz (1) 
 Keyifli (1) 
 Rahatlama 

(1) 
 Ġçimi Isıtan 

Bir Ġçecek (1) 
 Sıcacık (1) 
 Sıcak Salep 

Tadında 
Sohbetler (1) 

Cinsiyet 
 Sıcak Ve 

Tatlı Bir 
Ġçecek (138) 

 Sütlü Bir 
Ġçecek (64) 

 Soğuk KıĢ 
Kar (36) 

 Dondurma 
(37) 

 Tarçın (30) 
 Kahve (14) 
 Bucak (10) 
 Beyaz 

Köpük (6) 
 Salep (3) 
 Bitki (1) 
 Çikolata (1) 
 Fındık (1) 
 Orkide (1) 

 
 
 

Cinsiyet 

Erkek 52,17 Erkek 48,70 

Kadın 47,83 Kadın 51,30 

  100   100 

Medeni Durum   Medeni Durum 

Evli 39,13 Evli 35,90 

Bekar 60,87 Bekar 64,10 

  100   100 

YaĢ YaĢ 

18-25 52,17 18-25 56,80 

26-35 26,09 26-35 21,40 

36-45 8,70 36-45 12,80 

46-55 8,70 46-55 6,80 

56 ve üstü 4,35 56 ve üstü 2,20 

  100   100 

Eğitim Eğitim 

Ġlkokul 4,35 Ġlkokul 6,30 

Ortaokul 13,04 Ortaokul 7,30 

Lise 13,04 Lise 18,40 

Üniversite 60,87 Üniversite 63,70 

Lisansüstü 8,70 Lisansüstü 4,30 

  100   100 

 Açık uçlu olarak salep ve salep ürünleri ile ilgili ilk akla gelen ifadeler sorusuna tüketicilerin 

verdikleri yanıtların duygusal ve duyusal olmak üzere ikiye ayrıldığı görülmektedir. Duygusal 

ifadelerde güzel, sıcaklık, huzur, aĢk, sevgi, keyif, haz, ferahlık, rahatlama gibi ifadelerin kullanıldığı 

görülürken; duyusal ifadelerde ürünün fiziki olarak sıcaklığı, tatlılığı, kar, dondurma, tarçın, Bucak, 

beyaz köpük gibi ifadelerin ilk akla gelen ifadeler olduğu anlaĢılmaktadır. Duygusal ifadeleri daha çok 

üniversite mezunu, 18-25 yaĢ arası, bekar ve erkeklerin kullandığı; duyusal ifadeleri ise, daha çok 

üniversite mezunu, 18-25 yaĢ arası, bekar ve kadınların kullandığı görülmektedir. Buradan erkeklerin 

daha çok duygusal ifade kullandığı ve kadınların ise daha çok duyusal ifade kullandığı anlaĢılmaktadır 

(Tablo 2).  

Tablo 3 ve 4‘te tüketicilerin salep ürünleri üzerine tercih tutumları görülmektedir. Televizyon 

reklamlarının etkisi konusunda yaĢ ve gelire göre, açıkta satılan ürünlerde kullanılan katkı 

maddelerinin insan sağlığına zarar vermediğini konusunda gelire göre,  açıkta satılan salepli ürünleri 

satın alırken içeriğini sorma konusunda yaĢa göre, açıkta satılan, bilindik ve güvenilen yerlerden 

dondurma satın alma konusunda yaĢadığı yer (Burdur ve Burdur dıĢı), eğitim ve gelire göre ve ünlü 

kiĢilerin reklamlarda oynamasının paketli salep ürünlerine karĢı güveni artırması ile paketli salep 

ürünlerinde kullanılan katkı maddelerinin insan sağlığına zarar vermediğini düĢüncesi konusunda 

tüketicilerin yaĢadığı yere göre gruplar arasında anlamlı farklılıkların olduğu görülmektedir. Ancak 

diğer sorular açısından yaĢ ve gelir gruplarına göre anlamlı farklıklar bulunmamaktadır. H1a,b,c,f kısmi 

olarak kabul edilirken hd hipotezleri reddedilmektedir. Yani genel itibariyle tüketici tercih tutumlarında 

farklılıklar bulunmamaktadır.  

Tablo 3‘teki ortalamalar incelendiğinde ise, 2,3,4 ve 5. Sorulara güvenin diğerlerine göre daha 

az olduğu görülmektedir.  
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Tablo 3: Tercih Tutumu Oneway Anova Sonuçları 

SORULAR Ortalama 

YaĢ Eğitim Gelir 

F P F P F P 

1. Açıkta satılanlardan daha ziyade 

paketli salep ürünlerini tercih durumu. 

3,47 ,665 ,617 ,409 ,802 1,644 ,163 

2. Televizyonda reklamı yapılan paketli 

salep markalarını güvenilir bulma. 

2,70 2,631 ,035* 1,680 ,155 2,591 ,037* 

3. Ünlü kiĢilerin reklamlarda oynamasının 

paketli salep ürünlerine karĢı güveni 

artırması. 

2,64 1,997 ,095 ,930 ,447 1,546 ,189 

4. Paketli salep ürünlerinde kullanılan 

katkı maddelerinin insan sağlığına 

zarar vermediğini düĢünme.  

2,61 ,103 ,981 ,973 ,423 1,990 ,096 

5. Açıkta satılan ürünlerde kullanılan 

katkı maddelerinin insan sağlığına 

zarar vermediğini düĢünme.  

2,50 1,312 ,266 ,859 ,489 3,359 ,010* 

6. Açıkta satılan salepli ürünleri satın 

alırken içeriğini sorma. 

3,35 2,588 ,037* 1,693 ,152 1,875 ,115 

7. Paketli salep ürünlerinin 

içeriğine/etiketine bakma.  

3,71 1,249 ,290 1,912 ,109 1,035 ,390 

8. Açıkta satılan, bilindik ve güvendiği 

yerlerden dondurma satın alma.  

3,59 ,755 ,555 5,945 ,000* 4,519 ,001* 

    *p<.05 

Tablo 4: Tercih Tutumu T Testi Sonuçları 

SORULAR 
Cinsiyet YaĢadığı Yer 

F P F P 

1. Açıkta satılanlardan daha ziyade paketli salep ürünlerini tercih 

durumu. 
,018 ,893 2,885 ,090 

2. Televizyonda reklamı yapılan paketli salep markalarını güvenilir 

bulma. 
,170 ,680 2,065 ,152 

3. Ünlü kiĢilerin reklamlarda oynamasının paketli salep ürünlerine karĢı 

güveni artırması. 
,382 ,537 4,062 ,045* 

4. Paketli salep ürünlerinde kullanılan katkı maddelerinin insan sağlığına 

zarar vermediğini düĢünme.  
2,949 ,087 5,857 ,016* 

5. Açıkta satılan ürünlerde kullanılan katkı maddelerinin insan sağlığına 

zarar vermediğini düĢünme.  
2,431 ,120 ,027 ,869 

6. Açıkta satılan salepli ürünleri satın alırken içeriğini sorma. ,024 ,876 ,365 ,546 

7. Paketli salep ürünlerinin içeriğine/etiketine bakma.  1,676 ,196 1,289 ,257 

8. Açıkta satılan, bilindik ve güvendiği yerlerden dondurma satın alma.  2,789 ,096 9,348 ,002* 

   p<.05  

Tablo 5 ve 6‘da eğitim durumuna göre E-441, E-407, Guar Zamkı, Meyve yerine kullanılan 

esans ve renklendiriciler ile suni tatlandırıcılar konusunda anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. YaĢadığı 

yere göre ise, E-441, E-407, Guar Zamkı, E-417, E-415 ve suni tatlandırıcıların kullanımı konusunda 

anlam farklılıklar bulunmaktadır. Bunun dıĢında cinsiyete göre E-407, E-417, E-415, E-410 

konusunda anlamlı farklılıklar ya hiç ya da kısmi olarak bulunmaktadır. Diğerleri açısından ise anlamlı 

farklılıklar bulunmamaktadır. Bu bağlamda genel itibariyle, tüketicilerin salep ürünleri üzerine eğitim, 

yaĢadığı yer ve cinsiyet açısından anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Yani Hb, d,f hipotezleri kısmi 

olarak kabul edilirken; Ha,c hipotezleri reddedilmektedir.  

Tablo 5‘teki ortalamalar incelendiğinde ise, tüketicilerin E-441, 407, 417, 415, 410 ve guar 

zamkı hususunda yeterli bilgilerinin olmadığı ancak diğer süt yerine kullanılan süt tozu ve peynir altı 

suyu kullanımı, meyve esansları, renklendirici ve suni tatlandırıcılar hakkında bilgilerinin olduğu 

görülmektedir.  
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Tablo 5: Gıda Ġçeriği Bilinci Oneway Anova Sonuçları 

SORULAR Ortalama 

Yaş Eğitim Gelir 

F P F P F P 

1. Salep yerine (E-441) jelatin kullanımı 1,74 1,697 ,151 5,428 ,000* 3,145 ,015* 

2. Salep yerine deniz yosunlarından 
elde edilen Karragenin (E-407) 
kullanımı 

1,83 2,587 ,037* 3,801 ,005* ,507 ,731 

3. Salep yerine Guar Zamkı  kullanımı 1,85 1,344 ,254 2,998 ,019* 1,010 ,402 

4. Salep yerine Güney Amerika 
bitkisinden elde edilen Tara Zamkı 
(E-417)  kullanımı 

1,90 1,871 ,116 1,918 ,107 ,941 ,441 

5. Salep yerine biyoteknolojik ürün olan 
Ksantan Zamkı (E-415)  kullanımı 

1,86 ,959 ,430 ,970 ,424 ,565 ,688 

6. Salep yerine keçi boynuzu 
çekirdeğinden elde edilen Keçi 
Boynuzu (E-410) Zamkı kullanımı 

1,75 ,218 ,928 ,935 ,444 ,297 ,880 

7. Süt yerine süt tozu veya peynir altı 
suyu kullanımı  

1,37 ,423 ,792 2,131 ,077 ,765 ,549 

8. Meyveye has kokuyu vermek için 
suni meyve esanslarının kullanımı 

1,41 1,428 ,225 4,420 ,002* 1,214 ,305 

9. Meyveye has rengi vermek için 
renklendiricilerin kullanımı 

1,33 ,763 ,550 3,781 ,005* 2,211 ,068 

10. Suni tatlandırıcıların kullanımı 
(Sakkoroz, Glikoz, NiĢasta ġurubu 
ve Invert ġeker (glikoz+fruktoz)) 

1,27 2,772 ,028* 2,485 ,044* 1,780 ,133 

p<.05  

Tablo 6: Gıda İçeriği Bilinci T Testi Sonuçları 

SORULAR 

Cinsiyet Yaşadığı Yer 

F P F P 

1. Salep yerine (E-441) jelatin kullanımı ,373 ,542 42,197 ,000* 

2. Salep yerine deniz yosunlarından elde edilen Karragenin (E-407) 
kullanımı 

4,373 ,037* 21,312 ,000* 

3. Salep yerine Guar Zamkı  kullanımı 2,684 ,102 32,025 ,000* 

4. Salep yerine Güney Amerika bitkisinden elde edilen Tara Zamkı 
(E-417)  kullanımı 

4,161 ,042* 8,002 ,005* 

5. Salep yerine biyoteknolojik ürün olan Ksantan Zamkı (E-415)  
kullanımı 

4,198 ,041* 8,662 ,004* 

6. Salep yerine keçi boynuzu çekirdeğinden elde edilen Keçi 
Boynuzu (E-410) Zamkı kullanımı 

4,647 ,032* ,038 ,846 

7. Süt yerine süt tozu veya peynir altı suyu kullanımı  1,825 ,178 ,031 ,860 

8. Meyveye has kokuyu vermek için suni meyve esanslarının 
kullanımı 

1,484 ,224 ,796 ,373 

9. Meyveye has rengi vermek için renklendiricilerin kullanımı ,248 ,619 ,748 ,388 

10. Suni tatlandırıcıların kullanımı (Sakkoroz, Glikoz, NiĢasta ġurubu 
ve Invert ġeker (glikoz+fruktoz)) 

1,554 ,214 14,120 ,000* 

p<.05  

Tablo 7‘de tüketicilerin algılanan kalite boyutları üzerine algıları görülmektedir. Algılanan 

kalite konusunda eğitim ve gelir durumlarına göre markalı ürünlerde güvenilirlik ve kalite anlayıĢları 
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konusunda anlamlı farklılıklar bulunurken; ortalamalar incelendiğinde güven ve kalite konusunda 

markalı ürünlere daha fazla güvenildiği görülmektedir.  

Gelir grubuna göre fiyatın uygunluğu, yaĢ grubuna göre ürünün performansı arasında markalı 

ürünlerde anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Genelde markasız ve açıkta satılan ürünler açısından ise 

algılanan kalite boyutlarından yaĢ grubuna göre kalite, ürünün özellikleri ve ürünün performansı 

konularında anlam farklılıkları görülmektedir.  

Genel itibariyle markasız ürünler konusunda tüketiciler arasında algılama farklılığı 

bulunmamaktadır.  

Tablo 7‘de Ġki grubun ortalamaları incelendiğinde genel olarak markalı ürünlere güvenin daha 

fazla olduğu söylenebilir.  

Tablo 7: Algılanan Kalite Boyutları Oneway Anova Sonuçları 

Paketli Markalar (Dondurma Ve İçecek) 

SORULAR Ortalama 
Yaş Eğitim Gelir 

F P F P F P 

1. Güvenilirlik (gıda güvenliği) 5,14 ,540 ,706 3,853 ,005* 3,317 ,011* 

2. Kalite  4,92 1,013 ,401 4,752 ,001* 3,368 ,010* 

3. Fiyatın uygunluğu  4,30 ,328 ,859 ,539 ,708 2,771 ,028* 

4. Ürün ÇeĢitliliği  5,2 ,589 ,671 1,316 ,264 ,670 ,613 

5. Estetik (ambalajın 
çekiciliği) 

5,17 1,268 ,283 1,822 ,125 ,519 ,722 

6. Ürünün özellikleri/içeriği) 4,65 2,118 ,079 1,029 ,392 1,738 ,142 

7. Ürünün performansı (tadı) 5,04 2,886 ,023* 2,167 ,073 1,897 ,111 

Açıkta Satılan Ürünler (Dondurma Ve İçecek) 

SORULAR Ortalama 
Yaş Eğitim Gelir 

F P F P F P 

1. Güvenilirlik (gıda güvenliği) 3,53 1,774 ,134 ,766 ,548 1,105 ,354 

2. Kalite  3,41 3,338 ,011* 1,214 ,305 1,579 ,180 

3. Fiyatın uygunluğu  4,24 1,814 ,126 2,189 ,070 ,885 ,474 

4. Ürün ÇeĢitliliği  3,59 1,757 ,138 ,668 ,615 2,343 ,055 

5. Estetik (ambalajın 
çekiciliği) 

3,07 1,921 ,107 1,574 ,181 2,195 ,070 

6. Ürünün özellikleri/içeriği) 3,44 3,578 ,007* 1,812 ,127 1,820 ,125 

7. Ürünün performansı (tadı) 4,21 2,937 ,021* 2,972 ,020* ,116 ,977 

p<.05  

Tablo 8‘de Tüketicilerin algılanan kalite boyutları üzerine cinsiyet ve yaĢadığı tyer gruplarına 

göre farklılıklar markalı ürünlerde cinsiyet ve yaĢadığı yere göre kısmi ve açıkta satılan ürünlerde ise 

yine cinsiyet ve yaĢadığı yere göre kısmi olarak farklılıklar mevcuttur.  

Bu bağlamda markalı ürünlerde eğitim, gelir, cinsiyet ve yaĢadığı yer gruplarına göre H3b,c,d,f 

hipotezleri kısmi olarak; markasız ürünlerde yaĢ, cinsiyet ve yaĢadığı yer gruplarına göre H4a,d,f kısmi 

olarak kabul edilmektedir. H3a ve H4b,c hipotezleri ise reddedilmektedir.  

Tablo 8: Algılanan Kalite Boyutları T Testi Sonuçları 

Paketli Markalar (Dondurma Ve İçecek) 

SORULAR 
Cinsiyet Yaşadığı Yer 

F P F P 

1. Güvenilirlik (gıda güvenliği) 4,962 ,027* ,386 ,535 

2. Kalite  5,015 ,026* ,042 ,837 

3. Fiyatın uygunluğu  ,247 ,620 3,506 ,062 

4. Ürün ÇeĢitliliği  2,473 ,117 16,362 ,000* 

5. Estetik (ambalajın çekiciliği) ,385 ,536 3,412 ,066 

6. Ürünün özellikleri/içeriği) ,946 ,332 6,551 ,011* 

7. Ürünün performansı (tadı) 1,820 ,178 ,141 ,708 
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Açıkta Satılan Ürünler (Dondurma ve İçecek) 

SORULAR 
Cinsiyet Yaşadığı Yer 

F P F P 

1. Güvenilirlik (gıda güvenliği) 14,708 ,000* 5,005 ,026* 

2. Kalite  2,572 ,110 1,413 ,236 

3. Fiyatın uygunluğu  ,732 ,393 2,668 ,103 

4. Ürün ÇeĢitliliği  5,086 ,025* ,048 ,828 

5. Estetik (ambalajın çekiciliği) 3,545 ,061 3,177 ,076 

6. Ürünün özellikleri/içeriği) 3,215 ,074 1,741 ,188 

7. Ürünün performansı (tadı) 10,159 ,002* 4,159 ,042* 

p<.05  

4. Sonuç  

Burdur ve Isparta‘da bulunan tüketiciler üzerinde yapılan karĢılaĢtırmalı bu araĢtırmada, 

tüketicilerin salep ürünleri konusunda markalı salep ürünlerini daha fazla tercih etmektedirler. Satın 

alımlarında reklam ya da reklamlarda ünlü kiĢilerin oynamasının etkilemediğini, ürünlerin markalı ya 

da markasız olsun içindeki katkı maddelerinin endiĢelendirdiğini (güvenmedikleri) belirtmektedirler. 

Bu güvensizlikten dolayı markalı ürünleri alırken içeriğinin genellikle incelendiği, markasız ürünler 

konusunda yani açıkta satılan ürünler konusunda ise içeriğinin sorulduğu ya da güvendikleri yerlerden 

satın aldıkları görülmektedir.  

ÇalıĢmaya katılan tüketicilerin E-441, 407, 417, 415, 410 ve guar zamkı hususunda yeterli 

bilgilerinin olmadığı ancak diğer süt yerine kullanılan süt tozu ve peynir altı suyu kullanımı, meyve 

esansları, renklendirici ve suni tatlandırıcılar hakkında bilgilerinin olduğu tespit edilmiĢtir.  

Yine markalı ve markasız ürünler bazında tüketicilerin markalı ürünlere markasızlara nispeten 

daha fazla güvendikleri görülmektedir. Açık uçlu sorulardan elde edilen verilere göre de bir kısım aĢırı 

güvensizlik duyan tüketiciler, kendi dondurmalarını ya da sıcak salep içeceklerini kendileri yapma 

yoluna gitmektedir.  

Bunun dıĢında salep deyince ilk akla gelen Ģeyler hususunda tüketicilerin duyusal ve duygusal 

ifadelerde bulundukları ve aradaki fark fazla olmamakla birlikte erkeklerin daha fazla duygusal ifade 

kullandıkları görülmüĢtür. Bir baĢka sonuç ise salep deyince ilk akla gelen yer ise Burdur Bucak ve 

KahramanmaraĢ olmuĢtur.  

Burdur‘da yaĢayanlar ve yaĢamayanlar arasında algılanan kalite farklılıklarının olup olmadığı 

hususunda açıkta satılan ürünler hususunda ürünün tadı ve güvenilirliği hususunda farklılıklar tespit 

edilmiĢtir. Genel itibariyle tüketicilerin benzer ifadelerde bulunduğu, tükettikleri ürünler hususunda 

bilgi düzeylerinin az olduğu ancak yine de tükettikleri görülmüĢtür.   

Bundan sonraki çalıĢmalar hususunda, salebin üretimi, salep ve salep yerine kullanılan 

maddelerin ticarethaneler tarafından kullanılma durumları, bu maddeleri kullananların bilinç düzeyleri 

ve varsa sağlık açısından zararlı durumları araĢtırılabilir.  
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Abstract 

Today intertextuality is one of the most discussed and studied subjects. The term itself is a 

complex one with a meaning difficult to define and with borders difficult to draw. Hillary Jordan‘s 

novel When She Woke taking place in a dystopic modern world, is a kind of rewriting of Nathaniel 

Hawthorne‘s The Scarlet Letter written about a century ago from our time. Hawthorne‘s novel sets in 

the 17th century Puritan society with harsh rules about religion and social life as is known. Therefore, 

the protagonist Hester Prynne is drawn out of the town and forced to live out of the society because of 

adultery and her illegitimate baby. On the other hand, although Jordan‘s novel takes as time the mid-

21st century there is no change about the mentality of the society especially about women and their 

rights to give birth to a baby or not. Hannah is convicted since she committed adultery and had an 

abortion. Furthermore, Jordan‘s novel has some affinities with another dystopian novel, Margaret 

Atwood‘s The Handmaid‟s Tale. Therefore, the aim of this paper is to display and analyse the 

intertexts in Jordan‘s novel from the two aforementioned novels by using the approach of 

intertextuality. 

Keywords: Intertextuality, Hillary Jordan, When She Woke, The Scarlet Letter, The Handmaid‟s Tale. 

 

Üç Roman Yoluyla Metinlerarasılık Analizi: Uyandığında, Kızıl Damga ve Damızlık 

Kızın Öyküsü 

Özet 

Günümüzde metinlerarasılık en fazla tartıĢılan ve çalıĢılan konulardan biridir. Terimin kendisi 

anlamı belirlenmesi ve sınırları çizilmesi zor olan karmaĢık bir terimdir. Hillary Jordan‘ın modern 

distopik dünyada geçen Uyandığında adlı romanı, Nathaniel Hawthorne‘un günümüzden yaklaĢık bir 

asır önce yazılmıĢ olan Kızıl Damga adlı romanının bir tür yeniden yazımıdır. Hawthorne‘un romanı 

bilindiği üzere din ve sosyal hayat konusunda katı kuralları bulunan 17. yüzyıl Püriten toplumunda 

geçmektedir. Bu yüzden romanın baĢkahramanı Hester Prynne iĢlediği zina suçu ve evlilik dıĢı bebeği 

yüzünden kasabadan sürülerek toplum dıĢında yaĢamaya zorlanır. Diğer taraftan, Jordan‘ın romanı 

zaman olarak 21. yüzyılı ele almasına rağmen, toplumun özellikle kadınlar hakkındaki zihniyeti ve bir 

bebeğe hayat verip vermeme konusunda karar verme hakları ile ilgili hiçbir değiĢiklik 

bulunmamaktadır. Hannah da zina suçu iĢlediği ve kürtaj yaptırdığı için cezaya çarptırılır. Dahası, 

Jordan‘ın romanı bir baĢka distopik roman olan Margaret Atwood‘un Damızlık Kızın Öyküsü adlı 

romanı ile de bazı benzerlikler taĢımaktadır. Bu nedenle, bu çalıĢmanın amacı, Jordan‘ın romanında 

yukarıda adı geçen iki romandan alınmıĢ parçaların, alıntıların bulunduğunu -metinlerarasılık 

yaklaĢımını kullanarak ortaya koymak ve analiz etmektir. 

Anahtar Kelimeler: Metinlerarasılık, Hillary Jordan, Uyandığında, Kızıl Damga, Damızlık Kızın 

Öyküsü. 
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INTRODUCTION 

This paper aims to find the traces of intertextual relations between the American writer Hillary 

Jordan‘s dystopian novel When She Woke and Hawthorne‘s classical novel The Scarlet Letter and 

another dystopian novel, Margaret Atwood‘s The Handmaid‟s Tale. Therefore Jordan‘s novel will be 

taken as a latecome text and will be analysed both in terms of its relation to The Scarlet Letter and The 

Handmaid‟s Tale, both of which are taken as pre-texts in this study. 

 

INTERTEXTUALITY AND THE PIONEERS OF THE APPROACH 

Intertextuality is an umbrella term that includes different types or subdivisions like revision, 

translation, quotation and sources (see Miola, 2004: 14-19) or ―ekphrasis‖ and ―iconotext‖ as 

Mohammad Khosravi Shakib categorizes it (Shakib, 2013: 1) or ―iterability‖ and ―presupposition‖ as 

in James E. Porter‘s words (Porter, 1986: 35). Therefore it is difficult to draw borders for the term or 

to define it exactly. Adolphe Haberer still questions the existence of an accepted definition of the term 

intertextuality and tries to find an answer to his own question: ―But is there one accepted mainstream 

definition of intertextuality? This is most doubtful. All one can do is observe the way in which 

theorists have tried to formulate a definition, note the variations and differences, and see which can 

help us progress in our understanding of the problem‖ and by giving Umberto Eco‘s words: ―It is not 

true that works are created by their authors. Works are created by works, texts are created by texts, all 

together they speak to each other independently of the intentions of their authors‖ concludes that ―[…] 

no text exists on its own. It is always connected to other texts‖(Haberer, 2007: 57). 

Graham Allen expresses this variety and up to datedness of intertextuality in his own words at 

the opening part of his book Intertextuality:  

Since Julia Kristeva first coined the term in the 1960s, intertextuality has been a dominant 

idea within literary and cultural studies, taken up by practically every theoretical movement. 

Yet intertextuality remains the subject of such a diversity of interpretations and is defined so 

variously, that it is anything but a transparent, commonly understood term. *…+ since 

cultural debate never ceases, *…+ intertextuality promises to be as vital and productive a 

concept in the future as it has been in the recent past. (Allen, 2006: 209). 

Actually what is important and what counts most is not to try to find a definition for 

intertextuality but as Graham Allen puts out, ―our task is to engage with [intertextuality] as a split, 

multiple concept, which poses questions and requires one to engage with them rather than forcing one 

to produce definite answers‖ (Allen, 2006: 60). And although there are many different approaches to 

intertextuality by theorists such as Bakhtin, Kristeva, Genette, Riffaterre and some others, Allen tries 

to put an end to all discussions and explains what intertextuality simply means to all people, including 

writers, readers, critics and theorists: 

Whether it be based in poststructuralist or Bakhtinian theories, or in both, intertextuality 

reminds us that all texts are potentially plural, reversible, open to the reader’s own 

presuppositions, lacking in clear and defined boundaries, and always involved in the 

expression or repression of the dialogic ‘voices’ which exist within society. A term which 

continually refers to the impossibility of singularity, unity, and thus of unquestionable 

authority, intertextuality remains a potent tool within any reader’s theoretical vocabulary 

(Allen, 2006: 209). 

Intertextauality although was first used by Julia Kristeva in her ―Word, Dialogue and Novel‖ 

(1966) and then in ―The Bounded Text‖ (1966-67) as a term (see Alfaro,1996: 268), had been much 

earlier defined and practiced by many critics such as Plato and Aristoteles, and later by Mikhail 

Bakhtin, Genette and Riffaterre. For instance ―In the case of Plato, the ‗poet‘ always copies an earlier 
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act of creation, which is itself already a copy‖ (Alfaro, 1996: 269) can be considered as an inspiraton 

for Kristeva‘s definition of any text ―constructed as a mosaic of quotations.‖ As Zuzana Mitosinkova 

puts it ―[…] it‘s beyond discussion that Genette, Riffaterre or Kristeva are the godparents of these 

indubitably interesting theories, but their craddle and at the same time their grandfather is BAKHTĠN. 

From this point of view, Bakhtin was a Pioneer, dealing with mutual relations between texts long 

before the term intertextuality was coined by J. Kristeva (Paris 1966)‖ (Mitosinkova, 2007: 68). 

Adolphe Haberer takes the origins of the intertextuality even back to the modernists such as David 

Jones and especially T.S. Eliot with his long narrative poem ―The Waste Land‖ and his ―Tradition and 

the Individual Talent‖, whom he sees as the ―successive theoretical avatars‖ of intertextuality. For him 

―[…] the epistemological modernist rupture of the 1920s was the occasion for the production of works 

and reflections, especially by T.S. Eliot, that are the forerunners of those produced by the 

intertextualists of our postmodernity‖ (Haberer, 2007: 55-56). 

As Roland Barthes indicates in his well-known article The Death of the Author ―We know now 

that a text is not a line of words releasing a single ‗theological‘ meaning (the ‗message‘ of the Author-

God) but a multi-dimensional space in which a variety of writings, none of them original, blend and 

clash. The text is a tissue of quotations drawn from the innumerable centres of culture‖ (Barthes, 1977: 

146). Therefore, no text can be considered as original, but only an imitation of earlier texts. ―[…] an 

imitation has no independent or autonomous essence. It is neither a copy nor an original. Now in the 

case of platonic imitation, the poet always copies an earlier act of creation, which is itself already a 

copy‖ (Shakib, 2013: 2). ―The creative writer is the creative borrower, in other words‖ (Porter, 1986: 

37). Since texts in the postmodern era are the imitations or copies of the earlier works, it seems that 

―we also need the traditional literary histories as substances for our free-plays‖ (Mihkelev, 2004: 43). 

 

WHEN SHE WOKE AS THE FUTURISTIC REINTERPRETATION OF THE SCARLET 

LETTER 

This type of intertextuality [revision] features a close relationship between anterior and 

posterior texts, wherein the latter takes identity from the former, even as it departs from it. 

The process occurs under the guiding and explicitly comparative eye of the revising author. 

The revision may be prompted by external circumstance - censorship, or theatrical, legal, or 

material exigencies. Alternatively, the revision may simply reflect an author's subsequent 

wishes. The reviser who is not the author presents another scenario and an entirely different 

set of problems and considerations. In all cases, however, the transaction is linear, 

conscious, and specific, marked by evidence of the reviser's preference and intentionality 

(Miola, 2004: 14). 

Thus, Hillary Jordan takes the scenario of Hawthorne‘s The Scarlet Letter, makes some changes 

in her own way, for instance she changes the setting, time and place from 17th (1642-1649) century 

Puritan society in Salem to 21st century of the Texas state of America and creates a new but not 

original story out of the earlier one. 

In the chillingly credible tomorrowland of Jordan’s second novel, Roe v. Wade has been 

overturned, abortion has been criminalized in 42 states and a vigilante group known as the 

Fist of Christ brutalizes violators. America has regressed to an unforgiving puritanical order 

reminiscent of Hawthorne’s “Scarlet Letter,” a literary touchstone that has probably eluded 

the fundamentalist upbringing of Jordan’s protagonist, Hannah Payne. No matter: she’s 

living it (Stuart, 2011). 

Or in Jordan‘s case, Genette‘s concept of ―hypertextuality: the relation between the latecome 

text (hypertext) and its pre-text (hypotext)‖ can also be used to explain the relation between 

Hawthorne‘s The Scarlet Letter as pre-text and Jordan‘s When She Woke as latecome text. ―He 
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defines hypertext as every text derived from a previous one by means of direct or indirect 

transformation (imitation), but not through commentary. In the former, direct or simple 

transformation, a text B may make no explicit reference to a previous one A, but it couldn't exist 

without A. For instance, The Eneyd and Ulysses are, in different degrees, two hypertexts of the same 

hypotext, The Odyssey‖ (Alfaro, 1996: 281). 

Another definition that matches with the case of Jordan seems to be Robert S. Miola‘s one of 

the subdivisions of the intertextuality as ―Sources‖. ―Source texts provide plot, character, idea, 

language, or style to later texts. The author‘s reading and remembering directs the transaction, which 

may include complicated strategies of imitatio. The source text in various ways shapes the later text, 

its content, or its rhetorical style and form. There are at least three subdivisions possible here‖ (Miola, 

2004: 19) one of which is ―the source proximate‖ that ―is the most familiar and frequently studied kind 

of intertextuality, that of sources and texts. The source functions as the book-on-the-desk; the author 

honors, reshapes, steals, ransacks and plunders. The dynamics include copying, paraphrase, 

compression, conflation, expansion, omission, innovation transference, and contradiction‖ (Miola, 

2004: 19). 

As is seen above, all the definitions clash and blend with each other at some points, in some way 

as is the case in the nature of the intertextuality itself. Each researcher or theorist tries to define the 

term in his/her own way. That is why it is very difficult to draw exact borderlines for the term 

intertextuality. 

The first reminder of The Scarlett Letter in Jordan‘s novel is the initial letters of the names of 

the characters. While Nathaniel Hawthorne uses Hester Prynne and Arthur Dimmesdale as his 

characters names, Hillary Jordan takes these names and changes them into Hannah Payne and Aidan 

Dale as is seen at the very beginning of the novel (Jordan, 2012: 13, 16). Because of the names of the 

characters with initials ―H‖ and ―P‖ in Hannah Payne and ―A‖ and ―D‖ in Aidan Dale, the names of 

Jordan‘s characters become directly reminiscent of Hawthorne‘s Hester Prynne and Arthur 

Dimmesdale. 

Jordan also gives Hester Prynne‘s daughter‘s name, Pearl to Hannah‘s unborn baby. ―Her and 

Aidan‘s child had started as a tiny speck and had been nourished and grown in the sea of her womb. 

Hidden, marvelous and unknown. Unwanted. ‗This is my daughter, Pearl‘ she said.‖(Jordan, 2012: 

121 trans. AÖ*). Jordan uses the name Pearl with one difference: While Hawthorne leaves the 

interpretation of the child‘s name to the reader, Jordan almost gives the reason why the baby was 

given the name Pearl, because she‘s ―hidden, marvelous and unknown‖ like a pearl. 

―Her Pearl—for so had Hester called her; not as a name expressive of her aspect, which had 

nothing of the calm, white, unimpassioned lustre that would be indicated by the comparison‖ 

(Hawthorne, 1999: 67). So the personality of Hester‘s daughter has nothing to do with the qualities of 

a ―pearl‖ literally. Although she is pure and she is the only treasure of her mother, she is not white and 

calm like a pearl. 

Also the seal of Hester‘s crime, adultery, a letter ―A‖ is embroidered in front of her dress in her 

bosom as is seen in the following example:― […] the point which drew all eyes, and, as it were, 

transfigured the wearer—so that both men and women who had been familiarly acquainted with 

Hester Prynne were now impressed as if they beheld her for the first time—was that SCARLET 

LETTER, so fantastically embroidered and illuminated upon her bosom‖(Hawthorne, 1999: 40). 

However, Hannah‘s punishment is represented in a different way in Jordan‘s novel. As a sign of 

her sin of adultery and abortion after it, Hannah is convicted to a punishment of thirteen year of being 

red. It is given for the first time in the first line of the novel ―When she woke, she was red‖ (Jordan, 
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2012: 9 trans. AÖ*). Although both punishments are given by the governments with strict rules and 

supported by the society under the influence of harsh religious rules, Hester‘s punishment seems to be 

easier to get rid of while Hannah‘s punishment can only be ended by the government or can be 

stopped in a very dangerous and illegal way. Whatever the extent of them, both punishments are 

utilized to show the crime Hester and Hannah have committed, that is adultery, and murder (abortion) 

in addition to this, in Hannah‘s case. Another example supports the idea that Jordan uses Hawthorne‘s 

―scarlet letter‖ as a kind of inspiration and changes it into a different kind of punishment: ―Her mother 

raised her forefinger. ‗You won‘t commit adultery‘. The second finger arose. ‗You won‘t lust after 

your neighbour‘s husband.‘ Third finger. ‗You won‘t kill‘‖ (Jordan, 2012: 28 trans. AÖ*). Therefore 

as she has committed adultery with a married man Aidan Dale and has had abortion, what she deserves 

is to be stigmatized with the colour ―red‖ completely for thirteen years as a sign of her crimes and 

shame as she mentions in the example: ―Whatever was the stain of shame she carried on her, this 

creature had not perceived it‖ (Jordan, 2012: 178 trans. AÖ*). 

Apart from the affinities between the two novels mentioned above, what is similar or parallel 

between them, actually between the protagonists of the two novels, Hester and Hannah, is their 

occupation: Hester does needlework, likewise Hannah is a tailor. And both characters are extremely 

skilled at what they are doing. In The Scarlet Letter Hester‘s needlework, since she is very talented, is 

described as an art: 

She possessed an art that sufficed, even in a land that afforded comparatively little scope for 

its exercise, to supply food for her thriving infant and herself. It was the art, then, as now, 

almost the only one within a woman’s grasp—of needle-work. She bore on her breast, in the 

curiously embroidered letter, a specimen of her delicate and imaginative skill, of which the 

dames of a court might gladly have availed themselves, to add the richer and more spiritual 

adornment of human ingenuity to their fabrics of silk and gold (Hawthorne, 1999: 61). 

On the other hand, Jordan‘s character Hannah is almost as equally talented as Hester as is seen 

in the quotation below: 

She was skilled at needlework all along and the walls of the Payne House were covered with 

samples showing the improvement of her talent, from simple embroidery canvases she did 

in her childhood to the verses decorated with lambs, doves and crosses. She saw dresses for 

her babies and Becca’s, embroidered flowers on her mother’s kitchen apron, and the initials 

of his father’s name on his handkerchief, and used these as gifts of peace when she fell from 

grace (Jordan, 2012: 19 trans. AÖ*). 

Hence, the occupations of these two women, Hester and Hannah and their extreme gift about 

needlework and sewing displays another trace of intertextuality between the two novels. 

In terms of intertextuality Robert S. Miola also emphasizes ―the identification of verbal iteration 

or echo (those endless and often disappointing lists of parallel passages)‖ (Miola, 2004: 14) the 

illustration of which can be found in the quotations from the two novels given parallelly below: 

*…+ Hester heaved a long, deep sigh, in which the burden of shame and anguish departed 

from her spirit. O exquisite relief! She had not known the weight until she felt the freedom! 

By another impulse, she took off the formal cap that confined her hair, and down it fell upon 

her shoulders, dark and rich, with at once a shadow and a light in its abundance, and 

imparting the charm of softness to her features (Hawthorne, 1999: 152). 

Bridget continued as if she had never spoken. ‘You will always tie your hair with hairclips and 

will cover it neatly when you are not in bed’ *…+ She wore her own clothes. *…+ Finally she 

untied her hair. Her hair fell upon her shoulders, down from her back. And she recognized 

how much she missed to feel the weight of her hair, and how naked she remained without 

the protection of her hair (Jordan, 2012: 86,133 trans. AÖ*). 
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Hester and Hannah are forced to conform to the rules of the society, one of which is to cover 

their hair neatly. In these two scenes their act of uncovering and letting their hair free is both a sign of 

their bravery and their rebellion against society, which is repeated in Jordan‘s novel almost as in the 

same way as it is in The Scarlet Letter indicating another sign of intertextuality. 

 

ALLUSIONS TO THE HANDMAID‟S TALE THROUGH WHEN SHE WOKE 

This kind of parallel scenes are seen more frequently between Jordan‘s When She Woke and 

Margaret Atwood‘s The Handmaid‘s Tale. To illustrate, the writers of both novels draw two 

carnavalesque scenes in their novels, which quite resemble each other displaying that Jordan not only 

takes inspiration from Hawthorne‘s novel, but also draws on some parts of The Handmaid‘s Tale, 

another dystopian novel by Atwood. 

One of the analogous parts is a carnavalesque scene during which both Hannah and Ofred (the 

Narrator) break with their monotonous lives and, even if it is just for a short time, find an opportunity 

to take a breath. Here, Hillary Jordan again takes inspiration from the scene in Atwood‘s novel and 

reshapes it as a part of her own novel as is seen below: 

He brings his hand out from behind his back. He’s holding a handful, it seems, of feathers, 

mauve and pink. Now he shakes this out. It’s a garment, apparently, and for a woman: there 

are the cups for the breasts, covered in purple sequins. The sequins are tiny stars. The 

feathers are around the thigh holes, and along the top. *…+ I’ve never worn anything 

remotely like this, so glittering and theatrical, and that’s what it must be, an old theatre 

costume, or something from a vanished nightclub act; *…+ ‘It’s a disguise,’ he says. ‘You’ll 

need to paint your face too; I’ve got the stuff for it. You’ll never get in without it.’ ‘In where?’ 

I ask. ‘Tonight I’m taking you out.’ *…+ I want anything that breaks the monotony, subverts 

the perceived respectable order of things (Atwood, 2011: 241-243). 

Jordan inspired by this scene in The Handmaid‘s Tale, adapts it to her own novel by making 

some changes: 

The women [Hannah and Kayla] took a bath and changed their clothes. There were about 

ten or twelve garments in the closet all of which were surprisingly tasteful and feminine. 

Kayla chose a dark grey sateen tunic with a slit collar and black thights, and Hannah wore a 

black lace dress with long drape sleeves. The bodice of the dress was a bit low but she didn’t 

mind; it felt nice to get dressed like a woman again (Jordan, 2012: 225 trans. AÖ*). 

Although the dresses are not as colourful, ―glittering and theatrical‖ as in the first scene they are 

still tasteful and feminine and leave a similar impact on women. It is a small change in their 

monotonous lives, Ofred‘s life of imprisonment and Hannah‘s life with a continuous flight and 

struggle. 

Another scene Jordan borrows from Margaret Atwood‘s novel and moulds to make a part of her 

own novel, is the scene of sexual intercourse where the Commander, his wife Serena Joy and Ofred 

are seen together to carry out their duty: 

The Ceremony goes as usual. I lie on my back, fully clothed except for the healthy white 

cotton underwears. *…+ Above me, towards the head of the bed, Serena Joy is arranged, 

outspread. Her legs are apart, I lie between them, my head on her stomach, her pubic bone 

under the base of my skull, her thighs on either side of me. She too is fully clothed. My arms 

are raised; she holds my hands, each of mine in each of hers. This is supposed to signify that 

we are one flesh, one being. What it really means is that she is in control, of the process and 

thus of the product. If any. The rings of her left hand cut into my fingers. It mayo r may not 

be revenge. My red skirt is hitched up to my waist, though no higher. Below it the 

Commander is fucking. *…+ It has nothing to do with passion or love or romance or any of 
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those other notions we used to titillate ourselves with. It has nothing to do with sexual 

desire, at least for me, and certainly not for Serena. *…+ This is not recreation, even for the 

Commander. This is serious business. The Commander, too, is doing his duty (Atwood, 2011: 

104-105). 

And, here is the scene which Jordan reshapes for her own novel, however this time it is not a 

scene of sexual intercourse, but a scene of the repetition of Hannah‘s abortion, which Mrs. Henley at 

the TRUE PATH CENTRE (trans. AÖ*) wants Hannah to perform again: 

‘However, although it is unpleasant for you to tell and for me to listen to, I will need to learn 

the details of your sin. Let’s start from the moment when you undressed and lay on the 

table- was it a table?’ Hannah stared at the woman without perceiving what she said. *…+ 

‘What the path requires from us thirdly is the truth’ she said. *…+ Therefore, I ask again, was 

it a table?’ ‘Yes.’ ‘Show me how you lay, your position. You may either lie on the sofa or on 

the floor, whichever you prefer’ *…+  Hannah closed her eyes. Where else could she go? She 

had nowhere to go. She lay on her back with slow and mechanic movements and curved her 

knees. The woman with a weary voice from impatience told, ‘I want to see your exact 

position, Hannah.’ Hannah stretched her legs and everything came back like a flood: That hot 

room, the cold metal pushed in her, and pain. She heard her own voice moaning- then and 

now.  ‘Look at me, Hannah.’ Mrs. Henley had leaned forward bending her head to one side. 

‘What did you feel while you were lying there waiting for your abortionist to start?’ ‘I wanted 

to die’ said Hannah. *…+ The interrogation persisted. ‘How long did it last?’ ‘Did you have 

much pain?’ ‘Did you see the fetus, afterwards?’ *…+ ‘You can stand up now, Hannah’ said 

Mrs. Henley eventually. Hannah stood up, and felt a bit dizzy (Jordan, 2012: 115-117 trans. 

AÖ*).  

Whatever is the scene, both situations are difficult and at the same time shameful experiences 

for Ofred and Hannah who are forced to perform them. As is mentioned above, the author of When 

She Woke uses one of the passages of The Handmaid‘s Tale as a source of inspiration and constructs a 

new passage for her novel. 

The other example of analogous sections is seen when both protagonists discover a handwriting 

in the rooms they are provided to stay in: 

I saved the cupboard until the third day. I looked carefully over the door first, inside and out, 

*…+ I knelt to examine the floor, and there it was, in tiny writing, quite fresh it seemed, 

scratched with a pin or maybe just a fingernail, in the corner where the darkest shadow fell: 

Nolite te bastardes carborundorum. I didn’t know what it meant, *…+ Still, it was a message 

*…+ intended for whoever came next. It pleases me to ponder this message. It pleases me to 

think I’m communing with her, this unknown woman (Atwood, 2011: 62). 

Likewise Hannah discovers a short poem under the bedside table in her room: 

There was nothing in the closet other than some jackets and windbreakers that seem 

unpossessed, and nothing under the bed other than the heaps of dust. It was empty under 

the matress. But while she was getting up, her eye caught under the bedside table. 

Something was written there, scratched on the plywood. When she couldn’t read it- because 

it was upside down- she lay flat on her back and popped her head between the narrow legs 

of the bedside table. A short poem had been written with neat capital letters:  

Traces of love in bed 

Here, thus describes Menelaus 

The absence of Helen 

The words committed to her heart. She didn’t know who Menelaus and Helen were, but 

what Menelaus felt for Helen *…+ was familiar and inevitable. *…+ She couldn’t bear the idea 
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of getting into the bed alone, *…+ Her love had gone and the absence of him in her bed and 

life was permanent. She fell asleep while crying (Jordan, 2012: 181-182 trans. AÖ*). 

Although the second scene seems to be a kind of repetition of the first one, with the protagonists 

discovering handwritings in their rooms, the effect of the writings on both women, Ofred and Hannah 

is almost the opposite: While Ofred seems happy to find such a writing in Latin meaning ―Do not let 

the bastards grind you down‖ and regards it as a way of communication and a sign of hope, Hannah 

becomes extremely sad with what she reads since it reminds her of her own loss: the man she loved 

and her baby. But this difference shows the creativity of the second author, Hillary Jordan who 

reinterprets what she has borrowed from Atwood‘s novel and adds a new, actually an opposite point of 

view to the scene. 

The last affinity between the two novels, actually the last borrowing of Jordan from The 

Handmaid‘s Tale that will be mentioned in this paper is the concept of ―the eye‖ as is used in 

Atwood‘s novel, the idea that a person always feels that s/he is being watched by someone: 

He looks at me, and sees me looking. *…+ He takes a final puff of the cigarette, lets it drop to 

the driveway, and steps on it. He begins to whistle. Then he winks. I drop my head and turn 

so that the White wings hide my face, and keep walking. He’s just taken a risk, but for what? 

What if I were to report him? Perhaps he was merely being friendly. Perhaps he saw the look 

on my face and mistook for something else. Really what I wanted was the cigarette. Perhaps 

it was a test, to see what I would do. Perhaps he is an Eye (Atwood, 2011: 28) 

As is seen in the quotation from the novel, ―the eye‖ is a kind of mechanism used to impose fear 

on the handmaids and to have control over them more easily. Like spies they always watch the 

handmaids without them recognizing that they are being watched or by whom they are being watched. 

A similar mechanism, but this time formed of mirrors and cameras is seen on the very first page 

of Jordan‘s novel, where Hannah is kept in a kind of cell for 30 days as a part of her punishment. In 

the cell she has the feeling that she is being watched by many people through some cameras behind the 

mirrors around her: 

She had not seen the mirrors yet, but she felt that they were shining at the edge of her 

consciousness and were waiting to show what had become of her. She could sense the 

existence of the cameras behind the mirrors, their every single eye shot, their recording of 

every slight movement of her muscles, the government official guardians, doctors and the 

technical staff behind the cameras, and also millions of people watching her with their feet 

stretched to the coffee tables and their eyes fixed on the screen with their bottles of beer or 

soda pop in their hands. ‘I won’t give them anything’ she thought to herself: Neither 

evidences or exceptions for their case studies nor reactions that will arouse their mercy or 

disgust (Jordan, 2012: 9-10 trans. AÖ*). 

Like Ofred, Hannah has fear and suspicion because of this ―watching eye‖ or ―mechanism‖ that 

forces her to control every behaviour or feeling of her similarly. Thus, this concept of ―an eye‖ or 

―camera‖ in what form it is, is the last sign of intertextuality between the two novels, which Jordan 

takes, changes the form and utilizes in her own novel. 

 

CONCLUSION 

This paper has taken the concept of intertextuality as its subject and tried to apply it to three 

novels, Hillary Jordan‘s When She Woke, Nathaniel Hawthorne‘s The Scarlet Letter and Margaret 

Atwood‘s The Handmaid‟s Tale. While doing this, it has taken Hawthorne‘s and Atwood‘s novels as 

two ―pre-texts‖ and Jordan‘s as ―hypotext‖ as in Genette‘s words and has shown a kind of intertextual 

journey from The Scarlet Letter and The Handmaid‟s Tale to When She Woke. 
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Özet 

Fiziksel aktivite yetersizliği, koroner arter hastalığı ve düĢük sosyoekonomik düzeyden etkilenen diğer 

hastalıkların sıklığını artırmaktadır. Fiziksel aktivite düzeyinin belirlenmesi amacıyla doğrudan ve 

dolaylı ölçüm yapabilen pek çok yöntem geliĢtirilmiĢtir. Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi 

(UFAA), kısa sürede ve kolay uygulanabilen dolaylı bir fiziksel aktivite ölçüm yöntemidir. Ülkemizde 

üniversite öğrencileri genç yetiĢkin nüfusun büyük bir kısmını yansıtmaktadır. Bu nedenle üniversite 

öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyinin araĢtırılması genç nüfusun sağlık davranıĢları hakkında bilgi 

vermesi açısından önemlidir. Üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri araĢtırıldığı. 

çalıĢmaya 190 (146 kız, 44 erkek) öğrenci alındı. Öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyleri UFAA kısa 

formu ile belirlendi ve öğrenciler ‗‘fiziksel olarak aktif‘‘ olmayan, ‗‘aktivite düzeyi düĢük‘‘ olan ve 

‗‘aktivite düzeyi yeterli‘‘ olan Ģeklinde sınıflandırıldı. Toplam haftalık enerji tüketimi 

2159,75±1973,69 MET-dk bulundu. Öğrencilerin % 72‘sinin Ģiddetli fiziksel aktivite, % 37‘sinin orta 

düzeyde fiziksel aktivite yapmadığı saptandı. Öğrencilerin yaklaĢık % 22‘si fiziksel olarak aktif 

bulunmadı, % 52‘sinin fiziksel aktivitesi düĢük düzeydeydi, sadece % 25‘inin fiziksel aktivitesi yeterli 

düzeydeydi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi HavzaMeslek Yüksekokulu öğrencilerinin fiziksel aktivite 

düzeyleri belirgin oranda düĢüktür. Üniversite öğrencilerinin sağlığının korunması ve geliĢtirilmesi 

için fiziksel aktivite düzeylerini artırmaya yönelik gerekli destek, eğitim ve fırsat verilmelidir. 

Anahtar kelimeler: meslek yüksekokulu, öğrenci, sağlık, egzersiz, anket 

 

Physical Activity Levels Of University Students  

 
Abstract 

Physical activity failure, coronary artery disease and low socioeconomic status increases the incidence 

of other diseases affected. There are many ways that can direct and indirect measurement to determine 

the levels of physical activity have been developed. International Physical Activity Questionnaire 

(IPAQ), physical activity is an indirect measurement method can be applied as soon as possible and 

easy. College students in our country reflects the majority of the young adult population. Therefore, 

the investigation of university students' physical activity levels is important in terms of providing 

information on the health behavior of young people. The aim of this study was to investigate the 

physical activity levels of student‘s in Ondokuz Mayis University Havza Vocational School. 190 

students (144 female, 46 male) enrolled in this study. Physical activity levels of student‘s were 

determined by IPAQ short form and student‘s physical activity is classified as ‗‘inactive‘‘, ‗‘low 

active‘‘ and ‗‘adequate‘‘. Physical activity due to the weekly energy consumption was found to be 

2159.75 ± 1973.69 MET-min. 72% of student‘s vigorous physical activity, moderate physical activity 

were observed to 37%. Approximately 22% of the students were not physically active, 52% had low 

levels of physical activity, physical activity, only 25% were satisfactory. Physical activity levels of 

university students in Havza Vocational School of OMU is significantly lower. In order to increase 

their physical activity levels for the protection and promotion of the health of students should be given 

support, training and opportunities.  

Key words: vocational school, student, health, exercise, questionnaire 
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1. GĠRĠġ 

Modern yaĢamda ileri teknolojinin iĢ ve ulaĢım Ģeklini değiĢtirerek günlük yaĢamda daha az 

fiziksel aktiviteye ihtiyaç duyulur hale gelmesine sebep olmuĢtur. Fiziksel aktivitenin azalması, bu 

alana olan ilgiyi ve yapılan çalıĢmaların sayısının artmasına yol açmıĢtır (BaĢaslan ve ark. 2007).  

Fiziksel aktivite, zinde ve neĢeli günlük yaĢam, vücudu hastalıklara karĢı koruma, alınan fazla 

enerjinin doğal bir Ģekilde harcanıp ĢiĢmanlığın önlenmesi, yaĢlanma ve yaĢlanmanın getirdiği organik 

gerilemenin yavaĢlatılması, solunum ve dolaĢım sistemlerinin üstün kapasiteye ulaĢması ve bu 

kapasitenin korunması, sinirsel gerginliklerin azaltılması ve koroner damar hastalıklarının getirdikleri 

ölüm olaylarını önleyici ve koruyucu etkinin artırılması, kasa bağlı eklem dokularının iĢlerliğinin 

korunması, sosyal kaynaĢmanın sağlanıp yalnızlıktan kurtulmak ve duruĢ bozukluklarının 

önlenmesinde etkili olmaktadır (Arabacı ve Çankaya, 2007).  

Düzenli ve aĢırı olmayan fiziksel aktivitenin sağlı için önemi konusunda uluslar arası bir görüĢ 

birliği sağlanmıĢtır. Fiziksel aktivite, enerji tüketimi ile sonuçlanan herhangi bir vücut hareketi olarak 

tanımlanmaktadır. Yürümek, bisiklete binmek, oyun oynamak, paten kaymak, ev temizlemek, dans 

etmek ya da merdiven çıkmak gibi aktiviteler fiziksel aktivite kapsamında ele alınmaktadır (Arslan ve 

ark., 2003).  

Birçok ülkede fiziksel aktivitenin düzenli ve yeterli bir düzeyde yapılamaması önemli bir 

sorundur. Bu nedenle aktif yaĢam tarzının artırılması, ulusal ve uluslar arası halk sağlığı önerilerinin 

önemli bir bileĢenini oluĢturmaktadır. Amerikan Spor Hekimliği Birliği ve Amerikan Diyetisyenler 

Birliği rehberine göre, yetiĢkinlerin haftanın her gününde veya çoğu gününde en az 30 dakikalık orta 

düzeyde fiziksel aktivite yapması gerektiği bildirilmektedir (Savcı ve ark., 2006).    

Erken yaĢlarda fiziksel aktivite alıĢkanlığını kazanmak, yetiĢkinlikteki etkin yaĢam biçimini 

desteklemek için önemlidir ve erken yaĢlarda fiziksel aktiviteye baĢlayan çocuklar, daha sonra da 

aktivite yapmaya devam etmektedirler (Vaizoğlu ve ark. 2004). Ülkemizde üniversite öğrencileri genç 

yetiĢkin nüfusun önemli bir kısmını yansıtmaktadır. Genç yetiĢkinlerin fiziksel aktivite düzeyi, ileri 

yaĢlarda sorun yaratabilecek önlenebilir hastalıkların görülme sıklığını etkilemektedir (Savcı ve ark. 

2006).  

Fiziksel aktivite düzeyinin doğru ve güvenilir yöntemlerle ölçülmesi önem kazanmıĢ ve ölçüm 

için doğrudan ve dolaylı yöntemler geliĢtirilmiĢtir. Doğrudan ölçüm yöntemleri; gözlem, oda 

kalorimetresi (vücutta ısı üretimi), çift katmanlı su tekniği, akselerasyon vektörleri (akselerometre), 

hareket algılayıcıları (pedometre) ve günlük tutma yöntemidir. Dolaylı ölçüm yöntemleri ise; indirekt 

kalorimetre, besin kayıtları (günlük enerji alımı), fizyolojik ölçümler (kardiyorespiratuvar uygunluk, 

kalp hızı, ısı, ventilasyon) ve fiziksel aktivite anketleridir (BaĢaslan ve ark., 2007).  

GeniĢ katılımlı fiziksel aktivite araĢtırmaların büyük bir çoğunluğunda fiziksel aktivite ve enerji 

tüketimi ölçümünde fiziksel aktivite anketleri kullanılmaktadır. Anketler, pahalı olmayan, uygulaması 

kolay ve büyük popülasyon araĢtırmaları için en uygun yöntemlerdir. Son yıllarda bu amaçla pek çok 

anket geliĢtirilmiĢtir. Bu anketlerin uzunlukları, içerdiği aktivite tipleri ve sorgulanan zaman dilimi 

büyük farklılıklar göstermektedir.  

Fiziksel aktivite düzeyinin belirlenmesi amacıyla doğrudan ve dolaylı ölçüm yapabilen pek çok 

yöntem geliĢtirilmiĢtir. Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (UFAA), kısa sürede ve kolay 

uygulanabilen dolaylı bir fiziksel aktivite ölçüm yöntemidir. Ankette kiĢilerin son bir hafta içinde 

Ģiddetli-orta düzeyde yapılan fiziksel aktivite ile yürüme aktivitesinin MET-dk/hafta olarak ve oturma 

süresinin ise dakika olarak tespiti yapılabilmektedir. 
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Düzenli olarak fiziksel aktiviteye katılımın faydaları bilinmesine karĢın son yıllarda yapılan 

araĢtırmalarda fiziksel aktiviteye katılımın genel olarak tavsiye edilen düzeyden az olduğu 

bulunmuĢtur (Vuillemin vd. 2005). Amerika Spor Hekimliği Kolejinin (ACMS) yapmıĢ olduğu 

araĢtırmaya göre haftanın en az 3 günü yapılan sadece 30 dakika süren ılımlı fiziksel aktivite bile 

sağlık bakımından oldukça faydalıdır (Vuillemin, 2005). 15 Avrupa ülkesi üzerinde yapılan bir 

araĢtırmada tavsiye edilen Ģekilde düzenli fiziksel aktiviteye katılımın % 50 den az olduğunu 

bulunmuĢtur (Eurobarometer, 2002).  

ÇalıĢmamızın amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesi ön lisans fizyoterapi programında öğrenim 

gören öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeylerini araĢtırmaktır. 

 

2. YÖNTEM 

ÇalıĢmaya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programında 

öğrenim gören öğrencilerden gönüllü olan 194 kiĢi alındı. ÇalıĢmaya dahil olma kriteri 17 yaĢ ve 

üzerinde olmak ve fiziksel aktiviteyi engelleyebilecek iskelet kas probleminin olmaması idi. Bu 

kriterleri sağlamayanlar çalıĢmaya dahil edilmedi. Öğrencilerin 4‘ü verilerin eksik olması sebebiyle 

değerlendirmeden çıkartılınca çalıĢmaya 190 kiĢi (146 kız, 44 erkek) ile devam edildi. 

 Öğrencilerin yaĢ, boy uzunluğu ve vücut ağırlığı tespit edilerek, Vücut Kitle Ġndeksi (VKĠ) 

kilogram cinsinden vücut ağırlığının, metre cinsinden boy uzunluğunun karesine bölümü ile 

hesaplandı. VKĠ 18,5 kg/m
2
  ve altı zayıf, 18,6-24,9 kg/m

2
 arası normal, 25-29,9 kg/m

2
 arası fazla 

kilolu ve ≥30 kg/m
2
 obez olarak tanımlandı. ÇalıĢmaya alınan öğrencilerin fiziksel özellikleri Tablo 

1.‘de sunuldu.  

Öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyleri Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (UFAA) ile 

belirlendi. ÇalıĢmada anketin kendi kendine uygulanabilen ve fiziksel aktivite düzeyinin 

değerlendirilmesinde ‗son 7 gün‘ü içeren kısa formu kullanıldı. Bu kısa form yedi sorudan 

oluĢmaktadır ve oturma, yürüme, orta düzeyde Ģiddetli aktiviteler ve Ģiddetli aktivitelerde harcanan 

zaman hakkında bilgi sağlamaktadır (Tablo 4).  

Kısa formun toplam puanının hesaplanması, yürüme, orta düzeyde Ģiddetli aktivite ve Ģiddetli 

aktivitenin süre (dakikalar) ve frekans (günler) toplamını içermektedir. Oturma puanı ayrı olarak 

hesaplanmaktadır. Bütün aktivitelerin değerlendirilmesinde her bir aktivitenin tek seferde en az 10 

dakika yapılıyor olması ölçüt alınmaktadır. Dakika, gün ve MET değeri (metabolik eĢdeğer) çarpılarak 

‗‘MET-dk/hafta‘‘ olarak bir puan elde edilmektedir. Yürüme puanının hesaplanmasında yürüme süresi 

(dakika) 3.3 MET ile çarpıldı. Hesaplamada orta düzeyde Ģiddetli aktivite için 4 MET, Ģiddetli aktivite 

için 8 MET değeri alındı. Fiziksel aktivite düzeyleri, fiziksel olarak aktif olmayan (<600 MET-

dk/hafta), fiziksel aktivite düzeyi düĢük olan (600-3000 MET-dk/hafta) ve fiziksel aktivite düzeyi 

yeterli olan (>3000 MET-dk/hafta) Ģeklinde sınıflandırıldı (Savcı ve ark., 2006).   

2.1Ġstatistiksel Analiz 

Verilerin istatistiksel analizinde SPSS-15.0 (Statistical Package for the Social 

Sciences)Programı kullanıldı.Ölçümle belirtilen değiĢkenler ortalama±standart sapma (X±SS), sayımla 

belirtilen değiĢkenler yüzde (%) olarak ifade edildi. Verilerin normal dağılım göstermemesi sebebiyle 

non parametrik testlerden Mann Whitney U testi kullanıldı. Değerlendirmede anlamlılık düzeyi olarak 

p<0,05 kabul edildi.  
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3. BULGULAR 

190 öğrencinin 146‘sı kız (yaĢ ortalaması 18,92±1,46 yıl) ve 44‘ü (yaĢ ortalaması 19,36±1,72 

yıl) erkekti. Kızların VKĠ ortalaması 21,18±1,91 iken, erkeklerin VKĠ ortalaması ise 22,65±2,91 kg/m
2
 

olarak bulundu (Tablo 1).  

 
Tablo 1. ÇalıĢmaya Alınan Öğrencilerin Fiziksel Özellikleri 

Kız (N=146)              Erkek (N=44)         Toplam (N=190) 

YaĢ (yıl) 18,92±1,46             19,36±1,72 19,02±1,53 

Boy (cm) 162,51±5,47             176±5,46  165,6±7,89 

Ağırlık (kg) 56,13±8,5 70,3±10,1  59,38±10,75 

VKĠ (kg/m2)      21,18±2,91             22,65±2,91  21,52±2,91 

 
Öğrencilerden sigara içenlerin oranı % 19,9 (n=38) ve alkol kullananların oranı % 8,4 (n=16) idi 

(Tablo 2).  

 
Tablo 2.  Sigara ve Alkol Kullanımı 

 Kullanan (%) Kullanmayan (%) Toplam (N=190) 

Sigara  38 (%19,9) 152 (%79,1) 190 

Alkol 16 (% 8,4) 174 (%91,6) 190 

 
Öğrencilerin UFAA‘ya göre hesaplanan haftalık enerji tüketimi ortalama2159,75±1973,69 

MET-dk/hafta bulundu. Yürüme aktivite puanı toplam fiziksel aktivite puanının büyük bir kısmını 

oluĢturmuĢtu (Tablo 3).    

 

Tablo 3. Öğrencilerin (UAFA) Anketinden elde edilen Fiziksel Aktivite Düzeyleri 

Fiziksel Aktivite 

Toplam Fiziksel Aktivite (MET-dk/Hafta)                                                       2159,75±1973,69 

ġiddetli Fiziksel Aktivite (MET-dk/Hafta)                                                          495,37±1157,43                                                               

Orta Düzeyde ġiddetli Fiziksel Aktivite (MET-dk/Hafta)                                       312±487,36 

Yürüme (MET-dk/Hafta)                                                                                    1344,64±1370,43 

Oturma Süresi (dk)                                                                                                465,09±170,23 

 

Öğrencilerin yaklaĢık % 22‘si fiziksel olarak aktif bulunmadı, % 52‘sinin fiziksel aktivitesi 

düĢük düzeydeydi, sadece % 25‘inin fiziksel aktivitesi yeterli düzeydeydi (Tablo 3).   

Tablo 4‘te Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi‘nin bir haftalık süre içinde yapılan fiziksel 

aktiviteleri maddeler halinde listelenmiĢtir.    

 
Tablo 4. Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (UFAA) 

1. Geçen 7 gün içerisinde kaç gün ağır kaldırma, kazma, aerobik veya hızlı bisiklet çevirme 

gibi Ģiddetli fiziksel aktivitelerden yaptınız? 

2. Bu günlerden birinde Ģiddetli fiziksel aktivite yaparak genellikle ne kadar zaman 

harcadınız? 

3. Geçen 7 gün içerisinde kaç gün hafif yük taĢıma, normal hızda bisiklet çevirme, halk 

oyunları, dans, bowling veya çiftler tenis oyunu gibi orta dereceli fiziksel aktivitelerden 

yaptınız? 

4. Bu günlerden birinde orta dereceli fiziksel aktivite yaparak genellikle ne kadar zaman 

harcadınız? 

5. Geçen 7 gün içinde, bir seferde en az 10 dakika yürüdüğünüz gün sayısı kaçtır? 

6. Bu günlerden birinde yürüyerek genellikle ne kadar zaman geçirdiniz? 

7. Geçen 7 gün içerisinde, günde oturarak ne kadar zaman harcadınız? 
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Öğrencilerin cinsiyetlere göre fiziksel aktivite düzeyleri Tablo 5‘te gösterilmiĢtir. 

 

Tablo 5. Kız ve Erkek Öğrencilerde Fiziksel Aktivite Düzeyleri 

Fiziksel Aktivite Düzeyleri                            Kız (N=146)             Erkek (N=44)          Toplam (N=190) 

Fiziksel Olarak Aktif Olmayan (%)              36 (24,6)                    6 (13,6)                        42 (22,1) 

DüĢük Fiziksel Aktivite Düzeyi (%)              82 (56,2)                    17 (38,7)                      99 (52,1) 

Yeterli Fiziksel Aktivite Düzeyi (%)             28 (19,2)                    21 (47,7)                      49 (25,8) 

 

 

4. SONUÇLAR 

 Fiziksel aktivite alıĢkanlıkları; cinsiyet, kültürel yapı, sosyo-ekonomik düzey, bireysel 

farklılıklar ve sağlık durumu gibi çeĢitli faktörlerden etkilenmektedir. ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin 

yaĢ ortalaması 19,02±1,53 yıl ve Vücut kitle indeksi (VKĠ) ortalamaları ise 21,52±2,91 kg/m
2
 olarak, 

Dünya sağlık Örgütü‘nün VKĠ sınıflandırmasına göre ‗‘normal‘‘ grupta yer aldı.      

 Savcı ve arkadaĢlarının üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenmesi ile 

ilgili yaptığı bir araĢtırmada, öğrencilerin % 14,8‘inin inaktif, % 67,5‘inin minimal aktif ve % 

17,7‘sinin çok aktif olduklarını bulmuĢtur (Savcı ve ark. 2006). Arabacı ve Çankaya‘nın 2007 yılında 

250 Beden Eğitimi öğretmeninin fiziksel aktivite düzeylerini araĢtırdığı çalıĢmasında öğretmenlerin % 

41,6‘sının inaktif ve % 41,6‘sının da minimum aktif olduğu, % 16,8‘inin de HEPA aktif olduğu 

bulunmuĢtur (Arabacı ve Çankaya, 2007). ÇalıĢmamızda öğrencilerin % 52,1‘inin düĢük fiziksel 

aktiviteye ve % 25,8‘inin yeterli fiziksel aktiviteye sahip olduğu bulunurken, % 22,1‘inin ise yeterli 

fiziksel aktiviteye sahip olmadığı tespit edildi. Savcı ve arkadaĢlarının çalıĢması ile bizim 

çalıĢmamızdaki oranlar arasında farklılık olmasına rağmen sonuçlar benzerdir.  

 Literatürde fiziksel aktivite düzeylerinin incelendiği çeĢitli çalıĢmalarda erkeklerin kadınlara 

göre daha fazla fiziksel aktivite düzeyine sahip olduğu bulunmuĢtur ( Vural ve ark., 2010; Arslan ve 

ark., 2003; Arabacı ve Çankaya, 2007). Bu çalıĢmamızda da literatüre benzer olarak erkeklerin fiziksel 

aktivite düzeyinin kadınlara göre daha fazla olduğu bulunmuĢtur. Aslan ve arkadaĢlarının fiziksel 

aktivite düzeyini üniversite öğrencilerinde iki farklı yöntemle değerlendirdikleri çalıĢmalarında 

fiziksel aktivite anketi değerlendirmesine göre kadınların toplam fiziksel aktivite düzeyini erkeklerden 

daha fazla bulmuĢlardır (BaĢ Aslan ve ark., 2007).      

 Hallal ve arkadaĢlarının yapmıĢ olduğu çalıĢmada VKĠ arttıkça inaktivite‘nin de arttığını 

bildirmiĢlerdir (Hallal, 2003). ÇalıĢmamızda ise vücut kitle indeksi (VKĠ) 25 kg/m
2
 nin altında ve 

üstünde olan öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05).  

 Üçok ve arkadaĢlarının Uluslar arası Fiziksel Aktivite Anketi (UFAA) kısa formunu kullanarak 

256 Tıp Fakültesi öğrencisinin toplam fiziksel aktivite düzeyini belirledikleri çalıĢmalarında 47 

öğrencinin (% 18,35) düĢük düzeyde fiziksel aktivitesi olduğunu belirlediler (Üçok ve ark. 2011). Bir 

baĢka çalıĢmada da Genç ve arkadaĢları 710 genç eriĢkinden 90‘ının (% 12,67) fiziksel aktivite 

düzeyini düĢük olarak bulmuĢlardır (Genç ve ark., 2011). ÇalıĢmamızda ise düĢük fiziksel aktivite 

düzeyine sahip öğrencilerin oranı (% 52,1) yapılan diğer çalıĢmalara göre çok daha yüksekti.  

 ÇalıĢmamızda öğrencilerin toplam fiziksel aktivite puanının önemli bir kısmını yürüme 

aktivitesi oluĢturmuĢ ve belirgin oranda (% 52,1) düĢük fiziksel aktiviteye sahip oldukları 

belirlenmiĢtir. Bu sebeplerle öğrencilerinin sağlığının korunması ve geliĢtirilmesi için fiziksel aktivite 

düzeylerini artırmaya yönelik gerekli destek, eğitim ve fırsat verilmelidir. 
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Özet 

Bu araĢtırmada, üniversite yöneticilerinin kurumlarındaki eğitim teknolojilerini yönetme becerilerinin, 

akademik ve idari yöneticilerin görüĢlerine göre incelenmesi amaçlanmaktadır. ĠliĢkisel tarama 

modelinde yapılan bu çalıĢmanın evrenini, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında GümüĢhane üniversitesi 

ile Atatürk üniversitelerinde görev yapan1464  akademisyen 98 idari yönetici oluĢturmaktadır. 

Akademik yöneticinin % 21 olan 305 ve idari yöneticinin %79.59‘ u olan 78 yöneticiye ulaĢılmıĢtır.  
 

 

Verilerin toplanmasında, ―Eğitim yöneticileri teknoloji liderliği öz-yeterlik ölçeği‖ uygulanmıĢtır. 

Verilerin çözümlenmesinde frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama ve standart sapma,t-

testi,ANOVA ve LSD testi kullanılmıĢtır. 

Üniversitelerde görev yapan akademik ve idari yöneticiler, teknolojik liderlikve teknolojik liderliğin 

bileĢenleri açısından kendilerinikısmen ile yeterli düzeyde gördükleri bulunmuĢtur. Teknolojik liderlik 

veteknolojik liderliğin alt bileĢenleri olan vizyoner liderlik, dijital çağ öğrenme kültürü, profesyonel 

uygulamada mükemmellik, sistematik geliĢim ve dijital vatandaĢlık açılarından bakıldığında, 

akademisyen yöneticilerin idari yöneticilerden;GümüĢhane Üniversitesi yöneticilerinin Atatürk 

üniversitesi yöneticilerinden; alt kademe yöneticilerinin üst kademe yöneticilerinden, anlamlı farkların 

olduğu, sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler:Üniversite,Eğitim teknolojisi, Teknolojik liderlik, Yönetim 

 

Investigating The Managing Skills of Education Technologies of University  Directors in 

Their Institutions  

Abstract 

In this research, university administrators management skills in educational technology agency, is 

aimed to study according to the views of academic and administrative manager. The universe of this 

study conducted in relational scanning model in the 2014-2015 academic year serving in Gumushane 

University with Atatürk University 1464 academics and 98 are constitute administrative manager. 

Academic administrators which 21%305 and executive director of the 79.59% managers who were 

reached 78. 

In collecting the data, "Education administrators technology leadership self-efficacy scale" was 

applied. To analyze the datafrequency(f), percentage (%), mean and standard deviation, t-test, 

ANOVA and LSDtest. 

                                                           
1
 Cemil ġahin, GümüĢhane Üniversitesi, Türkiye 

2
 Faruk Demir, GümüĢhane Üniversitesi, Türkiye 

3
 Ömer Bilen, Atatürk Üniversitesi, Türkiye 

mailto:fdemir29@gmail.com
mailto:csahin29@gmail.com


IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

813 

 

 

Academic and administrative managers working in universities, the components in terms of 

technological leadership and technological leadership themselves were they saw partially and 

sufficient. Technological leadership and technological leadership in the sub-components of visionary 

leadership, the digital agelearning culture, excellence in professional practice, systematic development  

and digital citizen ship when viewed from the view point, academics managers from the administrative 

manager; Gumushane University of manager, from director the Atatürk University; from lower level 

managers tosenior managers, that there aresignificant differences, it has been concluded.  

Keywords: University, Education of Technology, Technological Leadership , Management 

1. GĠRĠġ 

Her alanda etkili olan rekabet, üniversiteleri de etkilemektedir. Rekabette üstünlük iĢlevsel 

bilgi birikimine bağlıdır. DeğiĢim çağı da denilen bu çağında, bilgi kadar teknolojinin de etkin olduğu 

yadsınamaz. 

Teknoloji,örgütün tüm kademelerindeki iĢ performansının doğasını değiĢtir (Özdemir, 

2000:58). Bu nedenle üniversitelerdeki teknoloji amaca dönük ve iĢlevsel olarak yönetilmelidir. 

Amerikan Ulusal AraĢtırma Kurumu‘nun raporunda teknoloji yönetimi ― Bir organizasyonun stratejik 

ve taktik amaçlarının Ģekillendirilmesinde ve bunlara ulaĢılmasında ihtiyaç duyulan teknolojik 

kapasitenin planlanması, geliĢtirilmesi ve uygulanması‖ olarak tanımlanmıĢtır. Teknoloji yönetimi, 

yöneticilik ile teknik uzmanlık arasındaki bağlantıyı kurmak; teknoloji transferi, teknoloji pazarlaması, 

teknolojik planlama, Ar-Ge, innovasyon, tasarım, imalat, test gibi teknoloji sağlama ve geliĢtirmeye 

yönelik faaliyetlerin planlanması, koordinasyonu ve kontrolü ile ilgili etkinliklerin tümü ( Yalçın, 

2015) olarak düĢünülebilir. 

Üniversiteler teknolojik değiĢim ve geliĢmelerden en çok etkilenen kurumların baĢında 

gelmektedir. Üniversite yöneticileri, eğitim teknolojisini yönetecek en önde gelen teknoloji 

liderleridir. Teknolojik lider, çalıĢanların gücünü harekete geçirirken teknolojiyi kullanan ve onlara 

teknolojiyi kullandıran kiĢidir(Can,2003:94). Genel olarak teknoloji kavramı, örgütün insan ve madde 

kaynaklarından oluĢan girdilerini ürüne çevirmeye yarayan fiziksel ve zihinsel araçlar (Ataman, 2002) 

olarak tanımlandığında, üniversitelerdeki eğitimin kalitesi bu teknolojinin etkili yönetimini zorunlu 

kılmaktadır.Teknolojinin okulda etkin kullanımının nedeni, bireysel ve örgütsel üretkenliği artırıcı bir 

araç olarak görülmesidir (Turan, 2002: 272). 

Türkiye'dedevletüniversiteleridedahilolmaküzere eğitim kurumlarında teknolojive kullanımı 

kurumsallaĢamamıĢtır.Henüz eğitim vederslik sorunların çözememiĢ bir eğitim sistemindeteknolojinin 

etkin kullanımını tartıĢmak,fanteziolarak görülebilir (Turan, 2002:279-280). Ayrıca, üniversitelerde 

teknoloji kullanımında plansızlık olduğu, bazı üniversite ve üniversite birimlerinde gerekli teknoloji 

bulunmazken, bazılarında yetersiz, bazılarında fazlalık olarak atıl kalmaktadır. Planlama olmadan 

teknolojinin eğitimdekullanılmasının, yeni sorunlara kaynak olarak gösterilmektedir (Yiğit, Zayimve 

Yıldırım (2002); Maurer ve Davidson (1998). 

Eğitim fakültesi dekanlarına yönelik yapılan bir araĢtırmada, eğitim fakültelerinin ve bağlı 

bulundukları üniversitelerin çok azının teknoloji planına sahip olduğu ve dekanların, bilgi ve iletiĢim 

teknolojileri ile ilgili zorlukları aĢmada ―fakülte ve üniversite boyutunda teknoloji planlarının 

yapılmasını‖ en önemli çözüm olarak gördükleri sonucu ortaya çıkmıĢtır. Dekanlar bilgi ve iletiĢim 

teknolojileri ile ilgili fiziksel ve insan gücü yeterlilikleri konusunda fakültelerini sadece ―akademik 

personelin kullanması için internet eriĢiminde‖ yeterli görürken, ―teknik destek sağlayacak eleman 

sayısını ve kullanılabilecek yazılımları‖ yetersiz bulmaktadırlar ( GöktaĢ,Yıldırım ve Yıldırım, 2008: 

43)Bütün bu sorunlara rağmen eğitim teknolojilerinin kullanımı, üniversite yöneticilerinin iĢlerini 

kolaylaĢtırırken, etkin ve doğru kararlar vermelerinde de yardımcı olabilmektedir.  

Günümüzde, yeni teknolojiler yüksek öğretim kurumlarının sorunlarını ortadan kaldıracak 

birer kurtarıcı olarak görülmektedir (Surry, 2000). Birçok üniversite yöneticisi teknolojiye, eğitim 
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maliyetini azaltan bir yöntem ve yenilikçi bir yaklaĢım olarak bakmaktadır. Bundan dolayı, 

üniversiteler günümüzde yoğun olarak teknoloji yatırımı yapmaktadırlar. Teknoloji kullanma 

konusundaki birçok çabaya ve yapılan yatırımlara rağmen, pek çok üniversite öğretim elemanının 

teknolojiyi sınırlı bir Ģekilde ve yenilikçi olmayan biçimlerde kullandıkları ortaya çıkmıĢtır (Surry, 

2000). 

Bilgi ve iletiĢim teknolojilerine yönelik birkaç çalıĢmanın dıĢında, Türk üniversitelerde görev 

yapan akademik ve idari yöneticilerin, teknoloji yönetimi ve teknoloji liderliği yeterliklerini içeren 

çalıĢmalara rastlanılmamıĢtır. Teknoloji kullanımı, yönetimi ve liderliği konularında akademik ve idari 

yöneticilerin en önde gelmesi gerekirken, bu konuda plansızlıkların ve yetersizliklerin olduğu 

tartıĢılmaktadır. Oysa, yeni teknolojiler eğitim ve öğretimde iĢbirliğini ve iletiĢimi güçlendirmekte, 

uygulamanın esnekliğini ve kolaylığını arttırmaktadır (Turan ve Çolakoğlu,2008: 119). Bu 

nedenlerden dolayı bu çalıĢmanın yapılmasına karar verilmiĢtir. 

2. AMAÇ 

Bu çalıĢmada, üniversite yöneticilerinin kurumlarındaki eğitim teknolojilerini yönetme 

becerilerinin, akademik ve idari yöneticilerin görüĢlerine göre incelenmesi amaçlanmaktadır.  

Bu genel amaca bağlı olarak aĢağıdaki sorulara cevap aranmaktadır: 

 Üniversitelerdeki akademik ve idari yöneticilerin  ―teknoloji liderliği öz yeterlikleri‖ hangi 

düzeydedir? 

 Teknolojik liderlik ve teknolojik liderliğin bileĢenlerine göre akademik ve idari yöneticilerin 

görüĢleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

 Teknolojik liderlik ve teknolojik liderliğin bileĢenlerine göre Atatürk Üniversitesi ile 

GümüĢhane Üniversitesi akademik ve idari yöneticilerinin görüĢleri arasında anlamlı bir fark 

var mıdır? 

 Teknolojik liderlik ve teknolojik liderliğin bileĢenleri açısından akademik yöneticilerin 

görevlerine göre, görüĢleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

 Teknolojik liderlik ve teknolojik liderliğin bileĢenleri açısından idari yöneticilerin görevlerine 

göre, görüĢleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

 

3. YÖNTEM 

Bu araĢtırma, betimsel bir yöntem olan tarama desenlerinden iliĢkisel tarama modeline göre 

tasarlanmıĢ ve uygulanmıĢtır. ĠliĢkisel tarama modelleri, iki ya da daha çok sayıdaki değiĢken arasında 

birlikte değiĢim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araĢtırma modelleridir (Gay, 1987: 

251;Gall et al., 1999:178Karasar, 2010:81).  

 

3.1.Evren ve Örneklem 

AraĢtırmanın evrenini, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında GümüĢhane üniversitesindegörev 

yapan232 akademisyen yönetici ve 29 idari yönetici ile Atatürk üniversitelerinde görev yapan1232 

akademisyen yönetici ve 59 idari yönetici oluĢturmaktadır. Kademeli örnekleme metodu kapsamında 

oransız örneklem alma yoluyla Atatürk Üniversitesinden 200 akademik yönetici (%16.2) ve 48 idari 

yönetici (%81)alınmıĢ; GümüĢhane üniversitesinden 105 akademik yönetici (%45) ve 30 idari yönetici 
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(%77)alınmıĢtır. Toplamda 1464 akademik yöneticinin % 21 olan 305‘ ine  ve 98 idari yöneticinin 

%79.59‘ u olan 78‘ ine ulaĢılmıĢtır. 

 

 

Tablo 1: AraĢtırmaya katılan akademik ve idari yöneticilere ait bilgiler. 

  
n % 

Atatürk ve GümüĢhane Üniversitesi Genel 

Akademik   305 80 

Ġdari 78 20 

Toplam 383 100 

Üniversitelere göre Akademik + Ġdari Yöneticiler 

Atatürk 248 65 

GümüĢhane 135 35 

Toplam 383 100 

ÇalıĢma Yılına Göre Akademik + Ġdari Yöneticiler 

1--5 57 15 

6--10 64 17 

11--15 122 32 

16--20 85 22 

21--üstü 55 14 

Toplam 383 100 

Görevlerine göre Ġdari Yöneticiler  

Daire BaĢkanı 15 19 

ġube Müdürü 13 17 

Fakülte Sekreteri 26 33 

Yüksekokul Sekreteri 14 18 

MYO Sekreteri 10 13 

Toplam 78 100 

Görev Yaptığı Birime Göre Akademik Yöneticiler  

Enstitü 15 5 

Fakülte 243 80 

Yüksekokul 7 2 

MYO 38 12 

Rektörlüğe Bağlı Birimler 2 1 

Toplam 305 100 

Görevlerine Göre Akademik Yöneticiler 

Dekan 21 7 

Dekan Yardımcısı 44 14 

Müdür 13 4 

Müdür Yardımcısı 18 6 

Bölüm BaĢkanı 83 27 

Bölüm BaĢkan Yardımcısı 74 24 

Anabilim Dalı BaĢkanı 52 17 

Toplam 305 100 

    

  Atatürk GümüĢhane 

Cinsiyet / Ġdari 

Bayan  2 3 

Bay 46 27 

Toplam 48 30 

Cinsiyet /Akademik 

Bay 161 93 

Bayan 39 12 

Toplam 200 105 

Eğitim Durumu/Akademik 

Lisans  2 

Yüksek Lisans  19 

Doktora 200 84 

Toplam 200 105 

Eğitim Durumu/Ġdari 

Lisans 46 29 

Yüksek Lisans  1 

Doktora 2  

Toplam 48 30 

 

3.2.Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması  

Veri toplama aracı, ISTE (2009) teknolojik liderlik yeterliliklerinin 5 boyutu ve 21 alt 

maddelerini içermektedir. ―Vizyoner liderlik‖ beĢ, ―dijital çağ öğrenme kültürü‖ altı, ―profesyonel 

uygulamada mükemmellik‖ beĢ, ―sistematik geliĢim‖ altı ve ―dijital vatandaĢlık‖ beĢ olmak üzere, 
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toplam 26 madde bulunmaktadır. Ölçek, Hacıfazlıoğlu vd. (2011) ―Eğitim Yöneticileri Teknoloji 

Liderliği Öz-Yeterlik Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıĢması‖ adlı çalıĢmalarından gerekli izin 

alınarak kullanılmıĢtır. 

―Eğitim yöneticileri teknoloji liderliği öz-yeterlik ölçeği‖ nin geliĢtirilmesine adı geçen 

araĢtırmacıların daha önceki çalıĢmalarının kaynaklık ettiği görülmektedir. Hacıfazlıoğlu vd. 

(2010)okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerini belirlemeye yönelik yaptıklarıçalıĢmalarında, 

2009 ISTE(International Society for Technology in Education-Uluslararası Eğitimde Teknoloji 

Topluluğu) tarafından geliĢtirilmiĢ olan eğitim yöneticileriteknoloji liderliği standartlarının (NETS-A) 

Türkiye‘ye uygunluğunubelirlemeyi amaçlamıĢlardır. Bu amaçla okul yöneticilerinin görüĢlerine göre 

―vizyoner liderlik‖ (VL), ―dijital çağ öğrenme kültürü‖ (DÇÖK), ―profesyoneluygulamada 

mükemmellik‖ (PUM), ―sistematik geliĢim‖ (SG) ve ―dijitalvatandaĢlık‖ (DV) olmak üzere tüm 

teknolojik liderlik alt boyutlarınınTürkiye‘ye uygunluğuna iliĢkin okul yöneticileri, denetmenler ve 

öğretmenleringörüĢlerini inceleyen bir çalıĢma yürütülmüĢtür. AraĢtırma sonucunda ise ISTE(2009) 

tarafından belirlenen teknoloji liderliği standartlarının Türkiye‘deki okulyöneticileri için de 

uygulanabilir olduğu(Hacıfazlıoğlu vd.,2011:150) , anlaĢılmıĢtır. ―Eğitim yöneticileri teknoloji 

liderliği öz-yeterlik ölçeği‖ bu çalıĢmada kısaltılarak ―Teknoloji liderliği‖ olarak ifade edilmektedir. 

3.3.Verilerin Analizi  

Veriler, toplanan anketlerin bilgisayar ortamına aktarılmasıyla analiz edilmiĢtir. Analizlerde 

SPSS For Windows‘ un 22. sürümü kullanılmıĢtır.  AraĢtırmada üniversite akademik ve idari 

yöneticilerinin kurumlarındaki eğitim teknolojilerini yönetme becerilerinin incelenmesinde; frekans 

(f), yüzde (%), aritmetik ortalama ve standart sapma gibi istatistikî ölçüm araçları kullanılmıĢtır. 

Akademik ve idari yöneticilerin görüĢlerinin çeĢitli değiĢkenlere göre değiĢip değiĢmediğinin tespiti 

için t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıĢtır. Tek yönlü varyans çözümlemesinin 

sonucunda ortaya çıkan farkın kaynağının belirlenmesinde ise LSD testi kullanılmıĢtır.BeĢli 

dereceleme ölçeğinin puan aralıkları; çok az=1,00-1,79, az=1,80-2,59, kısmen=2,60-3,39, 

yeterli=3,40-4,19 ve Çok yeterli=4,20-5,00 Ģeklindedir. 

4.BULGULAR 

Tablo 2: Akademik ve idari yöneticilerin görüĢlerine göre teknolojik liderlik ve teknolojik liderliğin 

bileĢenlerine yönelik t- testi değerleri 
Akademik-Ġdari N Mean Std.Deviation df t Sig. 

Teknolojik Liderlik 
Akademik 305 3,70 ,553 

381 8,079 ,000 
Ġdari 78 3,11 ,641 

Vizyoner Liderlik 
Akademik 305 3,66 ,666 

381 5,252 ,000 
Ġdari 78 3,21 ,716 

Dijital Çağ Öğrenme Kültürü 
Akademik 305 3,65 ,630 

381 6,755 ,000 
Ġdari 78 3,09 ,755 

Profesyonel Uygulamada 

Mükemmellik 

Akademik 305 3,82 ,654 
381 7,722 ,000 

Ġdari 78 3,15 ,820 

Sistematik GeliĢim 
Akademik 305 3,68 ,683 

381 7,433 ,000 
Ġdari 78 3,03 ,710 

Dijital VatandaĢlık 
Akademik 305 3,69 ,716 

381 6,101 ,000 
İdari 78 3,14 ,726 

P<,05 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 
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Teknolojik liderlik açısından bakıldığında akademisyen yöneticilerin aritmetik ortalamalarının 

(3,70) idari yöneticilerden (3,11) daha yüksek olduğu ve aralarında anlamlı bir farkın olduğu (P<,05 

düzeyinde) görülmektedir. Bu durumda akademisyen yöneticiler, teknolojik liderliği idari 

yöneticilerden daha iyi gösterdiklerini düĢünmektedirler. Teknolojik liderliğin alt bileĢenleri olan 

vizyoner liderlik, dijital çağ öğrenme kültürü,profesyonel uygulamada mükemmellik, sistematik 

geliĢim ve dijital vatandaĢlık açılarından bakıldığında da, akademisyen yöneticilerin lehine anlamlı bir 

farkın olduğu görülmektedir. Her bir unsur bazında akademisyen yöneticilerin aritmetik ortalamaları 

daha yüksek olmakla beraber, ―profesyonel uygulamada mükemmellik‖ unsurunda en üst seviyeye 

(AY=3,82; ĠY=3,15) çıkmaktadır. 

 

Tablo 3: Atatürk ve GümüĢhane üniversitesi akademik ve idari yöneticilerin görüĢlerine göre 

teknolojik liderlik ve teknolojik liderliğin bileĢenlerine yönelik t- testi değerleri 

Atatürk-Gümüşhane Üniversiteleri N Mean Std.Deviation df t Sig. 

Teknolojik Liderlik Atatürk 248 3,49 ,580 
381 -4,176 ,000 

Gümüşhane 135 3,76 ,650 
Vizyoner Liderlik Atatürk 248 3,38 ,656 

381 -7,365 ,000 
Gümüşhane 135 3,90 ,654 

Dijital Çağ Öğrenme Kültürü Atatürk 248 3,41 ,656 
381 -4,763 ,000 

Gümüşhane 135 3,76 ,711 

Profesyonel Uygulamada 
Mükemmellik 

Atatürk 248 3,64 ,727 
381 -1,721 ,086 Gümüşhane 135 3,77 ,763 

Sistematik Gelişim Atatürk 248 3,49 ,695 
381 -2,291 ,023 

Gümüşhane 135 3,67 ,794 

Dijital Vatandaşlık Atatürk 248 3,51 ,728 
381 -2,630 ,009 

Gümüşhane 135 3,72 ,777 

P<,05 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

Akademik ve idari yöneticileri birlikte düĢünerek, üniversiteleri karĢılaĢtırdığımızda 

Teknolojik liderlik ve teknolojik liderliğin bileĢenlerinden VL,DÇÖK,SG ile DV unsurlarında 

GümüĢhane Üniversitesinin aritmetik ortalamaları daha yüksek olup, Atatürk Üniversitesi ile 

aralarında anlamlı bir fark (P<,05 düzeyinde) bulunmaktadır. Bu durumda GümüĢhane Üniversitesinde 

görevli akademik ve idari yöneticiler teknolojik liderliği, Atatürk Üniversitesinde görevli akademik ve 

idari yöneticilerden daha yüksek düzeyde gösterdiklerine inanmaktadırlar. PUM unsurunda ise 

GümüĢhane Üniversitesinin aritmetik ortalaması daha yüksek olmakla karĢın, Atatürk Üniversitesi ile 

aralarında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 

Tablo 4: Ġdari yöneticilerin görevlerine göre teknolojik liderlik ve teknolojik liderliğin bileĢenlerine 

göre Anova testi değerleri. 
 

 
N Mean 

Std. 

Deviation 
df F Sig. 

Teknolojik Liderlik daire baĢkanı 15 3,27 ,535 
4 

2,769 ,033 

Ģube müdürü 13 3,44 ,331 

fakülte sekreteri 26 2,86 ,693 

73 
yüksekokul 

sekreteri 

14 2,98 ,677 

myo sekreteri 10 3,31 ,687 

Total 78 3,11 ,641 77 

Vizyoner Liderlik daire baĢkanı 15 3,32 ,691 
4 

1,550 ,197 

Ģube müdürü 13 3,54 ,406 

fakülte sekreteri 26 3,01 ,832 

73 
yüksekokul 

sekreteri 

14 3,05 ,681 

myo sekreteri 10 3,33 ,698 

Total 78 3,21 ,716 77 

Dijital Çağ Öğrenme 

Kültürü 

daire baĢkanı 15 3,41 ,584 
4 4,074 ,005 

Ģube müdürü 13 3,51 ,427 
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fakülte sekreteri 26 2,70 ,771 

73 
yüksekokul 

sekreteri 

14 3,00 ,790 

myo sekreteri 10 3,17 ,816 

Total 78 3,09 ,755 77 

Profesyonel 

Uygulamada 

Mükemmellik 

daire baĢkanı 15 3,19 ,791 
4 

3,411 ,013 

Ģube müdürü 13 3,66 ,465 

fakülte sekreteri 26 2,82 ,858 

73 
yüksekokul 

sekreteri 

14 2,97 ,901 

myo sekreteri 10 3,52 ,605 

Total 78 3,15 ,820 77 

Sistematik GeliĢim daire baĢkanı 15 3,20 ,579 
4 

2,094 ,090 

Ģube müdürü 13 3,31 ,389 

fakülte sekreteri 26 2,83 ,764 

73 
yüksekokul 

sekreteri 

14 2,80 ,771 

myo sekreteri 10 3,30 ,815 

Total 78 3,03 ,710 77 

Dijital VatandaĢlık daire baĢkanı 15 3,25 ,463 
4 

,355 ,840 

Ģube müdürü 13 3,18 ,479 

fakülte sekreteri 26 3,01 ,823 73 

yüksekokul 

sekreteri 

14 3,14 ,913 

myo sekreteri 10 3,24 ,837 

Total 78 3,14 ,726 77 

P<,05 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

Daire baĢkanı, Ģube müdürü, fakülte sekreteri, yüksekokul sekreteri ve meslek yüksekokulu 

sekreteri olarak çalıĢan idari yöneticilerin görevleri açısından bakıldığında teknolojik liderlik ile  

teknolojik liderliğin bileĢenlerinden DÇÖK ve PUM‘ e göre anlamlı farkların bulunduğu; ancak, VL, 

SG ve DV unsurlarına göre ise bir fakın olmadığı, Tablo 4‘ den anlaĢılmaktadır. 

Tablo 5: Ġdari yöneticilerin görevlerine yönelik olarak teknolojik liderlik ve teknolojik liderliğin 

bileĢenlerine göre Anova Post Hoc LSD testi değerleri. 

LSD 
 

Multiple Comparisons 
  

95% Confidence Interval 
Dependent 
Variable (I) göreviniz (J) göreviniz Mean Difference (I-J) 

Std. 
Error Sig. 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Teknolojik 
Liderlik 

daire başkanı fakülte sekreteri ,420* 0,199 0,038 0,02 0,82 

şube müdürü fakülte sekreteri ,589* 0,209 0,006 0,17 1 

fakülte sekreteri daire başkanı -,420* 0,199 0,038 -0,82 -0,02 

 şube müdürü -,589* 0,209 0,006 -1 -0,17 

Dijital Çağ 
Öğrenme 
Kültürü 

daire başkanı fakülte sekreteri ,711* 0,227 0,003 0,26 1,16 

şube müdürü fakülte sekreteri ,815* 0,238 0,001 0,34 1,29 

fakülte sekreteri daire başkanı -,711* 0,227 0,003 -1,16 -0,26 

 

şube müdürü -,815* 0,238 0,001 -1,29 -0,34 
Profesyonel 
Uygulamada 
Mükemmellik 

şube müdürü fakülte sekreteri ,846* 0,262 0,002 0,32 1,37 

 

yüksekokul sekreteri ,690* 0,298 0,023 0,1 1,28 

fakülte sekreteri şube müdürü -,846* 0,262 0,002 -1,37 -0,32 

 

myo sekreteri -,705* 0,288 0,017 -1,28 -0,13 

yüksekokul sekreteri şube müdürü -,690* 0,298 0,023 -1,28 -0,1 

myo sekreteri fakülte sekreteri ,705* 0,288 0,017 0,13 1,28 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
    

Teknolojik liderlik ve teknolojik liderliğin bileĢenlerine göre idari yöneticilerin görevlerine 

yönelik olarak, farkın hangi görev türünde çalıĢan yöneticilerden kaynaklandığına bakıldığında, 

Teknolojik liderlikte veDÇÖK unsuru bazında daire baĢkanları ve Ģube müdürleri, fakülte 

sekreterlerinden pozitif yönde fark gösterdikleri,Tablo 5‘de görülmektedir. PUM unsuru bazında ise 

Ģube müdürleri, fakülte ve yüksekokul sekreterlerinden; meslek yüksekokulu sekreterleri, fakülte 

sekreterlerindenpozitif yönde fark gösterdikleri, anlaĢılmaktadır. 
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Tablo 6: Akademik yöneticilerin görevlerine yönelik olarak, teknolojik liderlik ve teknolojik liderliğin 

bileĢenlerine göre Anova testi değerleri. 

  
N Mean 

Std. 
Deviation 

df F Sig. 

Teknolojik 
Liderlik 

dekan 21 3,36 0,524 

6 

3,403 0,003 

dekan yrd 44 3,64 0,526 
müdür 13 3,83 0,579 
müdür yrd 18 3,67 0,733 
bölüm bşk 89 3,88 0,546 

298 
bölüm bşk 
yrd 

68 3,64 0,52 

Anabilim dalı 
başkanı 

52 3,64 0,486 

Total 305 3,7 0,553 304 

Vizyoner 
Liderlik 

dekan 21 3,44 0,617 

6 

3,117 0,006 

dekan yrd 44 3,36 0,744 
müdür 13 3,75 0,804 

müdür yrd 18 3,75 0,653 

bölüm bşk 89 3,81 0,619 

298 
bölüm bşk 
yrd 

68 3,73 0,611 

Anabilim dalı 
başkanı 

52 3,58 0,65 

Total 305 3,66 0,666 304 

Dijital Çağ 
Öğrenme 
Kültürü 

dekan 21 3,21 0,705 

6 

3,171 0,005 

dekan yrd 44 3,58 0,545 
müdür 13 3,72 0,754 
müdür yrd 18 3,65 0,796 
bölüm bşk 89 3,83 0,609 

298 
bölüm bşk 
yrd 

68 3,6 0,612 

Anabilim dalı 
başkanı 

52 3,63 0,549 

Total 305 3,65 0,63 304 

Profesyonel 
Uygulamada 
Mükemmelli
k 

dekan 21 3,39 0,535 

6 

3,896 0,001 

dekan yrd 44 3,94 0,626 
müdür 13 4 0,678 
müdür yrd 18 3,73 0,928 
bölüm bşk 89 4 0,619 

298 
bölüm bşk 
yrd 

68 3,7 0,639 

Anabilim dalı 
başkanı 

52 3,73 0,574 

Total 305 3,82 0,654 304 

Sistematik 
Gelişim 

dekan 21 3,4 0,696 

6 

2,685 0,015 

dekan yrd 44 3,71 0,618 
müdür 13 3,79 0,533 
müdür yrd 18 3,65 0,832 
bölüm bşk 89 3,89 0,7 

298 
bölüm bşk 
yrd 

68 3,55 0,686 

Anabilim dalı 
başkanı 

52 3,58 0,603 

Total 305 3,68 0,683 304 

Dijital 
Vatandaşlık 

dekan 21 3,37 0,749 

6 

1,868 0,086 

dekan yrd 44 3,56 0,85 

müdür 13 3,89 0,38 

müdür yrd 18 3,56 0,906 

bölüm bşk 89 3,84 0,692 

298 
bölüm bşk 
yrd 

68 3,69 0,665 

Anabilim dalı 
başkanı 

52 3,71 0,634 

Total 305 3,69 0,716 304 

P<,05 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 
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Akademik yöneticilerin dekan, dekan yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, bölüm baĢkanı, 

bölüm baĢkan yardımcısı ve anabilim dalı baĢkanlığı görevlerine yönelik olarak, teknolojik liderlik ve 

teknolojik liderliğin bileĢenlerinden VL, DÇÖK, PUM ile SG açısından  anlamlı farkların olduğu; DV 

unsurunda ise anlamlı bir farkın bulunmadığı (Tablo 60), anlaĢılmaktadır. 

Tablo 7: Akademik yöneticilerin görevlerine göre teknolojik liderlik ve teknolojik liderliğin 

bileĢenlerine açısından Anova Post Hoc LSD testi değerleri 

      LSD 
  

Multiple Comparisons 

  

95% Confidence Interval 
Dependent 
Variable (I) göreviniz (J) göreviniz Mean Difference (I-J) 

Std. 
Error Sig. 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Teknolojik 
Liderlik 

dekan dekanyrd -,284* 0,143 0,048 -0,57 0 

 
müdür -,470* 0,191 0,014 -0,85 -0,09 

 
bölümbaş -,518* 0,131 0 -0,78 -0,26 

 
bölümbaşkanyrd -,286* 0,135 0,035 -0,55 -0,02 

 
abd -,287* 0,14 0,041 -0,56 -0,01 

dekanyrd dekan ,284* 0,143 0,048 0 0,57 

 
bölümbaş -,233* 0,1 0,02 -0,43 -0,04 

müdür dekan ,470* 0,191 0,014 0,09 0,85 
bölümbaş dekan ,518* 0,131 0 0,26 0,78 

 
dekanyrd ,233* 0,1 0,02 0,04 0,43 

 
bölümbaşkanyrd ,232* 0,087 0,008 0,06 0,4 

 
abd ,231* 0,094 0,015 0,05 0,42 

bölümbaşkanyrd dekan ,286* 0,135 0,035 0,02 0,55 

 
bölümbaş -,232* 0,087 0,008 -0,4 -0,06 

abd dekan ,287* 0,14 0,041 0,01 0,56 

 
bölümbaş -,231* 0,094 0,015 -0,42 -0,05 

Vizyoner Liderlik dekan bölüm bşk -,369* 0,158 0,021 -0,68 -0,06 
dekan yrd müdür yrd -,392* 0,182 0,032 -0,75 -0,03 

 

bölüm bşk -,451* 0,12 0 -0,69 -0,21 

 

bölüm bşk yrd -,374* 0,126 0,003 -0,62 -0,13 
müdür yrd dekan yrd ,392* 0,182 0,032 0,03 0,75 
bölüm bşk dekan ,369* 0,158 0,021 0,06 0,68 

 

dekan yrd ,451* 0,12 0 0,21 0,69 

 

Anabilim dalı başkanı ,232* 0,114 0,042 0,01 0,46 
bölüm bşk yrd dekan yrd ,374* 0,126 0,003 0,13 0,62 
Anabilim dalı başkanı bölüm bşk -,232* 0,114 0,042 -0,46 -0,01 

Dijital Çağ 
Öğrenme 
Kültürü 

dekan dekan yrd -,365* 0,164 0,026 -0,69 -0,04 

 

müdür -,503* 0,218 0,021 -0,93 -0,07 

 

müdür yrd -,433* 0,198 0,029 -0,82 -0,04 

 

bölüm bşk -,612* 0,15 0 -0,91 -0,32 

 

bölüm bşk yrd -,382* 0,154 0,014 -0,68 -0,08 

 

Anabilim dalı başkanı -,418* 0,16 0,009 -0,73 -0,1 
dekan yrd dekan ,365* 0,164 0,026 0,04 0,69 

 

bölüm bşk -,247* 0,114 0,031 -0,47 -0,02 
müdür dekan ,503* 0,218 0,021 0,07 0,93 
müdür yrd dekan ,433* 0,198 0,029 0,04 0,82 
bölüm bşk dekan ,612* 0,15 0 0,32 0,91 

 

dekan yrd ,247* 0,114 0,031 0,02 0,47 

 

bölüm bşk yrd ,230* 0,099 0,021 0,03 0,43 
bölüm bşk yrd dekan ,382* 0,154 0,014 0,08 0,68 

 

bölüm bşk -,230* 0,099 0,021 -0,43 -0,03 
Anabilim dalı başkanı dekan ,418* 0,16 0,009 0,1 0,73 

Profesyonel 
Uygulamada 
Mükemmellik 

dekan dekan yrd -,550* 0,169 0,001 -0,88 -0,22 

 

müdür -,610* 0,224 0,007 -1,05 -0,17 

 

bölüm bşk -,614* 0,154 0 -0,92 -0,31 

 

Anabilim dalı başkanı -,344* 0,164 0,037 -0,67 -0,02 
dekan yrd dekan ,550* 0,169 0,001 0,22 0,88 
müdür dekan ,610* 0,224 0,007 0,17 1,05 

Sistematik 
Gelişim 

dekan bölümbaş -,483* 0,163 0,003 -0,8 -0,16 
bölümbaş dekan ,483* 0,163 0,003 0,16 0,8 

 
bölümbaşkanyrd ,336* 0,108 0,002 0,12 0,55 

 
abd ,305* 0,117 0,01 0,07 0,54 

bölümbaşkanyrd bölümbaş -,336* 0,108 0,002 -0,55 -0,12 
abd bölümbaş -,305* 0,117 0,01 -0,54 -0,07 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Teknolojik liderlik ve teknolojik liderliğin bileĢenlerine göre akademik yöneticilerin 

görevlerine yönelik olarak, farkın hangi görev türünde çalıĢan yöneticilerden kaynaklandığına 

bakıldığında, teknolojik liderlikle ilgili olarak dekanlar, dekan yardımcısı, müdür, bölüm 

baĢkanı,bölüm baĢkanı yardımcısı ile anabilim dalı baĢkanlarından negatif yönde fark 

göstermektedirler. Dekan yardımcıları ve müdürler, dekanlardan; bölüm baĢkanları ise dekan, dekan 

yardımcıları, bölüm baĢkanı yardımcıları ile anabilim dalı baĢkanlarından; bölüm baĢkanı yardımcıları 

ile anabilim dalı baĢkanları, dekanlardan pozitif yönde fark göstermektedirler (Tablo 7). 

Yine Tablo 7‘ den hareketle, VL unsuru bazında müdür yardımcıları, dekan yardımcılarından; 

bölüm baĢkanları, dekan, dekan yardımcıları ve anabilim dalı baĢkanlarından; bölüm baĢkanı 

yardımcıları ise dekan yardımcılarındanpozitif yönde fark gösterdikleri, görülmektedir. DÇÖK 

bazında dekan yardımcıları, müdürler, müdür yardımcıları, bölüm baĢkanı yardımcıları ve anabilim 

dalı baĢkanları, dekanlardan;bölüm baĢkanları dekan, dekan yardımcıları ve bölüm baĢkanı 

yardımcılarındanpozitif yönde fark göstermektedirler. PUM unsuru bazında dekanlar, dekan 

yardımcısı, müdür, bölüm baĢkanı ile anabilim dalı baĢkanlarından negatif yönde; dekan yardımcıları 

ve müdürler ise dekanlardan pozitif yönde fark göstermektedirler. SG unsuru açısından bakıldığında 

ise bölüm baĢkanları, dekanlar, bölüm baĢkanı yardımcıları ile anabilim dalı baĢkanlarından pozitif 

yönde fark göstermektedirler.  

5. TARTIġMA VE SONUÇ  

5.1.Tartışma 

ÇalıĢmadaki aritmetik ortalamalara bakıldığında üniversitelerdeki akademik ve idari yöneticiler, 

teknolojik liderlik ve teknolojik liderliğin bileĢenleri açısından kendilerinikısmen (=2,60-3,39) ile 

yeterli (=3,40-4,19) düzeyde görmektedirler. Bu bulgulara göre Atatürk ve GümüĢhane üniversite 

yöneticilerinin teknolojik liderlik öz yeterliklerinin yüksek olduğunu düĢündükleri anlaĢılmaktadır 

(Tablo 2,3). Bu bulgu, Hacıfazlıoğlu vd.(2011:162) ―Ölçeğin toplamından ve 5 alt faktöründen elde 

edilen ortalama puanları,araĢtırma katılımcılarının kendilerini teknoloji liderliği öz-

yeterlikleribakımından yeterli bulduklarını göstermektedir.‖ sonucuyla örtüĢmektedir.Ayrıca, okul 

yöneticilerinin teknolojik liderlik öz-yeterliliklerinin yüksek düzeyde olduğunu (Anderson ve Dexter, 

2005) gösteren çalıĢmayla da benzerlik göstermektedir. Ancak 2008 yılında yapılan bir çalıĢmada 

Dekanlar, bilgi ve iletiĢim teknolojileri ile ilgili fiziksel ve insan gücü yeterlilikleri konusunda 

fakültelerini sadece ―akademik personelin kullanması için internet eriĢiminde‖ yeterli görürken, 

―teknik destek sağlayacak eleman sayısını ve kullanılabilecek yazılımları‖ yetersiz bulmaktadırlar ( 

GöktaĢ,vd., 2008: 43) 

Teknolojik liderlik açısından bakıldığında akademisyen yöneticilerin aritmetik ortalamalarının 

(3,70) idari yöneticilerden (3,11) daha yüksek olduğu ve aralarında anlamlı bir farkın olduğu (P<,05 

düzeyinde) görülmektedir. Bu durumda akademisyen yöneticiler, teknolojik liderliği idari 

yöneticilerden daha iyi gösterdiklerini düĢünmektedirler. Teknolojik liderliğin alt bileĢenleri olan 

vizyoner liderlik, dijital çağ öğrenme kültürü, profesyonel uygulamada mükemmellik, sistematik 

geliĢim ve dijital vatandaĢlık açılarından bakıldığında da, akademisyen yöneticilerin lehine anlamlı bir 

farkın olduğu görülmektedir. Her bir unsur bazında akademisyen yöneticilerin aritmetik ortalamaları 

daha yüksek olmakla beraber, ―profesyonel uygulamada mükemmellik‖ unsurunda en üst seviyeye 

(Akademisyen yöneticiler=3,82; Ġdari yöneticiler=3,15) çıkmaktadır. 

Akademik ve idari yöneticileri birlikte düĢünerek, üniversiteleri karĢılaĢtırdığımızda 

Teknolojik liderlik ve teknolojik liderliğin bileĢenlerinden VL,DÇÖK,SG ile DV unsurlarında 

GümüĢhane Üniversitesinin aritmetik ortalamaları daha yüksek olup, Atatürk Üniversitesi ile 

aralarında anlamlı bir fark (P<,05 düzeyinde) bulunmaktadır. Bu durumda GümüĢhane Üniversitesinde 

görevli akademik ve idari yöneticiler teknolojik liderliği, Atatürk Üniversitesinde görevli akademik ve 
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idari yöneticilerden daha yüksek düzeyde gösterdiklerine inanmaktadırlar. PUM unsurunda ise 

GümüĢhane Üniversitesinin aritmetik ortalaması daha yüksek olmasına rağmen, Atatürk Üniversitesi 

ile aralarında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 

Daire baĢkanı, Ģube müdürü, fakülte sekreteri, yüksekokul sekreteri ve meslek yüksekokulu 

sekreteri olarak çalıĢan idari yöneticilerin görevleri açısından bakıldığında teknolojik liderlik ile  

teknolojik liderliğin bileĢenlerinden DÇÖK ve PUM‘ e göre anlamlı farkların bulunduğu; ancak, VL, 

SG ve DV unsurlarına göre ise bir fakın olmadığı, Tablo 4‘ den anlaĢılmaktadır. Teknolojik liderlik ve 

teknolojik liderliğin bileĢenlerine göre idari yöneticilerin görevlerine yönelik olarak, farkın hangi 

görev türünde çalıĢan yöneticilerden kaynaklandığına bakıldığında, Teknolojik liderlikte ve DÇÖK 

unsuru bazında daire baĢkanları ve Ģube müdürleri, fakülte sekreterlerinden pozitif yönde fark 

gösterdikleri,Tablo 5‘ de görülmektedir. PUM unsuru bazında ise Ģube müdürleri, fakülte ve 

yüksekokul sekreterlerinden; meslek yüksekokulu sekreterleri, fakülte sekreterlerindenpozitif yönde 

fark gösterdikleri, anlaĢılmaktadır. 

Akademik yöneticilerin dekan, dekan yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, bölüm baĢkanı, 

bölüm baĢkan yardımcısı ve anabilim dalı baĢkanlığı görevlerine yönelik olarak, teknolojik liderlik ve 

teknolojik liderliğin bileĢenlerinden VL, DÇÖK, PUM ile SG açısından  anlamlı farkların olduğu; DV 

unsurunda ise anlamlı bir farkın bulunmadığı (Tablo 6), anlaĢılmaktadır. Bu bulgu, Görgülü, Küçükali 

ve Ada‘ nın (2013:69) okul yöneticilerinin yöneticilik görev türlerinin teknolojik liderlik öz-

yeterliliklerini etkilediği ve okul müdürlerinin, müdür yardımcılarına göre teknolojik liderlik öz-

yeterliliklerinin daha yüksek seviyede olduğu bulgularıyla paralellik göstermektedir. 

Teknolojik liderlik ve teknolojik liderliğin bileĢenlerine göre akademik yöneticilerin 

görevlerine yönelik olarak, farkın hangi görev türünde çalıĢan yöneticilerden kaynaklandığına 

bakıldığında, teknolojik liderlikle ilgili olarak dekanlar, dekan yardımcısı, müdür, bölüm 

baĢkanı,bölüm baĢkanı yardımcısı ile anabilim dalı baĢkanlarından negatif yönde fark 

göstermektedirler. Dekan yardımcıları ve müdürler, dekanlardan; bölüm baĢkanları ise dekan, dekan 

yardımcıları, bölüm baĢkanı yardımcıları ile anabilim dalı baĢkanlarından; bölüm baĢkanı yardımcıları 

ile anabilim dalı baĢkanları, dekanlardan pozitif yönde fark göstermektedirler (Tablo 7). 

Yine Tablo 7‘ den hareketle, VL unsuru bazında müdür yardımcıları, dekan yardımcılarından; 

bölüm baĢkanları, dekan, dekan yardımcıları ve anabilim dalı baĢkanlarından; bölüm baĢkanı 

yardımcıları ise dekan yardımcılarındanpozitif yönde fark gösterdikleri, görülmektedir. DÇÖK 

bazında dekan yardımcıları, müdürler, müdür yardımcıları, bölüm baĢkanı yardımcıları ve anabilim 

dalı baĢkanları, dekanlardan;bölüm baĢkanları dekan, dekan yardımcıları ve bölüm baĢkanı 

yardımcılarındanpozitif yönde fark göstermektedirler. PUM unsuru bazında dekanlar, dekan 

yardımcısı, müdür, bölüm baĢkanı ile anabilim dalı baĢkanlarından negatif yönde; dekan yardımcıları 

ve müdürler ise dekanlardan pozitif yönde fark göstermektedirler. SG unsuru açısından bakıldığında 

ise bölüm baĢkanları, dekanlar, bölüm baĢkanı yardımcıları ile anabilim dalı baĢkanlarından pozitif 

yönde fark göstermektedirler.  

 

5.2. Sonuç ve öneri 

Üniversitelerde görev yapan akademik ve idari yöneticiler, teknolojik liderlikve teknolojik 

liderliğin bileĢenleri açısından kendilerinikısmen ile yeterli düzeyde görmektedirler. Bu bulgulara göre 

Atatürk ve GümüĢhane üniversite yöneticilerinin teknolojik liderlik öz yeterliklerinin yüksek olduğunu 

düĢündükleri anlaĢılmaktadır. 

Teknolojik liderlik açısından bakıldığında akademisyen yöneticilerin aritmetik ortalamalarının 

idari yöneticilerden daha yüksek olduğu ve aralarında anlamlı bir farkın olduğu  sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Bu durumda akademisyen yöneticiler, teknolojik liderliği idari yöneticilerden daha iyi gösterdikleri 

düĢünülmektedir. Teknolojik liderliğin alt bileĢenleri açısından da akademisyen yöneticilerin lehine 
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anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. Bu fark ―profesyonel uygulamada mükemmellik‖ unsurunda 

en üst seviyeye çıkmaktadır.  

 Akademik ve idari yöneticileri birlikte düĢünerek, üniversiteleri karĢılaĢtırdığımızda 

Teknolojik liderlik ve teknolojik liderliğin bileĢenlerinden VL,DÇÖK,SG ile DV unsurlarında 

GümüĢhane Üniversitesinin aritmetik ortalamaları daha yüksek olup, Atatürk Üniversitesi ile 

aralarında anlamlı bir fark bulunmaktadır. Bundan hareketle GümüĢhane Üniversitesinde görevli 

akademik ve idari yöneticiler teknolojik liderliği, Atatürk Üniversitesinde görevli akademik ve idari 

yöneticilerden daha yüksek düzeyde gösterdikleri sonucuna ulaĢılabilir. Bu durum, GümüĢhane 

Üniversitesinin yeni bir üniversite olması, akademik ve idari yöneticilerinin daha genç bireylerden 

oluĢması ve bu nedenle de teknolojiye daha yakın durmaları ile açıklanabilir. 

Daire baĢkanı, Ģube müdürü, fakülte sekreteri, yüksekokul sekreteri ve meslek yüksekokulu 

sekreteri olarak çalıĢan idari yöneticilerin görevleri açısından bakıldığında, teknolojik liderlik ile 

teknolojik liderliğin bileĢenlerinden DÇÖK ve PUM‘ e göre anlamlı farkların bulunduğu; ancak, VL, 

SG ve DV unsurlarına göre ise bir fakın olmadığı, anlaĢılmaktadır. Bununla beraber,  idari 

yöneticilerin görevlerine yönelik olarak, farkın hangi görev türünde çalıĢan yöneticilerden 

kaynaklandığın araĢtırıldığında, Teknolojik liderlikte veDÇÖK unsuru bazında daire baĢkanları ve 

Ģube müdürleri, fakülte sekreterlerinden farklı düĢündükleri;  PUM unsuru bazında ise Ģube müdürleri, 

fakülte ve yüksekokul sekreterlerinden; meslek yüksekokulu sekreterleri, fakülte 

sekreterlerindenpozitif yönde fark gösterdikleri, anlaĢılmaktadır. 

Akademik yöneticilerin dekan, dekan yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, bölüm baĢkanı, 

bölüm baĢkan yardımcısı ve anabilim dalı baĢkanlığı görevlerine yönelik olarak, teknolojik liderlik ve 

teknolojik liderliğin bileĢenlerinden VL, DÇÖK, PUM ile SG açısından  anlamlı farkların olduğu; DV 

unsurunda ise anlamlı bir farkın bulunmadığı bulunmuĢtur. Teknolojik liderlik ve teknolojik liderliğin 

bileĢenlerine göre akademik yöneticilerin görevlerine yönelik olarak, farkın hangi görev türünde 

çalıĢan yöneticilerden kaynaklandığına bakıldığında, bazı farklar olmakla beraber, alt kademe 

yöneticilerin üst kademe yöneticilerine göre teknolojiye daha yakın oldukları ve teknolojiyi daha iyi 

yönettikleri sonucu çıkarılabilir. 

Üniversitelerde görev yapan akademik ve idari yöneticilerteknolojik liderlik ve teknolojik 

liderliğin bileĢenlerinden vizyoner liderlik, dijital çağ öğrenme kültürü, profesyonel uygulamada 

mükemmellik, sistematik geliĢim ve dijital vatandaĢlık unsurunda kendilerini yeterli görmelerine 

rağmen, teknoloji kullanımı, yönetimi ve liderliği konularında birçok çalıĢmanın yapılmasına ihtiyaç 

duyulmaktadır. 
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1. GĠRĠġ 

Ohri, bugünkü Makedonya‘nın güneybatısında aynı isimli gölün kuzeydoğu kıyısında yer alan 

Ģehir olup, XVII. yüzyılda Ohri Livası (sancak)‘nın merkezi konumundaydı. Ġstanbul‘dan baĢlayarak 

Balkanlar üzerinden Adriyatik‘e uzanan Via Egnatia ticaret yolunun üzerinde bulunması uzun yıllar 

önemli bir merkez olmasında etkili olmuĢtur( Aruci 2013: 330). 

Ohri muhtemelen Manastır ve Pirlepe‘nin fethinden sonra Arnavutluk‘a yapılan seferler 

esnasında 1395 tarihinde fethedilmiĢ ve sancak merkezi haline getirilmiĢtir. Fetihten sonra Orta 

Arnavutluk‘a yapılacak seferlerde bir üs olarak kullanılarak Osmanlı idaresinin bölgeye yerleĢmesinde 

önemli bir rol oynamıĢtır (Aruci 2013: 331).  

Tebliğimizde Osmanlı Devleti‘nin Balkanlardaki önemli sancaklarından biri olan Ohri 

sancağının XVII. yüzyıldaki nüfus yapısı incelenecektir. Konunun daha iyi anlaĢılması açısından 

sancağın XVII. yüzyıla kadar idari yapısı ve bu yüzyıla kadarki nüfus durumunun kısaca belirtilmesi 

gerekir. 

2. LĠVANIN KURULUġUNDAN XVII. YÜZYILIN SONUNA KADAR OHRĠ 

LĠVASI‟NIN ĠDARĠ YAPISI 

Ohri sancağının nüfus yapısının ortaya konulabilmesi için öncelikle sancağın idari yapısının 

bilinmesi gerekmektedir. Livanın kuruluĢundan XVII. yüzyıla gelinceye kadar,  idari yapısında pek 

çok değiĢiklik olmuĢtur.  Ġlk önemli değiĢiklik muhtemelen 1466 yılında Ġlbasan kalesinin 

yapılmasından sonra Arnavutluk‘un tamamına yakınını kapsayan Arvanid sancağına bağlı olan Orta 

Arnavutluk yani Mat ve Akçahisar nahiye olarak Ohri sancağına bağlanmıĢtır (Ġnalcık 1987: 1). 1519 

yılında Avlonya sancağının nahiyeleri arasında bulunan Ġstarova nahiyesi (BOA
2
, TD 99)  1530 

yılındaki kayıtlarda Gora ve Mokri nahiyelerine bölünerek Ohri kazasına bağlanmıĢtır (BOA, TD 

367).  1613 yılındaki kayıtlara göre Gora ve Mokri nahiyeleri Ohri kazasından ayrılarak Ġstarova 

kazasını oluĢturmuĢtur. Yine aynı tarihteki kayıtlarda Akçahisar kazasına bağlı olan Ġskurye, MeĢ 

nahiyeleri ve Petril de yeni bir nahiye haline getirilerek ĠĢim kazasını oluĢturmuĢtur (BOA, TD 717). 

Böylece XVII. yüzyıl boyunca Ohri livası Ohri Gölü‘nün kuzeydoğusunda Ohri, kuzeyinde Debri, 

güneyinde Ġstarova ve batısında yani Orta Arnavutluk‘ta Mat, Akçahisar ve ĠĢim kazaları olmak üzere 

toplam altı kazadan meydana gelmiĢtir. Bu mevcut idari yapı değiĢikliğe uğramadan XVII. yüzyıl 

boyunca devam etmiĢtir. 

3. TAPU TAHRĠR DEFTERLERĠ VE XVI. YÜZYILDAKĠ OHRĠ ġEHRĠNĠN VE 

LĠVASININ NÜFUS YAPISI 

Tebliğimizin ana kaynağını oluĢturan arĢiv belgelerinden Tapu-Tahrir Defterleri XV., XVI. ve 

XVII. yüzyıllarda devlet tarafından yapılmıĢ sayımlar olup demografik yönden  önemli bilgiler veren 

Osmanlı tarihinin en önemli belgeleri niteliğindedir. Bu defterler sayesinde otuz kırk yıllık zaman 

aralıklarında nüfus ve arazi tahrirlerinin neticelerini ortaya koymak mümkün olmaktadır (Barkan 

1953: 9 vd.). XVII. yüzyıldaki Ohri livasının nüfus yapısının daha iyi anlaĢılması için Tapu-Tahrir 

                                                           
1Yılmaz Çetiner, Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye 
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Defterlerindeki bilgileri esas alarak Ohri livasının XVI. yüzyıldaki nüfus yapısını da kısaca açıklamak 

faydalı olacaktır.   

Ohri Osmanlılar tarafından ―âmân‖ yoluyla fethedildiği için Hıristiyan halk yerinde bırakıldı 

ve bölgeye Türk nüfusu yerleĢtirilmeye baĢlandı (Aruci 2013: 331). Dolayısıyla Ohri‘nin fethinden 

sonra Ģehir merkezinde bulunan Müslüman nüfusun Anadolu‘dan getirilen Türkmenler olduğu 

söylenebilir. Ohri Ģehrinin XV. yüzyıldaki nüfusu ile ilgili detaylı bilgi elde edilememektedir. Fakat 

XVI. yüzyılda Tapu-Tahrir Defterlerindeki verilerden faydalanılarak yapılan çalıĢmalar sayesinde 

livanın nüfusu hakkında daha detaylı bilgiler elde edinilebilmektedir. Ural BOA, TD 367 numaralı 

tahrir defterindeki verilerden faydalanarak 1530 tarihinde Ohri Ģehir merkezindeki toplam nüfusu 

2.354 kiĢi olarak hesaplamıĢtır. ġehirde bulunan ahalinin 93 hanesi (465 kiĢi) Müslüman ve 347 hanesi 

(1.735 kiĢi) Gayrimüslimlerden oluĢtuğu belirtilmiĢtir. Böylece Ģehir merkezinde yaĢayan ahalinin % 

25‘i Müslüman, % 75‘iGayrimüslimlerden oluĢmuĢtur (Ural 2013: 44-45).  

Ural adı geçen çalıĢmasında III. Murat (1574-1595) dönemine ait BOA, TD 664 numaralı 

defterdeki bilgilere dayandırarak Ģehrin nüfusunu 2.680 kiĢi olarak hesaplamıĢtır. ġehirdeki ahalinin 

249 hanesi (1.245) Müslüman, 287 hanesi (1.435) Gayrimüslimlerden oluĢmuĢtur (Ural 2013: 45). 

Böylece tahminen 30-40 yıllık zaman zarfında Ģehrin nüfusunda artıĢ olmasına karĢın Müslüman 

nüfusunda çok daha hızlı bir artıĢın olduğu görülmektedir. 

Ural, Ohri livasınıngenel nüfusunu BOA, TD 81 numaralı defterdeki verilere dayanarak 1519 

yılında 135.285 kiĢi; BOA, TD 367 numaralı defterdeki bilgilere dayanarak 1530 yılında 169.084 kiĢi 

olarak hesaplamıĢtır. Sancağın Müslim ve Gayrimüslim oranının ne kadar olduğunu belirtmemiĢtir. 

Aynı eserde vermiĢ olduğu rakamlara bakıldığında 169.084 kiĢi olarak verilen genel nüfusun 167.415 

kiĢisi Gayrimüslim, 1669 kiĢisi ise Müslimlerden oluĢmaktadır (2013: 94). Burada Müslüman 

nüfusunun bu kadar az olması bazı soru iĢaretlerini oluĢturmaktadır. Adı geçen defterin BaĢbakanlık 

Osmanlı ArĢivi Daire BaĢkanlığı tarafından hazırlanan tıpkıbasım ve dizin olarak basılan eserdeki 

(Özkılınç vd. 2008) bilgiler daha farklıdır. Bu eserdeki bilgileri esas olarak tarafımızdan 

hesaplandığında sancağın toplam nüfusu 171.169 kiĢi olarak çıkmakta ve 167.926 kiĢisini 

Gayrimüslim, 3.243 kiĢisini ise Müslimlerden oluĢmaktadır. Ural‘ın burada gözden kaçırdığı temel 

problem Müslim hanelerinin TD 717‘de olduğu gibi hane, mücerred veya çift, nim, bennak olarak 

belirtilmemesinden kaynaklanmıĢ olmalıdır. Burada Ohri sancağının XVI. yüzyıla ait nüfusuyla ilgi 

kısaca bilgi verildikten sonra XVII. yüzyıldaki nüfus yapısı daha geniĢ açıdan değerlendirilmeye 

çalıĢılacaktır.  

4. XVII. YÜZYILDA OHRĠ LĠVASI‟NIN NÜFUS YAPISI    

XVII. yüzyıl Ohri sancağının nüfus durumunu en iyi Ģekilde açıklanmasını sağlayacak baĢlıca 

kaynak 1613 tarihliTD 717 numaralı defterdir. Bu defter sayesinde XVII. yüzyılın ilk yarısında Ohri 

livasının nüfus yapısı detaylı bir Ģekilde ortaya konulabilmektedir. Yüzyılın ikinci yarısındaki nüfus 

yapısını aynı derecede ortaya koyacak Tapu-Tahrir Defterleri yoktur. Bu defterlerin yerine Avarız ve 

Cizye Defterleri mevcuttur. Fakat bu defterler de Tapu-Tahrir Defterleri kadar derli toplu veya 

ayrıntılı değildir. Yine de yüzyılın ikinci yarısı için sancağın nüfus yapısı hakkında fikir edinilmesini 

sağlayacakbilgiler mevcuttur. 

4.1.  1613 Yılında Ohri Livası’nın Nüfus Yapısı 

Daha önce de belirtildiği gibi TD 717 numaralı defter 753 sayfalık geniĢ hacmiyle XVII. 

yüzyılın ilk yarısında sancağın nüfus yapısı hakkında detaylı bilgiler edinilmesini sağlamaktadır. 

Osmanlı Devleti‘nde vergi veren nüfus belli vergi ünitelere ayrılmaktaydı. Tahrir defterlerinde bir çift 

öküzle ekilebilecek araziye sahip olan hane çift, bir çiftten az arazisi olan hane nim olarak 

kaydedilmekteydi. Bekâr olup kendi geçimini sağlayabilen erkek mücerred, eğer mücerred yeni 
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evlendi ise bennak olarak kaydedilmekteydi. Tablo 1‘de belirtildiği gibi vergi veren Müslim nüfus 

hane, mücerred, çift, bennak, nim olarak ve vergi vermeyen nüfus muaf olarak kaydedilmiĢtir. 

Gayrimüslim nüfus ise hane ve mücerred Ģeklinde belirtilmiĢtir.  

 

Tablo 1: 1613 Yılında Ohri Livası‘ndaki Vergi Mükelleflerinin Dağılımı 

Kaza 

Müslim Gayrimüslim 

Muaf Çift Bennâk Nim Mücerred Hane3 Mücerred 

Ohri 414 86 61 17 33 5.012 1.252 

Ġstarova 20 386 213 104 178 3.165 536 

Debri 187 531 540 24 268 6.790 1.440 

Mat4 - 1.131 748 249 1.028 3.259 1.178 

Akçahisar 81 1.050 1.394 132 572 5.102 1.912 

ĠĢim 105 761 925 61 385 2.613 542 

Toplam 807 3.945 3.881 587 2.464 25.941 6.860 

 Kaynak: BOA, TD 717 

 

Ohri liva genelinde Müslimlerin 807‘si muaf, 3.945‘i çift, 3.881‘i bennak, 587‘si nim ve 

2.464‘ü ise mücerred statüsündedir. Gayrimüslimlerin ise 25.941‘i hane ve 6.860 tanesi mücerred 

statüsündedir.  

Ohri merkezde 349 neferen
5
 olarak kaydedilen Müslim, kalenin bakımı ve diğer hizmetleri 

karĢılığında ve Ustruga‘da 65 neferen olarak kaydedilen Müslim Ustruga dalyanlar köprüsünün 

bakımı ve diğer hizmetleri karĢılığında vergilerden muaf oldukları için çift, bennak, nim ve mücerred 

olarak tasnif edilmemiĢtir. Muaf olan Gayrimüslim nüfusta ise hane – mücerred ayrımı yapılmıĢtır. 

Yukarıdaki verileri esas alarak sancağın tahmini nüfusunu hesaplamak mümkün 

olabilmektedir. Tahrir Defterlerindeki rakamlara göre nüfus hesaplanırken pek çok formül ileri 

sürülmüĢtür. Fakat en yaygın ve kabul görüleni Barkan‘ın ileri sürdüğü hane X 5 katsayıdır (Barkan 

1953: 12 vd.). Hesaplamalarımızda hane X 5 + mücerred katsayısı esas alınmıĢtır. Ayrıca muaf nüfus 

hane mücerred ayrımı yapılmadığı için ve neferen kaydedildiği için diğer araĢtırmalarda olduğu gibi 

hane nüfusuna eklenmiĢtir (Gökçe 2000: 88). 

 

Tablo 2: 1613 Yılında Ohri Livası‘ndaki Tahmini Nüfus 

Kaza Müslüman Gayrimüslim 
Toplam Yüzdesi 

Ohri 2.923 26.312 
29.235 %16 

Ġstarova 3.793 16.361 
20.154 %11 

Debri 6.678 35.390 
42.068 %23 

Mat 11.668 17.473 
29.141 %16 

Akçahisar 13.857 26.972 
40.829 %22 

ĠĢim 8.145 13.607 
21.752 %12 

                                                           
3 Hane - mücerred olarak belirtilmeyen nüfus hane nüfusunun üzerine eklenmiĢtir. 
4 Mat Kazası‘nda muaf olarak kaydedilen Müslim yoktur. Fakat ĠstiloĢ Kalesi‘nin merdiven ve yollarının tamir ve bakımını 

yapma karĢılığında 60 hane Gayrimüslim 25 akçe olan ispençe vergisini 10 akçe ödeme ve diğer vergilerden ise muaf olma 

Ģartıyla muaf statüsünde kaydedilmiĢtir. 
5
 “Neferen‖ ifadesi kayıtlardan anlaĢıldığı üzere tek bir neferi değil çift, nim, hane, mücerred gibi vergi ünitelerinin her birini 

ifade etmektedir. 
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Toplam 47.064 136.115 
183.179 %100 

Yüzdesi %26 %74 
%100  

    Kaynak: BOA, TD 717 

Ohri livasının merkez kazası olan Ohri kazası ile birlikte altı kazanın tahmini nüfusu Tablo 

2‘deki gibidir. Ohri kazasında 2.923‘ü Müslim 26.312‘si Gayrimüslim olmak üzere toplam 29.235, 

Ġstarova kazasında 3.793‘ü Müslim 16.361‘i Gayrimüslim olmak üzere toplam 20.154, Debri 

kazasında 6.678‘i Müslim 35.390‘nı Gayrimüslim olmak üzere toplam 42.068, Mat kazasında 11.668‘i 

Müslim 17.473‘ü Gayrimüslim olmak üzere toplam 29.141, Akçahisar kazasında 13857‘si Müslim 

26.972‘si Gayrimüslim olmak üzere toplam 40.829, ĠĢim kazasında 8.145‘i Müslim 13.607‘si 

Gayrimüslim olmak üzere toplam 21.752 kiĢi yaĢamaktadır. Liva genelindeki nüfusa bakıldığında 

toplam 47.064 Müslim yaĢamakta ve liva nüfusunun % 26‘sını oluĢturmaktaydı. Gayrimüslim olarak 

liva genelinde 136.115 kiĢi yaĢamakta ve liva nüfusunun %74‘ünü oluĢturmaktaydı. Toplamolarak 

livada 183.179 kiĢi yaĢamaktaydı. 1530 yılında sancak genelindeki nüfus daha önce de belirtildiği gibi 

171.169 kiĢi idi. Seksen üç yıllık zaman zarfında ve %7‘lik ve 12.010 kiĢi artıĢla 183.179 kiĢiye 

ulaĢmıĢtır.  

Ohri sancağındaki kazaların nüfus yüzdeliklerine bakıldığında en büyük nüfusa sahip kaza 

%23‘lük oranla Debri kazasıdır. Ġkinci olarak Debri kazasını %22‘lik oranla Akçahisar takip 

etmektedir. Ohri kazası ise %16‘lık oranla üçüncü ve %16 ile aynı orana sahip olan Mat kazası 

dördüncü sıradadır. BeĢinci sırada ise %12 ile ĠĢim kazası ve altıncı ve son sırada %11‘lik oranla 

Ġstarova kazası bulunmaktadır. 

1613 yılında sancak genelindeki Gayrimüslimlerin oranı % 74 Müslimlerin oranı ise %26 

oranındadır. Kaza nüfusu içerisinde Müslim oranın en az olduğu kaza %10‘lık oranla Ohri kazası; en 

yüksek olduğu kaza % 40 ile Mat kazasıdır. Diğer kazalardaki Müslim oranı %16 Debri, %19 Ġstarova, 

%34 Akçahisar ve%37 oran ile ĠĢim kazasıdır. Buradan anlaĢıldığı üzere bugünkü Makedonya sınırları 

içerindeki Ohri ve Debri kazalarımın Müslim nüfus oranın,bugünkü Arnavutluk bölgesindeki Ġstarova, 

Mat, Akçahisar ve ĠĢim kazalarındaki Müslim nüfus oranına göre biraz daha az olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 3: 1530 ve 1613 yılında Ohri Livası‘ndaki Müslim ve Gayrimüslim Nüfusunun 

KarĢılaĢtırılması 

 

Müslim Gayrimüslim Toplam 

1530 Yılı 3.243 167.926 171.169 

Yüzdesi %2 %98 %100 

1613 Yılı 47.064 136.115 183.179 

Yüzdesi %26 %74 %100 

       Kaynak: BOA TD 367 ve TD 717 

 

Tablo 3‘e baktığımızda sancak genelinde bir önceki yüzyıla göre Müslim nüfusunun hızlı bir 

Ģekilde arttığı 1530 yılında %2 olan Müslim nüfus oranı 1613 yılında %26‘ya çıktığı görülmektedir. 

Liva genelindeki Müslim nüfus oranının bu kadar hızlı bir Ģekilde artmasında, istimalet siyasetine 

bağlı olarak bölge halkının Ġslamiyet‘i seçmesi olarak gösterilebilir. 

1613 yılındaki tahrir kayıtlarına bakıldığında liva genelinde tahmini olarak kırsal ve kentsel 

(nefs) nüfusu tespit etmek mümkün olabilmektedir. Tablo 4‘de livada nefs olarak kaydedilen yerleĢim 

yerleri ve nüfusları belirtilmiĢtir.  

 

Tablo 4: 1613 Yılında Ohri Livası‘ndaki Nefs ve Kırsal Nüfus 
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Kaza 

 

Nefs 

Müslim Gayrimüslim 

Toplam Nefs Kırsal Nefs Kırsal 

Ohri 

Ohri 1.785 793 1.562 23.820 

29.235 Ustruga 345 - 930 - 

Ġstarova - - 3.793 - 16.361 20.154 

Debri 

Rahonik 

(Yukarı Debri) 657 6.021 898 34.492 42.068 

Mat Bazzar-ı Liz 828 10.840 1.440 16.033 29.141 

Akçahisar Akçahisar 1.130 12.727 121 26.851 40.829 

ĠĢim Petril 525 7.620 - 13.607 21.752 

Toplam 5.270 41.794 4.951 131.164 183.179 

Yüzdesi %2,9 % 22,8 %2,7 %71,6 %100 

           Kaynak: BOA, TD 717 

 

Ohri livasında nefs olarak kaydedilmiĢ olan altı tane Ģehir sayılabilecek yerleĢim yeri vardır. 

Ohri kazasında Ohri Ģehrinde 1785‘i Müslim, 1562‘si Gayrimüslim olmak üzere 3342 kiĢi ile 

sancaktaki en kalabalık nüfuslu Ģehir konumundadır. Fakat yine de Ohri Ģehrinde yaĢayan nüfus 

livanın genel nüfusunun ancak %2‘sini oluĢturmaktadır.Ohri kazasında nefs olarak kaydedilen bir 

diğer Ģehir Ustruga‘dır. Nefs olarak Debri kazasında Rahonik (Yukarı Debri), Mat kazasında Bazzar-ı 

Liz, Akçahisar kazasında Akçahisar ve ĠĢim kazasında Petril bulunmaktadır. Ġstarova kazasında nefs 

olarak kaydedilen bir yerleĢim yeri bulunmamaktadır. Sancak genelindeki nüfusun ancak %5,6‘sı 

Ģehirlerde yaĢamakta ve  %94,4 gibi büyük kısmı kırsalda yaĢamını devam ettirmektedir. 

4.2. XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Avarız ve Cizye Defterlerine Göre Ohri Livası’nın Nüfus 

Yapısı 

Tarihî demografi araĢtırmaları bakımından XV-XVI. yüzyıllardaki tahrir defterlerinin yerini, 

XVII ve XVIII. yüzyıllarda Avarız ve Cizye Defterleri almıĢtır (Özel 1994). Ohri sancağının XVII. 

yüzyılın ikinci yarısı için bu defterlerden faydalanılarak tahmini nüfus ve nüfus yapısı bulunmaya 

çalıĢılacaktır. Fakat tahrir defterleri kadar derli toplu olamaması ve nüfus itibariyle değerinin net bir 

Ģekilde ortaya konulmaması tahmini de olsa nüfus hesaplamalarına imkân vermemektedir (Gökçe 

2000: 91). Yine de mevcut nüfus yapısı hakkında fikir edinilmesine katkı sağlayacak niteliktedir. 

Avarız ve cizye defterleri ile ilgili kısaca bilgi vermek gerekirse; 16. yüzyılın sonlarında devlet 

hazinesinin acil nakit ihtiyacını karĢılamak için düzenli olarak ödenen yıllık vergilere dönüĢtürülmüĢ, 

gerçek haneden iki veya daha çok haneyi içeren ―avarız-hânesi‖ne geçilmiĢtir. Nüfustaki azalma veya 

eksilme avarız hanelerinin güncelleĢtirilmesini zorunlu kılmıĢ, bu amaçla düzensiz aralıklarla 

çoğunlukla bölgesel, nadiren de imparatorluk çapında avarız ve cizye sayımları yapılmıĢtır (Özel 

2000: 39). Avarız hanelerden gerçek nüfusu bulmak mümkün olamamakla birlikte avarıza esas alınan 

nüfusu tespit edilebilmesi açısından önemlidir. Bununla birlikte avârız mükellefi reaya ile birlikte 

―askerî‖ statüde muaf tutulan nüfusun da ismen kaydedilmiĢ olduğu ―mufassal avarızdefterleri‖, tahrir 

defterlerinin bulunmadığı XVII. ve XVIII. yüzyıl nüfus araĢtırmaları bakımından önemli bir kaynak 

konumundadırlar (Gökçe 2005: 97). Osmanlı Devleti‘nde yetiĢkin Gayrimüslim erkeğin ödemesi 

gereken cizye vergisi, XVI. ve XVII. yüzyıllarda ―hane‖ baĢına toplandığı; 1691 ―cizye reformu‖ndan 

itibaren ise asli Ģekline dönüĢtürülüp nefer baĢına toplanmaya baĢlanmıĢtır. Fakat bu durumun gerçeği 

yansıtmadığı da görülmüĢtür (Özel, 2000: 42). Nüfus hesaplamasında cizye hane olarak toplanmıĢsa 
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genellikle haneX5, nefer baĢına toplanmıĢsa nefer X 3 veya nefer X 4 katsayısı kullanılmaktadır. 

Buradan anlaĢılacağı üzere Cizye Defterindeki aynı kayıttan da yola çıkılsa farklı toplam nüfuslara 

ulaĢılmakta ve uzun dönemli nüfus hareketlerine dair büyük iddialar inĢa edilememektedir (Özel 2000: 

45).  

 

Tablo 5: Cizye Defterlerine Göre Ohri Liva‘sındaki Cizye Veren Gayrimüslimlerin Sayısı 

Kaza 1671 1687 1691 1692 1693 

Ohri - - 3.600 3.207 2.589 

Debre - - 2.171 - - 

Akçahisar - 483 240 234 - 

 ĠĢim - - 238 - - 

Mat 150 - 192 - - 

Ġstarova - - - 769 - 

Kaynak: BOA 1671 yılı MAD.d. 1533, 1687 yılı MAD.d. 15030, 1691 yılı MAD.d. 1297, 1693 yılı MAD.d. 3647 

 

XVII. yüzyılın ikinci yarısında livada tahriri yapılan ve elimize ulaĢabilen cizye kayıtları 

Tablo 5‘teki gibidir. 1691 yılına kadar sadece 1671 yılında Mat (MAD.d. 1533), 1687 yılında da 

Akçahisar (MAD.d. 15030) kazalarının cizye defterleri vardır. 1691 yılına ait defterde (MAD.d. 1297) 

Ġstarova kazası hariç diğer kazaların cizye kayıtları bulunmaktadır. Bir yıl sonra ise Ohri, Akçahisar ve 

Ġstarova kazalarının cizye kayıtları (D.CMH.d. 6663) bulunmakta; Debre, ĠĢim ve Mat kazalarının 

kayıtları bulunmamaktadır. 1693 yılında ise sadece Ohri kazasının Cizye (MAD.d. 3647) Defterine 

ulaĢılabilmiĢtir. Ayrıca cizye kayıtlarında bir yıl sonra bile farklı rakamların çıktığı görülmektedir.  

Bunların yanı sıra daha önce de belirtilenlerden dolayı liva genelinde sağlıklı bir Ģekilde Gayrimüslim 

nüfusunu değerlendirmemiz mümkün olamamaktadır. Yine de en geniĢ kayıtları içeren 1691 yılına ait 

cizye kayıtlarına, Ġstarova kazasının bir yıl sonraki, 1691 yılı kayıtları dâhil edildiğinde sancak geneli 

için Tablo 6‘daki gibi hesaplama ortaya çıkabilmektedir.   

 

Tablo 6: 1691 yılında Cizye Vergisi Veren Tahmini Gayrimüslim Nüfus 
Kaza Nefer Tahmini Nüfus6 Yüzdesi  

Ohri 3.600 14.400 %50 

Debre 2.171 8.684 %30 

Akçahisar 240 960 %3 

ĠĢim 238 952 %3 

Mat 192 768 %3 

Ġstarova 7697 3.076 %11 

Toplam 7.210 28.840 %100 

                          Kaynak: BOA MAD.d. 1297, D.CMH.d. 6663 

Tablo 6‘daki verilere bakıldığında liva genelinde, Gayrimüslim nüfusunun en fazla olduğu 

kaza 3.600 nefer ve 14.400 tahmini nüfusla Ohri kazasıdır. Ġkinci olarak 2.171 nefer ve 8.684 tahmini 

nüfusla Debri kazası gelmektedir. Sancak genelindeki cizye mükellefi nüfusun %50‘ Ohri, %30 Debri 

kazasında olmak üzere sancaktaki cizye mükellefi Gayrimüslimlerin %80‘i bu iki kazada 

bulunmaktadır. Geri kalan kazlardan en fazla cizye veren mükellef %11 ile Ġstarova, %3‘erlik 

                                                           
6 Hesaplama yapılırken neferX4 katsayısı kullanılmıĢtır. 
7 1692 yılına ait cizye defterindeki kayıtlar ilave edilmiĢtir. 
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oranlarla Akçahisar, ĠĢim ve Mat kazaları takip etmektedir. Buradan da anlaĢılacağı üzre Ġstarova, 

Akçahisar, ĠĢim ve Mat kazalarında cizye veren Gayrimüslim halkın az olması bu bölgedeki halkın 

Ġslam dinine geçmesiyle ilgili olmalıdır. Bu rakamlara değiĢik hizmetler karĢılığında cizye vergisinden 

muaf olan Gayrimüslim nüfusun dâhil edilmediğini de belirtmek gerekir. 

Ohri Ģehir merkezindeki gayrimüslim nüfusu hakkında bilgi vermek gerekirse; 1691 yılında 

Ohri Ģehrinde 179 cizye veren gayrimüslim nefer bulunmakta ve tahmini olarak 716 Gayrimüslim 

nüfusa karĢılık gelmektedir. 1670 yılında Ģehri ziyaret eden Evliya Çelebi Ģehirde kale içerisinde 160 

Gayrimüslim haneden (Evliya Çelebi 2011: 711) bahsetmekte ve bu rakam tahmini nüfus olarak 800 

civarı Gayrimüslim nüfusuna karĢılık gelmektedir. Fakat kale dıĢında yaĢayan Gayrimüslim haneler 

hakkında bilgi verilmemiĢtir. Evliya Çelebi Müslim hane olarak 400 evden bahsetmekte (Evliya 

Çelebi 2011: 714) ve bu rakam da 2.000 civarı Müslim nüfusa karĢılık gelmektedir. Buradan da 

anlaĢılacağı üzere Ohri Ģehrinde 1613 yılına göre Gayrimüslim nüfus 1565‘ten 800 civarına düĢerken 

Müslim nüfus da 1785‘ten 2.000 civarına çıktığı söylenebilir. 

Cizye Defterlerinden sonra XVII. yüzyılın ikinci yarısındaki Ohri livasının nüfus yapısı 

hakkında bilgi edinebileceğimiz diğer kaynak olan Avarız Defterlerine baktığımızda; XVII. yüzyılın 

ikinci yarısına ait tarafımızdan tespit edilen bir tane Avarız Defteri bulunmaktadır. 1683 yılına ait olan 

bu defterde Tablo 7‘de gösterildiği gibi Ohri kazası dıĢında livadaki diğer kazaların (Debri, Akçahisar, 

ĠĢim, Ġstarova, Mat) avarız kayıtları bulunmaktadır. Ayrıca bu kayıtlar için problemli olan diğer önemi 

husus daha önce 100 avarızhânesi olan Mat kazasındaki halk avarız tahririne karĢı isyan etmesi ve 

avarız tahririne müsaade etmemeleridir (BOA, D.MKF.d. 27584: 122). Aynı mesele Debri kazasının 

AĢağı Debri nahiyesinde de ortaya çıkmıĢ ve 50 avarızhânesi olan  birkaç köyün halkı da avarız 

tahririne isyan ederek avarız sayımın yapılmasını engellemiĢtir (D.MKF.d. 27584: 122).  

 

Tablo 7: 1683 Yılında Ohri Livası‘ndaki Avarızhâne Sayıları 

Kaza Avarızhâne Sayısı 

Ohri - 

Debri 921 

Akçahisar 1.925 

ĠĢim 1.056 

Ġstarova 899 

Mat 100 

Toplam 4.901 

Kaynak: BOA, D.MKF.d. 27584 

1683 yılına ait Avarız Defterinde kayıtlı olan avarızhânelerin Müslim ve Gayrimüslim olarak 

belirtilmemiĢ olması livadaki Müslim ve Gayrimüslim nüfusu hakkında değerlendirme yapılamasını 

mümkün kılmamaktadır. Ayrıca avarızhânelerin kaç haneden oluĢtuğu tam olarak tespit edilememiĢtir.  

Fakat 1724 yılına ait Avarız Defterinde (BOA, KK.d. 2823) avarız kayıtlarında Mat kazasında ve 

çiftliklerde kaydedilenlerin dıĢında kalan hanelerde Tablo 8‘de gösterildiği gibi Müslim ve 

Gayrimüslim ayrımı yapılmıĢtır. Böylece XVII. yüzyıla ait bir defter olmasa da 1613 yılındaki 

tahrirden 111 yıl sonra livada tahmini olarak da olsa Müslim ve Gayrimüslim nüfus hakkında 

değerlendirme yapılabilme imkânı elde edilmektedir.  
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Tablo 8: 1724 Yılında Ohri Livası‘ndaki Avarızhâne Sayıları 

Kaza Müslim  Gayrimüslim Çiftlik8 Toplam 

Ohri 525 1.489 162 2.176 

Debri 1.097 960 111 2.168 

Ġstarova 786 200 - 986 

Akçahisar 1.858 306 112 2.276 

ĠĢim 1.018 28 310 1.356 

Mat - - - 5739 

Toplam 5.284 2.983 695  

           Kaynak: BOA, KK.d. 2823 

 

Tablo 8‘de gösterildiği ve yukarıda da belirtildiği gibi 1714 yılına ait kayıtlarda avarızhâneler 

Müslim ve Gayrimüslim olarak belirtilmiĢtir. Sadece çiftliklerde kaydedilenlerle Mat kazasında 

bulunan avarızhâneler Müslim ve Gayrimüslim olarak belirtilmemiĢtir. Çiftliklerdeki ve Mat 

kazasındaki halkın Müslim ve Gayrimüslim olarak belirtilmemiĢ olması ve kazalara göre avarızhâneyi 

oluĢturan hane sayılarının değiĢmesi, liva genelindeki Müslim ve Gayrimüslim oranının çıkarılmasını 

mümkün kılmamaktadır. Ancak kazadaki çiftliklerde bulunan nüfus çıkarıldığında ve de kaza 

genelinde avarızhânelerin aynı sayıdaki hanelerden oluĢtuğundan kaza içerisinde Müslim ve 

Gayrimüslim nüfus oranının tahmini olarak çıkarılması mümkün olabilmektedir. Buna göre Tablo 

9‘daki gösterildiği gibi oranlar çıkmaktadır. 

 

Tablo 9: 1724 Yılında Ohri Livası‘ndaki Avarızhâne Sayılarına Göre Müslim ve Gayrimüslim 

Oranları 

Kaza Müslim Gayrimüslim 

Ohri %26 %74 

Debri %53 %47 

Ġstarova %80 %20 

Akçahisar %86 %14 

ĠĢim %97 %3 

Mat10 - - 

Kaynak: BOA, KK.d. 2823 

 

Tablo 9‘da gösterildiği gibi 1724 yılında Ohri kazasındaki nüfusun % 26‘sı Müslim %74‘nü 

Gayrimüslim; Debri kazasındaki nüfusun %53 Müslim %47‘si Gayrimüslim; Ġstarova kazasındaki 

nüfusun %80‘i Müslim %20‘si Gayrimüslim; Akçahisar kazasındaki nüfusun %86‘sı Müslim %14‘ü 

Gayrimüslim; ĠĢim kazasındaki nüfusun %97‘si Müslim %3‘ü Gayrimüslimdir. Mat kazasının Müslim 

ve Gayrimüslim oranı daha önce belirtildiği gibi Müslim ve Gayrimüslim tasnifi yapılmadığı için 

verilememiĢtir. Bu oranlardan yola çıkılarak 1613 yılından 1724 yılına kadarki geçen 111 yıllık zaman 

zarfında Ohri kazası dıĢındaki livanın kalan bölgelerin büyük oranda ĠslamlaĢtığı söylenebilir.  

 

5. SONUÇ 

Ohri, Osmanlılar tarafından fethedildikten sonra sancak merkezi haline getirilmiĢ ve Osmanlı 

idaresinin bölgeye yerleĢmesinde önemli bir rolü üstlenmiĢtir. BaĢlangıçtan itibaren Anadolu‘dan 

                                                           
8 Çiftliklerde ve kaydedilen avarızhanelerde Müslim ve Gayrimüslim ayrımı yapılmamıĢtır. 
9 Mat kazasındaki halk tahrir esnasında isyan etmiĢ ve kazanın tahriri ancak üç yıl sonra 1727 yılında yapılabilmiĢtir. 
10 Bu kazadaki avarızhâneler Müslim ve Gayrimüslim olarak belirtilmediği için oran verilememiĢtir. 
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bölgeye Türk nüfusu yerleĢtirilmesi sonucu bölgede Müslim nüfusun varlığı hissedilmeye 

baĢlanmıĢtır. Fetihten 1530 yılına kadarki süreçte sancak genelindeki Müslim nüfus %2 iken 1613 

yılında %26 civarına yükselmiĢtir. XVI. yüzyılın ikinci yarısında ve XVII. yüzyılın baĢında hızlı bir 

Ģekilde ĠslamlaĢma hareketinin olduğu anlaĢılmaktadır. Buradaki ĠslamlaĢma hızının daha çok 

Arnavutluk bölgesinde yüksek olması, bölge halkının ihtida etmesiyle bağlantılıdır.  

1530 yılındaki livanın genel tahmini nüfusu 171.169 iken 1613 yılında %7‘lik artıĢla 183.179 

kiĢiye ulaĢmıĢtır. Bu rakam sancak genelinde 83 yıllık bir zaman zarfında olağan bir nüfus artıĢının 

olduğunu göstermektedir.  

1613 yılında liva genelindeki nüfusun ancak %5,6‘sı nefs olarak nitelendirilen Ģehirlerde 

yaĢamakta ve  %94,4 gibi büyük bir kısmı kırsalda yaĢamını devam ettirmektedir. Ohri Ģehri, livadaki 

en kalabalık nüfuslu Ģehir konumunda olmasına rağmen livadaki genel nüfusun ancak %2‘si bu 

Ģehirde yaĢamaktaydı. Bu tarihte Ģehirlerde yaĢayan nüfusun yarısından fazlasını da Müslümanlar 

oluĢturmaktadır.  

XVII. yüzyılın ikinci yarısında kaynak çeĢidinin değiĢmesi nüfus hareketlerinin tespitini 

zorlaĢtırmaktadır. Fakat yine de Cizye Defterlerinden yola çıkarak liva genelindeki Gayrimüslim 

nüfusun özellikle bugünkü Arnavutluk bölgesinde azaldığı görülmektedir.  

XVII. yüzyılın ikinci yarında bir tane avarız defterinin olması ve bu defterin de eksik olması 

nedeniyle XVIII. yüzyıldaki 1724 yılına ait avarız defterine baĢvuruldu. Bu defterdeki bilgilere göre 

1613 yılındaki tahrirden itibaren geçen 111 yıllık zaman zarfında Liva genelinde Müslim nüfusun 

hızla artığı ve Ohri kazası dıĢındaki kazaların büyük oranda ĠslamlaĢtığı söylenebilir. 
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Yüksek Basınçlı Soğutma KoĢullarında Keskin ve AĢınmıĢ Takımlarla GerçekleĢtirilen 

Yüzey ve Profil Frezelemede Sinyal DeğiĢimlerinin Ġncelenmesi 
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Özet 

 

Bu çalıĢmada, Ti-6Al-4V süper alaĢımının yüksek basınçlı soğutma koĢulları altında yüzeyve 

profilfrezeleme iĢlemi sensörlerle izlenmiĢ, AE (akustik emisyon), titreĢim ve Fx (x yönündeki kuvvet) 

sinyallerinde değiĢim araĢtırılmıĢtır. 

Keskin ve aĢınmıĢ takımların kullanıldığı deneylerde; kesme hızı (Vc) 90[m/dk], ilerleme oranı (f) 0,1 

[mm/diĢ] alınmıĢtır. Uygulanan soğutma sıvısının basıncı (P) sırasıyla 6, 100, 200, 300 bar olarak 

değiĢtirilmiĢtir. ANOVA analizine göre, farklı kesme iĢlemleri sonucundaki AE, titreĢim ve Fx ölçüm 

düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır. AĢınmıĢ takımla yapılan kesme iĢlemlerindeki 

sinyal düzeylerinin keskin takımla yapılan kesme iĢlemlerindeki sinyal düzeylerinden yüksek olduğu 

görülmüĢtür. AĢınmıĢ takımla yapılan yüzey frezelemedeki sinyal düzeyleri, keskin takımla yapılan 

yüzey frezelemedeki sinyal düzeylerinden yüksektir. AĢınmıĢ takımla yapılan profil frezelemedeki 

sinyal düzeyleri, keskin takımla yapılan profilfrezelemedekisinyal düzeylerinden yüksektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Yüzey Frezeleme, Profil Frezeleme, Aşınmış Takım, Keskin Takım, Yüksek 

Basınçlı Soğutma 

 

 

Investigation of Signal Changes in Face and Profile Milling Done by Sharp and Weared 

Tools at High Pressure Cooling Conditions 

Abstract 

 

In this study, face and profile milling processes of Ti-6Al-4V super alloy at high pressure cooling 

conditions were monitored; the signal changes in acoustic emission (AE), vibration and force in x 

direction (Fx) were investigated. 

 In experiments in which sharp and weared tools were used, cutting speed (Vc) and feed rate (f) were 

taken as 90 m/min and 0,1 mm/tooth, respectively. The cooling liquid pressure (P) applied was 

gradually changed to 6, 100, 200 and 300 bar. According to ANOVA analysis, significant differences 

were found between AE, vibration and Fx measurements at the end of different cutting processes. 

Signal levels in milling processes done by weared tool were found to be higher than those done by 

sharp tool. Signal levels in face milling done by weared tool were found to be higher than those in face 

milling done by sharp tool. Signal levels in profile milling done by weared tool were found to be 

higher than those in profile milling done by sharp tool.  

 

Keywords: Face Milling, Profile Milling, Weared Tool, Sharp Tool, High Pressure Cooling 
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GĠRĠġ 

 Ġmalat sektörünün hedefi ürün kalitesini yükseltmek ve iĢlem maliyetlerini düĢürmektir. Bir 

talaĢ kaldırma iĢleminde, üretim ekonomisinin sağlanmasında en etkin ve belirleyici faktör takım 

aĢınmasıdır.  AĢınmalar belirli bir değere ulaĢtığında iĢlenen parça yüzeyi bozulmaya, enerji sarfiyatı 

artmaya ve sistemde titreĢimler meydana gelmeye baĢlar. Parça yüzeyini bozan aĢınma değeri takımın 

körlendiğini gösterir ve körleninceye kadar geçen toplam iĢleme zamanına takım ömrü denir 

(HAMAMCI, 2004). Takım ömrü, aĢınma olayına bağlı olduğundan aĢınmaya etki eden;Kesme 

Ģartları, kesme parametreleri ve takım-iĢ malzemesi gibi talaĢ kaldırma parametreleri takım ömrünü de 

etkilemektedir (ĠġBĠLĠR, 2006). 

Takım aĢınmasının ölçülmesinde, doğrudan ve dolaylı yöntemler kullanılmaktadır. Doğrudan 

ölçümler, kesme operasyonu durdurularak yapılır. Ölçümlerde temaslı proplar, optik, radyoaktivite, 

yaklaĢım sensörleri ve elektrik direncindeki değiĢimlerin ölçülmesi gibi teknikler kullanılmaktadır. 

Temaslı sensörler ile takım aĢınmasının çevrim içi ölçülmesi aĢınma, kırılma ve talaĢın uzaklaĢtırılma 

problemleri yüzünden pratik değildir. Bunun yerine takım aĢınmasına bağlı olarak değiĢen kesme 

kuvvetleri, akustik yayım, tork, sıcaklık, titreĢim, motor akımı, takım tutucudaki gerinmeler ve kesici 

takımın fotoğraf görüntüleri gibi, fiziksel büyüklüklerin ölçüldüğü dolaylı ölçüm teknikleri 

kullanılmaktadır (SAĞLAM, 2000). 

Literatürdeki çalıĢmalar; akustik emisyon, titreĢim ve kuvvet sinyallerinin takım aĢınmasının 

tespitinde kullanılabileceğini göstermiĢtir (AKKUġ ve ASĠLTÜRK, 2012; FU ve HOPE, 2008; 

KRISHNAKUMAR vd., 2015; NOURI vd., 2015; PRAKASH vd., 2015). 

Bu çalıĢmada, keskin ve aĢınmıĢ takımlarla Ti-6Al-4V malzemesinde yüzey ve profil frezeleme 

iĢlemleri yapılarak, AE, titreĢim ve Fx kuvvet sinyallerindeki değiĢim incelenmiĢtir. Deneylerde kesme 

hızı ve ilerleme oranı sabit tutularak,soğutma sıvısı basıncı değiĢtirilmiĢtir. 

MATERYAL VE METOT 

Bu çalıĢmada, 100x130x50 mm boyutlarında Ti-6Al-4V iĢ parçası, Hartford VMC 1020 CNC 

Freze tezgâhında iĢlenmiĢtir. Titanyum alaĢımlarının iĢlenmesinde, takım- iĢ parçası arasında oluĢan 

yüksek sıcaklığı azaltmak, titanyumun kesici takıma yapıĢmasını engellemek için kesme sıvısı 

kullanımı önerilmektedir (AKKUġ, 2010; ÇAKIR, 2003; ÇAYDAġ, 2008). Titanyumun hafif ya da 

ağır talaĢ kaldırma ve kısmen taĢlama operasyonlarına uygun olduğu için, Blaser Swisslube firmasına 

ait su ile karıĢabilen yarı sentetik B-Cool 9665 metal kesme sıvısı tercih edilmiĢtir. Deneylerde, Seco 

F40M ((Ti, Al) N-TiN) kaplamalı 218.20-0.80ER-ME04 uç ve bu uca uygun Seco R218.20-2016.0-

14.070 kopya frezeleme takımı kullanılmıĢtır. Kopyalama freze takımı, takım tutucuya Seco Easy 

Shrink 15 makinası ile bağlanmıĢtır. Kesme kuvvet sinyallerinin ölçülmesinde Kistler firmasına ait 

9257-B dinamometre kullanılmıĢtır. Dinamometre, freze tezgâhının tablasına sabit bir Ģekilde 

bağlanmıĢ, soğutma sıvısından etkilenmemesi için silikon ile kaplanarak üzerine iĢ parçası montajı 

yapılmıĢtır. Kesme kuvveti sinyallerinin, sinyal düzenleyiciden geçtikten sonra, bilgisayara 

aktarılmasında, National Instruments firmasına ait DAQ 6062E tipi veri toplama kartı ve Kistler 

firmasına ait 5070 A tipi sinyal yükseltici kullanılmıĢtır. Üç eksen için kesme kuvveti sinyalleri 

ölçülmüĢtür. Yazılım olarak Cut-Pro programından yararlanılmıĢtır. 3 eksende alınan kuvvet 

sinyallerinin Hızlı Fourier DönüĢümleri (HFD) alınarak yapılan incelemelerde; x eksenindeki kuvvet 

sinyali için elde edilen frekansların, titreĢim sinyalinin HFD‘sinde elde edilen frekanslarla aynı olduğu 

görülmüĢtür. Bu nedenle, deneylerde üç eksende kuvvet sinyali ölçülmesine rağmen analizlerde esas 
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kesme kuvveti olduğundan x doğrultusundaki kuvvet sinyali kullanılmıĢtır. TitreĢim sensörü olarak, 

PCB Piezotronics 353B31, Akustik emisyon sensörü olaraksa Kistler Piezotron Coupler Type 5125 

(8152B121/SN1197259) kullanılmıĢtır.  

Yapılan deneylerde kesme hızı 90[m/dk], ilerleme oranı 0,1 [mm/diĢ] alınmıĢ, uygulanan 

soğutma sıvısının basıncı sırasıyla 6, 100, 200, 300 bar olarak değiĢtirilmiĢtir. Keskin ve aĢınmıĢ 

takımlarla yapılan düz ve profil kesmede kaydedilen sensör sinyallerinin RMS değerleri hesaplanmıĢ 

ve karĢılaĢtırılmıĢtır.   

ġekil 1‘ de yapılan profil kesmenin modeli, Ģekil 2‘ de ölçüleri verilmiĢtir. 

ġekil 1. Profil kesme modeli 

 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

ġekil 2. Profil modelin ölçüleri 

 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

DENEYSEL SONUÇLAR 
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 Tablo 1‘ de, keskin ve aĢınmıĢ takımlarla yapılan yüzey kesme deneyleri sonucunda alınan 

sinyallerin RMS değerleri karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Tablo 1: Yüzey kesme deneylerinde kaydedilen sinyallerin RMS değerlerinin karĢılaĢtırması 

Takım 
durumu 

P 
[bar] 

Vc 
[m/dak] 

f 
*mm/diş+ 

Fx Titreşim AE 

Keskin 6 90 0,1 275,6357 206,3381 3,1721 

Aşınmış 6 90 0,1 398,6999 265,5926 3,8048 

Keskin 100 90 0,1 288,5049 231,5378 3,6962 

Aşınmış 100 90 0,1 409,0613 279,7668 4,2138 

Keskin 200 90 0,1 291,4969 212,9335 3,8070 

Aşınmış 200 90 0,1 414,6747 292,6566 4,5421 

Keskin 300 90 0,1 285,4363 223,4611 3,9441 

Aşınmış 300 90 0,1 424,8835 268,4011 4,4263 

                        Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

Tablo 2‘ de, keskin ve aĢınmıĢ takımlarla yapılan profil kesme deneyleri sonucunda alınan 

sinyallerin RMS değerleri karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Tablo 2: Profil kesme deneylerinde kaydedilen sinyallerin RMS değerlerinin karĢılaĢtırması 

Takım 
Durumu 

P 
[bar] 

Vc 
[m/dak] 

f 
*mm/diş+ 

Fx Titreşim AE 

Keskin 6 90 0,1 305,4466 234,0636 3,5323 

Aşınmış 6 90 0,1 416,0157 276,9665 3,9890 

Keskin 100 90 0,1 307,2328 250,4975 4,0994 

Aşınmış 100 90 0,1 429,0698 293,2526 4,5355 

Keskin 200 90 0,1 292,4209 227,7002 3,9270 

Aşınmış 200 90 0,1 434,6017 272,3668 4,2890 

Keskin 300 90 0,1 281,1068 241,4469 4,1650 

Aşınmış 300 90 0,1 438,9441 283,9357 4,4513 
Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

Keskin ve aĢınmıĢ takımlarla yapılan yüzey ve profil kesmede Fx kuvvetlerine ait ölçüm 

düzeylerinin karĢılaĢtırması grafik 1‘ de verilmiĢtir. 

Grafik 1. Fx kuvvetlerine ait ölçüm düzeylerinin karĢılaĢtırılması 

 
Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 
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ANOVA analizine göre, farklı kesme iĢlemleri sonucundaki Fx ölçüm düzeyleri arasında 

anlamlı farklılık bulunmaktadır (F:219,215, p<0,05). AĢınmıĢ takımla yapılan yüzey ve profil kesme 

iĢlemleri sonucundaki Fx düzeyleri, keskin takımla yapılan yüzey ve profil kesme iĢlemleri 

sonucundaki Fx düzeylerinden anlamlı derecede daha yüksektir.  

Grafik 2‘ de keskin ve aĢınmıĢ takımlarla yapılan yüzey ve profil kesmede titreĢim sinyallerine 

ait ölçüm düzeylerinin karĢılaĢtırılması verilmiĢtir. 

Grafik 2. TitreĢim ait ölçüm düzeylerinin karĢılaĢtırılması 

 
Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 

ANOVA analizine göre, farklı kesme iĢlemleri sonucundaki titreĢim ölçüm düzeyleri arasında 

anlamlı farklılık bulunmaktadır (F:32,457, p<0,05). AĢınmıĢ takımla yapılan yüzey ve profil kesme 

iĢlemleri sonucundaki titreĢim düzeyleri, keskin takımla yapılan yüzey ve profil kesme iĢlemleri 

sonucundaki titreĢim düzeylerinden anlamlı derecede daha yüksektir.  

Grafik 3‘ de keskin ve aĢınmıĢ takımlarla yapılan yüzey ve profil kesmede akustik emisyon 

sinyallerine ait ölçüm düzeylerinin karĢılaĢtırılması verilmiĢtir. 

Grafik 3. Akustik emisyona ait ölçüm düzeylerinin karĢılaĢtırılması 

 
Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları 
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ANOVA analizine göre, farklı kesme iĢlemleri sonucundaki titreĢim ölçüm düzeyleri arasında 

anlamlı farklılık bulunmaktadır (F:4,161, p<0,05). AĢınmıĢ takımla yapılan yüzey ve profil kesme 

iĢlemleri sonucundaki akustik emisyon düzeyleri, keskin takımla yapılan yüzey ve profil kesme 

iĢlemleri sonucundaki akustik emisyon düzeylerinden anlamlı derecede daha yüksektir.  

SONUÇ 

ÇalıĢmanın sonuçları incelendiğinde, aĢınmıĢ takımla yapılan kesme iĢlemlerindeki sinyal 

düzeylerinin keskin takımla yapılan kesme iĢlemlerindeki sinyal düzeylerinden yüksek olduğu 

görülmüĢtür. Bu sonuç, frezeleme iĢleminde sensörlerle izlenen akustik emisyon, titreĢim ve kuvvet 

sinyallerinin takım aĢınmasının tespitinde kullanılabileceğini göstermiĢtir. ÇalıĢma literatürü destekler 

niteliktedir.   
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Özet 

Bu çalıĢmada genetik algoritmaların (GA) baĢarısını doğrudan etkileyen seçim,çaprazlama ve 

mutasyon yöntemleri, iyi çözümlerin saklanarak yok olmasını engelleyen ve bir sonraki nesle 

aktarılmasını sağlayan elitizm yaklaĢımı farklı test fonksiyonları için analiz edilmiĢ, elde edilen 

bulgular algoritma performansı, yakınsama hızı ve süreleri için incelenerek kullanılması daha uygun 

olan yöntemlerin belirlenmesi hedeflenmiĢtir. AraĢtırmacılar, ortaya konan sonuçlar sayesinde doğru 

yöntem kullanarak daha iyi bir algoritma performansı elde edebilirler. Mevcut adımların değiĢik 

versiyonlarından oluĢan onaltı blok GA belirlenmiĢ ve bu algoritmalarla fonksiyonların optimum 

çözümleri aranmıĢtır. Sonuç olarak, oluĢturulan bu GA blokları ile altı adet test fonksiyonunun 

çözümü yapılmıĢ ve elde edilen bulgular değerlendirilmiĢtir. Sonraki çalıĢmalarda problemin boyutuna 

göre en iyi GA parametrelerini belirleyebilen bir program geliĢtirilmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Optimizasyon, Genetik algoritma, Çaprazlama, Mutasyon, Elitizm. 

 

The Effects of Parameter Selection in the Optimization of Problems with High Size to 

the Genetic Algorithm Performance 

Abstract 

In this study, the values of the main parameters such as select, crossover and mutation that 

affect the success of genetic algorithms‘ (GA) directly, the elitism approach that prevents good 

solutions from vanishing by hiding and provides them to be transmitted to the next generation, have 

been analyzed for different test functions and it is aimed to define more appropriate method and values 

to use by examining the obtained findings for algorithm performance, convergence speed and time. 

Researchers, thanks to the displayed results, can obtain a better algorithm performance by using the 

right parameter values and method. Sixteen block GAs formed of the different versions of the present 

steps have been defined and the optimum solutions of the functions have been found with these 

algorithms. As a result, the solution of the six of the test functions has been done with these formed 

GA blocks and the obtained findings have been evaluated. In the following studies, it is aimed to 

develop a program that can define the best GA parameters according to the size of the problem. 

Keywords: Optimization, Genetic algorithm, Crossover, Mutation, Elitism. 
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GĠRĠġ 

Günümüz koĢullarında problemlere hızlı ve kolay çözüm üreten yeni yöntemler bulmak büyük 

önem arz etmektedir. Optimizasyon, kısaca en iyi çözümü bulma anlamına gelir. Bir problemin 

optimizasyonu, verilen kısıtlar altında o problem için mevcut olan çözümler arasından en iyi olana 

ulaĢmaktır. Optimizasyon algoritmaları ise matematiksel yöntemlerle çözümü zor ya da uzun zaman 

alan problemlere, kabul edilebilir sürede optimuma yakın çözümler bulmaya çalıĢan algoritmalardır. 

Genetik Algoritmalar (GA) doğal yapıdan esinlenerek geliĢtirilmiĢ bir optimizasyon algoritmasıdır. 

Mühendislik, finans, lojistik ve üretim gibi farklı alanlardaki problemlere kolayca uyarlanabilmesi, 

popülasyon temelli çalıĢması sayesinde aynı anda birden çok noktada arama yapabilmesi, tek veya çok 

amaçlı problemler için çözümler üretebilmesi, kabul edilebilir bir zaman dilimi içerisinde baĢarılı 

sonuçlar verebilmesi sayesinde araĢtırmacılar ve bilim adamları tarafından yaygın olarak kullanılan bir 

yöntem olmuĢtur. GA‘ın kullanımı yaygınlaĢtıkça çözümü aranan problemlerin yapısı, problem 

boyutu, bulunan cevaptaki hassasiyet beklentisi hızla değiĢmiĢ ve buna bağlı olarak GA üzerinde 

yapılan iyileĢtirmeler önem kazanmıĢtır. 

Literatürde yer alan birçok çalıĢmada üretilen algoritmalar daha iyi ve kararlı hale getirilmek 

için algoritma içinde yer alan parametreler ya da yöntemler ilk çıkıĢ halinden farklı formlara 

dönüĢtürülmüĢtür. Yapılan literatür taramaların da son yıllarda oldukça geniĢ bir uygulama alanı bulan 

güçlü algoritmalar aĢağıda verilmiĢtir. 

- Genetik Algoritmalar [1-9] 

- Diferansiyel GeliĢim Algoritması [10,11] 

- Parçacık Sürü Optimizasyonu [12-14] 

- Armoni Arama Optimizasyon Algoritması [15] 

- Yapay Arı Kolonisi Algoritması [16-18] 

- Karınca Koloni Optimizasyonu [19,20] 

- Yüklü Sistem Arama Algoritması [21,22] 

- Çekimsel Arama Algoritması [23-25] 

Bu çalıĢmada optimizasyon ve arama problemlerinde sıklıkla kullanılan, günümüzde geliĢtirilen 

bir çok arama ve optimizasyon algoritmasının temelini oluĢturan, çözüm için çok geniĢ aralıklarda, 

çok fazla sayıda değiĢkenle arama yaparak yerel optimumlara takılmadan genel optimuma kolaylıkla 

ulaĢabilen bir optimizasyon metodu olan genetik algoritmanın performansı üzerine araĢtırma 

yapılmıĢtır. ÇalıĢmada GA‘ın çözüm aĢamalarından olan seçim, çaprazlama, mutasyon ve elitizm 

farklı Ģekillerde kullanılarak GA için en iyi aĢamalar belirlenmeye çalıĢılmıĢ, test fonksiyonlarına 

uygulanan metotlar kararlılık ve en iyi sonuç yönünden karĢılaĢtırılıp yorumlanmıĢtır. 

GENETĠK ALGORĠTMALAR 

GA geleneksel yöntemlerle çözümü zor veya imkansız olan problemlerin çözümünde kullanılan 

optimizasyon algoritmalarıdır.GA klasik optimizasyon algoritmalarından dört temel noktada ayrılırlar. 

GA parametrelerin kendileri ile değil, parametre takımının kodlanmıĢ haliyle uğraĢırlar.GA aramaya 

tek bir noktada değil, bir nokta ailesinden baĢlarlar. Dolayısıyla yerel optimuma takılma olasılıkları 

azalır.GA amaç fonksiyonunun türevlerini ve bir takım ek bilgileri değil, doğrudan amaç 

fonksiyonunun kendisini kullanırlar.GA iĢlemleri sırasında belirgin (deterministik) değil ihtimal 
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(rastlantısal) ve stokastik (değiĢken) geçiĢ kuralları kullanılır. Bu farklılıklar sayesinde problemlerin 

çözümünde etkin bir arama yaparak iyi bir çözüme ulaĢırlar [1,4]. 

Optimizasyon için GA kullanılmasının diğer optimizasyon yöntemlerine göre bazı avantajları ve 

dezavantajları vardır. Algoritmanın avantajları; algoritmanın iĢleyiĢinin basitliği, kesikli ve sürekli 

değiĢkenlerde optimizasyon yapılabilmesi, problemlerekolaylıkla uygulanabilmesi, çözümleri geniĢ 

aralıklarda arayabilmesi, çok fazla sayıda değiĢkenle optimizasyon yapılabilmesi, paralel 

hesaplamalara uygunluğu, çok fazla uç (en büyük ve en küçük ekstrem) değeri olan hedef 

fonksiyonları durumunda bile optimizasyon yapabilmesi, yerel en iyileri sıçrayarak aĢabilmesi, sadece 

mutlak en iyi çözümü değil en iyi çözümlemelerin listesini verebilmesi GA‘ın baĢlıca avantajlarıdır. 

Bu belirtilen avantajlardan sonra GA ―her optimizasyon probleminde kullanılmalıdır‖ diye bir sonuca 

ulaĢılamaz. Matematiksel olan klasik optimizasyon yöntemleri, düzgün hedef fonksiyonları ve birkaç 

değiĢkenin bulunması halinde hızlı ve basit çözümlere ulaĢmak için tercih edilmelidir [1,4-8]. 

GA‘ın klasik yöntemlerden farklı tarafları vardır. GA‘ın temelinde rastgele örnekleme bulunur 

ve bu nedenle GA belirsiz yöntemlerdir. Bunun doğal sonucu olarak aynı problem için aynı genetik 

algoritma modeli tekrar kullanıldığında birbirinden farklı sonuçlar almak olasıdır. GA‘ın 

dezavantajları ise;en iyi çözüm bilinen çözümler arasında görecelidir, ulaĢılan çözümün en iyi olup 

olmadığını değerlendirmeye imkan vermez, algoritma en iyi çözüm için ne zaman sonlanacağını 

bilemez, bir durma kriteri belirlenmelidir. Ayrıca yüksek boyutlu optimizasyon problemlerinde fazlaca 

bilgisayar belleğine ihtiyaç duyulur, yüksek boyutlu ve çok kısıtlı optimizasyon problemlerinde çözüm 

uzun zaman alır[1, 4-9]. 

GA hem problem çözmek hem de modelleme için kullanılmaktadır. Günümüzde GA‘ın 

uygulama alanları geniĢlemektedir. Çok genel anlamda GA‘ın üç uygulama alanı bulunmaktadır. 

Bunlar deneysel çalıĢmalarda optimizasyon, pratik endüstriyel uygulamalar ve sınıflandırma 

sistemleridir [1]. 

GENETĠK ALGORĠTMALARIN ÇÖZÜM METODU 

GA aslında toplum genetiğinin basit bir modelinden türetilmiştir. Algoritma ilk olarak 

popülasyon diye tabir edilen ve kromozomlarla temsil edilen bir çözüm kümesi ile baĢlamaktadır. Bu 

popülasyondan alınan sonuçlar bir öncekinden daha iyi çözümler içereceği beklenen yeni bir 

popülasyon oluĢturmak için kullanılır. Yeni popülasyon oluĢturulması için seçilen çözümler 

uygunluklarına göre seçilir. Bu süreç belli bir durum (örneğin belli sayıda toplum veya en iyi çözümün 

geliĢmesi) sağlanıncaya kadar devam ettirilir. GA‘ın çözüm aĢamaları aĢağıda kısaca açıklanmıĢtır 

[1,7,8]. 

a) Kodlama: Bireyleri karakterize eden değiĢkenler dizilerde gösterilir (kromozom). 

b) BaĢlangıç: n adet kromozom içeren popülasyonun rastgele oluĢturulması (problemin 

olası çözümleri) lazımdır. 

c)  Uygunluk: Popülasyondaki her x kromozomu için f(x) uygunluk değeri belirlenir. 

d) Yeni Popülasyon: Yeni bir popülasyon oluĢturuluncaya kadar aĢağıdaki adımlar izlenir. 

 Seçim: Var olan popülasyondan uygunluklarına göre iki ata seçilir (daha uygun 

olanın seçilme Ģansı daha fazladır). 

 Çaprazlama: Yeni bir fert oluĢturmak için ebeveynlerin bir çaprazlama olasılığına 

göre çaprazlanması gerekir. Eğer çaprazlama yapılmazsa yeni fert anne ve babanın 

kopyası olacaktır. 



IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

845 

 

 Mutasyon: Yeni ferdin mutasyon olasılığına göre kromozom içindeki değeri 

değiĢtirilir. 

 Ekleme: Üretilen yeni birey yeni popülasyona eklenir. 

e) DeğiĢtirme: Algoritmanın yeniden çalıĢtırılmasında oluĢan yeni popülasyonun 

kullanılmasıdır. 

f) Test: Eğer bitiĢ durumu sağlandıysa döngü durdurulur. 

g) Döngü: En iyi çözüme ulaĢıncaya kadar 2. adıma geri dönülür. 
 

Figür 1‘deki akıĢ diyagramında görüldüğü gibi, genetik algoritmanın yapısı oldukça kolay olup 

herhangi bir probleme uygulanabilir [1,5]. 

Algoritmadaki birçok parametre ve yöntem metodun farklı problemlere uyarlanmasında 

yardımcı olmaktadır. Metotta ilk karĢılaĢılan problem kromozomların nasıl kodlanacağıdır. 

Kromozomların tanımlanmasını genellikle ikili düzendeki sayılarla yapılır. Daha sonra çaprazlama ve 

mutasyonun nasıl yapılacağına karar verilir. Bu birçok farklı yolla yapılabilir, ancak ana fikir daha iyi 

ataların daha iyi yavrular üreteceği düĢüncesidir. 

GA kullanılarak bir problem çözülecekse algoritmanın ne zaman sonlanacağına kullanıcı karar 

vermektedir. Sonucun yeterince iyi olması veya yakınsamanın sağlanması, üretilen yeni nesillerde 

daha iyi sonuçlar elde edilememesi, önceden belirlenen iterasyon sayısı algoritmanın durma kriteri 

olarak kullanılabilir [1,4,8]. 

 

Figür 1: Basit bir genetik algoritma akıĢ Ģeması 
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ÇALIġMADA ÖNERĠLEN GENETĠK ALGORĠTMA BLOKLARI 

GA‘ın en önemli adımları seçim, çaprazlama, mutasyon ve elitizm iĢlemleridir. Sonuca 

ulaĢmadaki baĢarı en çok bu dört iĢlemden etkilenir. Bu çalıĢmada bu dört iĢlemin her biri için 

ikifarklı yöntem önerilmiĢtir. Bu yöntemler kullanılarak farklı genetik algoritma blokları oluĢturulmuĢ 

ve bu bloklar aynı test fonksiyonlarının çözümü için ayrı ayrı uygulanmıĢtır. 

Bir problemin çözümü için genetik algoritma geliĢtirmenin ilk adımı, tüm çözümlerin aynı 

boyutlara sahip bitler dizisi (kromozom) biçiminde gösterilmesidir. Bir kromozom temsil ettiği çözüm 

hakkında bir Ģekilde bilgi içermelidir. En çok kullanılan kodlama ikili (binary) karakter dizisidir. Bu 

yöntemle oluĢturulan, her biri fonksiyonun bir çözümünü içinde barındıran bireyler (kromozom)Figür 

2‘de gösterilmiĢtir.Figürde yer alan x‘ler çözümü yapılan fonksiyonun bilinmeyen sayısı kadardır. Her 

bir x değeri kromozomun bir genidir. 

 

Figür 2. Kromozomların (Birey) gösterimi 

Kromozomu ikili düzendeki sayılar dizisiyle ifade etmek çok tercih edilen bir temsil Ģeklidir, 

ancak bunun yerine tamsayı veya reel sayılarda kullanılabilir. Ġkili düzenin tercih edilmesinin sebebi 

basit olması ve bilgisayar tarafından daha kolay ve hızlı bir biçimde iĢlenebilmesidir. Genetik 

algoritmalarda ikili kodlama yöntemi, çözümü aranan probleme bağlı olarak farklılık 

gösterebilmektedir. Kodlanan dizi içindeki bit adı verilen her bir sayı çözümün karakteristiğini temsil 

edebileceği gibi bir dizi bütünüyle bir sayıya da iĢaret edebilir [1,6,7].Bu çalıĢma için değiĢik Ģekilde 

önerilen genetik algoritmaaĢamalarıbaĢlıklar halinde açıklanmıĢtır. 

 

4.1 Seçim 

Seçme mekanizması doğadaki en uygun olanın hayatta kalması prensibine dayanır. Daha uygun 

olan bireylerin daha fazla seçilmesine izin verilir. Yeniden üretim, bireylerin uygunluk değerine 

bakarak onları eĢleĢme havuzuna kopyalayan bir operatördür.  Daha iyi uygunluk değerine sahip 

bireyler bir sonraki popülasyonun oluĢturulmasına daha fazla katkıda bulunurlar.Genetik algoritma 

döngüsü içerisindeki seçim aĢamasında toplumun her bir üyesinin ebeveyn olarak yeniden üretme ve 

çiftleĢme iĢlemine katılması sağlanır. Seçme mekanizmasının birkaç uygulama yolu vardır. Bu seçim 

yöntemlerinden bu çalıĢmada kullanılan rulet tekerleği ile birey seçme ve rastgele birey seçme 

metotları kısaca aĢağıda açıklanmıĢtır. 

 

Rulet Tekerleği ile Birey Seçme:  Bireyin uygunluk derecesi arttıkça ebeveyn olarak seçilme 

olasılığı artar gen özellikleri bir sonraki nesile aktarılabilir. Toplumdaki tüm kromozomların Figür 

3‘de gösterildiği gibi bir rulet tekerleği üzerine yerleĢtirildiği varsayılır. Rulet tekerleği üzerindeki 

kromozomun yerinin boyutu kromozomun uygunluk değeriyle orantılıdır. Daha iyi kromozom daha 

geniĢ bölüme sahip olur [1]. 

 

BireyN :  10,,,11         11,,,01  ...…    10,,,10

x1 xnx2

Gen1, n bit Gen2, n bit GenN, n bit
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Figür 3.Rulet tekerleği ile birey seçme kromozom dağılımı 

Rastgele Birey Seçme: Figür 4‘te gösterilen bu seçme iĢlemi de, rulet tekerleği ile birey seçme 

iĢlemi ile aynıdır. Fakat kromozomların uygunluk dereceleri seçilme Ģanslarını etkilemez [1]. 

 

Figür4. Rastgele birey seçme kromozom dağılımı 

 

4.2 Çaprazlama 

Çaprazlama yöntemi GA‘ın esas arama özelliğidir. ĠĢlem temelde olasılığa bağlı olarak ve 

yukarıda anlatılan seçme yöntemlerinden herhangi biriyle seçilen iki ebeveyn bireyden yeni bireyler 

(yavru bireyler) üretme iĢlemidir. Genelde en fazla kullanılan çaprazlama metotları tek noktadan 

çaprazlama ve iki noktadan çaprazlama yöntemleridir. Çaprazlama için seçilecek yerler rastgele 

belirlenir. Figür 5 ve Figür 6‘da her iki çaprazlama yönteminin de yapılıĢ Ģekilleri görülmektedir [1]. 
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Figür 5. Tek noktadan çaprazlama 

 

Figür 6. Çift noktadan çaprazlama 

4.3 Mutasyon 

Yeniden üretim ve çaprazlama operatörleri, arama ve varolan kromozomları yeniden birleĢtirme 

iĢlemlerini yaparken; popülasyon içerisinde tamamen yeni bir genetik materyal oluĢturmazlar. 

Mutasyon iĢleminin ana sebebi bit değerlerinin kaybolma olasılığını azaltmaktır. Mutasyon olasılığı 

sıfır ise kayıp bitlerin yeniden üretilmesi söz konusu olmaz. Mutasyon bu eksikliği tamamlar. 

Mutasyon olasılığına göre rastgele bir bireyin herhangi bir elemanının değerini değiĢtirme iĢlemine 

mutasyon denir. Mutasyon, kromozomların 2 tabanlı (binary) dizi gösteriminde, basit olarak 1‘leri 0, 

0‘ları da 1 yapma iĢlemidir [1,6,9]. 

Yeniden ve sürekli yeni nesil üretimiyle bir süre sonra nesildeki kromozomlar birbirini 

tekrarlama konumuna gelebilir. Bunun sonucunda farklı kromozom üretimi durabilir veya çok 

azalabilir. ĠĢte bu sebeplerden dolayı nesildeki kromozomların çeĢitliliğini artırmak için 

kromozomlardan bazıları mutasyona uğratılır. Rastgele yapılan bu iĢlem bir varyasyon sağlar ve 

genellikle çözüm kümesinde olmasına rağmen toplumda temsil edilmeyen bireyleri topluma dâhil 

eder. Her birey için tek bit mutasyon iĢleminin kromozomlara uygulanıĢı Figür 7‘de görülmektedir 

[1,3,6,7]. Her gen için tek bit mutasyon iĢleminde ise belirlenen mutasyon oranı her gen için ayrı ayrı 

uygulanır ve sadece bütün birey değil onu oluĢturan genler de aynı Ģekilde mutasyona uğratılır.Örnek 

olarak bireyin,altıĢar bitlik üç genden oluĢan bir birey olması durumunda mutasyon iĢlemi Figür 8‘de 

gösterilmiĢtir. 

 

Figür 7. Her birey için tek bit mutasyon iĢlemi 

                           Asıl Yavru A : 1101101 - 1 - 1011011111

Mutasyon GeçirmiĢ Yavru A : 1101101 - 0 - 1011011111

                           Asıl Yavru B : 111 - 1 - 00101111010110

Mutasyon GeçirmiĢ Yavru B : 111 - 0 - 00101111010110

Yavru A : 11011 - 0111011 – 010111       Yavru B : 11110 – 0101111 - 011101

Kromozom A : 11011 - 0101111 - 010111    Kromozom B : 11110 – 0111011 - 011101      

A

B

A B

A

B

Kromozom A : 110110 – 101111010111    Kromozom B : 111100 - 111011011101      

Yavru A : 110110 - 111011011101       Yavru B : 111100 - 101111010111

A B AB
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Figür 8. Her gen için tek bit mutasyon iĢlemi 

 

4.4 Elitizm 

Seçim, çaprazlama ve mutasyon iĢlemleri sırasında kuĢakta bulunan en iyi uygunluğa sahip 

birey sonraki kuĢağa aktarılamayabilir. Bunu önlemek için bu iĢlemlerden sonra yeni kuĢağa bir 

önceki kuĢağın en iyi (elit) bireyi, yeni kuĢaktaki bir birey ile değiĢtirilir. Bu iĢleme elit birey seçimi 

(elitizm) denir [1]. ÇalıĢmada oluĢturulan genetik algoritma bloklarında elit birey seçimi var ya da yok 

olarak iki Ģekilde belirlenmiĢtir. 

Yukarıda açıklamaları yapılan 4 farklı aĢama ve her aĢama için 2 farklı metod kullanılarak 

Tablo 1‘de gösterilen 16 adet genetil algoritma bloğu oluĢturulmuĢ ve oluĢturulan her blok test 

fonksiyonlarına ayrı ayrı uygulanmıĢtır. GA test fonksiyonlarına uygulanırken popülasyondaki 

bireylerin gen uzunlukları 20 bit, birey sayısı (bs) 50, elitizm iĢlemi için elit birey sayısı 1, çaprazlama 

oranı 0,900, mutasyon oranı 0,3, iterasyon sayısı 500 olarak seçilmiĢtir. Bu oranlar bütün bloklar ve 

test fonksiyonları için aynı alınmıĢtır. 

Tablo 1. OluĢturulan Genetik Algoritma Blokları 

GA 

Seçim Çaprazlama Mutasyon Elitizm 

Rulet Rastgele 
Tek 

Noktalı 

Çift 

Noktalı 

Her 

Birey 

için 

Her Gen 

için 
Var Yok 

GA-1 x  x  x  x  

GA-2 x  x  x   x 

GA-3 x  x   x x  

GA-4 x  x   x  x 

GA-5 x   x x  x  

GA-6 x   x x   x 

GA-7 x   x  x x  

GA-8 x   x  x  x 

GA-9  x x  x  x  

GA-10  x x  x   x 

GA-11  x x   x x  

GA-12  x x   x  x 

GA-13  x  x x  x  

GA-14  x  x x   x 

GA-15  x  x  x x  

GA-16  x  x  x  x 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

NÜMERĠK SONUÇLAR 

GA‘ın farklı hesaplama stratejileri için performans incelemeleri 6 adet test fonksiyonu 

üzerinden gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu test fonksiyonları literatürde yaygın olarak kullanılan ve hesaplama 

algoritmalarının performans testlerinde tercih edilen fonksiyonlardır [26]. Hesaplamalarda kullanılan 

test fonksiyonları Tablo 2‘de gösterilmiĢtir. 

                           Asıl Yavru A : 110110 - 111011 - 011111

Mutasyon GeçirmiĢ Yavru A : 111110 - 101011 - 011110

                           Asıl Yavru B : 111100 - 101111 - 010110

Mutasyon GeçirmiĢ Yavru B : 111000 - 111111 - 110110
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OluĢturulan genetik algortima blokları Intel Core i7 2760QM 2.40 GHz iĢlemcili ve 8 GB RAM 

bellekli bir bilgisayarda çalıĢtırılmıĢtır. Test fonksiyonlarına her blokla 30 deneme yapılmıĢ bu 

denemelerden elde edilen en iyi sonuç değerleri, ortalama sonuç değerleri, standart sapmalar ve 

hesaplama süreleri F1 için Tablo 3‘de, F2 için Tablo 4’de, F3 için Tablo 5’de, F4 için Tablo 6’da, F5 için 

Tablo 7’de ve F6 için Tablo 8’de verilmiştir. 

 

Tablo 2. Test fonksiyonları 

Fonksiyon 
Fonksiyon 

adı 
Boyut Arama uzayı minf  

U
n

im
o

d
al

 

 
2

1
1

n

ii
F x


  Sphere 30 [ 100,100]n  0 

1 1
2

n n

i ii i
F x x

 
    

Schwefel’s 

problem 

2.22 

30 [ 10,10]n  0 

M
u

lt
im

o
d

al
 

2

1

1

1
3 20exp 0.2

1
        exp cos2 20

n

i i

n

ii

F x
n

x e
n







 
   

 

 
   

 




 

Ackley 30 [ 32,32]n
 0 

2

1 1

1
4 cos 1

4000

n n i
ii i

x
F x

i 

 
   

 
   

Generalized

Griewank 
30 [ 600,600]n  0 

2

2

2 1 12

1

5.1 5
5 6

4

1
       10 1 10

8

F x x x

Cosx

 



 
    
 

 
   

 

 Branin 1 2 
[ 5,10] [0,15] 

 
0.398 

2 4 6 2 4

1 1 1 1 2 2 2

1
6 4 2.1 4 4

3
F x x x x x x x       

Six-

HumpCame

l-Back 

2 [ 5,5]n
 -1.031628 

Kaynak: [26] 

 

Tablo 2‘de görüldüğü gibi kullanılan test fonksiyonlarından F1 ve F2 tek modlu fonksiyonlar 

olup bir yerel optimuma sahiptirler. Diğer fonksiyonlar ise çokmodlu olup; F3 ve F4 çok fazla yerel 

optimuma sahip iken F5 ve F6 nispeten daha az sayıda yerel optimuma sahiptir. 

Tablo 3‘de verilen değerlere göre F1 fonksiyonu için GA-1, GA-9, GA-10, GA-11 ve GA-14 

diğer bloklara göre daha iyi sonuçlar üretmiĢtir. Bu grupların ortak olan yönleri tek nokta 

çaprazlamayı kullanmalarıdır. Ayrıca GA-1 dıĢındaki gruplar rastgele seçim iĢlemini 

kullanmaktadırlar. Hesaplama zamanı açısından bakıldığında ise GA-1‘e ait süre diğerlerinle oranla 

daha kısa gerçekleĢmiĢtir. Benzer yorumlar F2 fonksiyonu içinde söylenebilir. Rastgele seçim yöntemi 

hesaplama zamanını arttırmasına rağmen genel olarak daha baĢarılı sonuçlar üretmiĢtir. Diğer bir 

performans göstergesi ise yakınsama eğrileridir. Figür 9‘da F1 fonksiyonu için GA-1, GA-9, GA-10 

ve GA-11‘e ait yakınsama eğrileri verilmiĢtir. 



IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

851 

 

 

Tablo 3. F1 fonksiyonu için elde edilen nümeriksel sonuçlar 

Algoritmalar En iyi En iyi ortalama Standart sapma 
Süre 
(saniye) 

GA-1 6.384664984211e-006 1.276508565173e-004 1.471008540621e-004 0.984089 

GA-2 7.514259558340e-005 4.269818983740e-004 5.912662969415e-004 1.0448 

GA-3 3.352403864929e-005 4.827328172695e-004 5.930198828097e-004 1.47388 

GA-4 5.623416466869e-004 2.948605637058e-003 2.948705569659e-003 1.56744 

GA-5 1.060472844956e-005 1.707397660239e-003 6.848865597335e-003 1.07716 

GA-6 1.579431511621e-004 2.195443028094e-002 1.094539221348e-001 1.14182 

GA-7 4.443799588725e-005 2.219274381320e-003 3.484753915167e-003 1.5716 

GA-8 6.099265002451e-004 2.833340060481e-002 1.109394346430e-001 1.67293 

GA-9 1.582523799505e-006 9.729186546690e-006 7.998087369751e-006 5.60442 

GA-10 6.166385839451e-006 5.906754923385e-005 1.208831093909e-004 5.95353 

GA-11 3.328756957580e-006 3.050451048014e-005 2.307941330364e-005 6.21157 

GA-12 5.207776595383e-005 7.415003180583e-004 1.814890756770e-003 6.67696 

GA-13 2.310120948703e-006 2.356553773445e-004 8.613612753810e-004 5.98591 

GA-14 6.893982988649e-006 4.489723095467e-004 1.720499031488e-003 6.39306 

GA-15 1.198716303303e-005 2.137886576872e-004 5.006840979880e-004 6.44138 

GA-16 8.059957420238e-005 2.506990547352e-003 6.940015020347e-003 6.84575 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

 

Tablo 4. F2fonksiyonu için elde edilen nümeriksel sonuçlar 

Algoritmalar En iyi En iyi ortalama Standart sapma 
Süre 
(saniye) 

GA-1 5.149846219865e-004 1.319886512647e-003 6.871298941322e-004 1.06443 

GA-2 1.544953865960e-003 2.952578499390e-003 1.123453702994e-003 1.21493 

GA-3 1.392365829815e-003 2.581280944772e-003 9.104321813183e-004 2.24078 

GA-4 3.452304317761e-003 7.015870745214e-003 2.370426019151e-003 2.38078 

GA-5 8.964547123469e-004 2.838137472282e-003 2.131074161236e-003 1.72292 

GA-6 1.220704289153e-003 4.160567118866e-003 2.348323252646e-003 1.82612 

GA-7 1.773835920176e-003 3.962838455362e-003 1.857095260618e-003 2.39451 

GA-8 3.890994921678e-003 1.009179124049e-002 7.673187107456e-003 2.56325 

GA-9 3.433230813243e-004 5.728409190246e-004 1.738016228068e-004 5.64089 

GA-10 6.294256490946e-004 9.098061655095e-004 2.404144439720e-004 6.18238 

GA-11 5.912786400586e-004 9.861001835816e-004 3.472617727970e-004 6.51687 

GA-12 1.201630784635e-003 2.176286865506e-003 5.878714836290e-004 4.79698 

GA-13 4.005435948784e-004 8.436846831806e-004 5.485455746592e-004 4.15354 

GA-14 5.912786400586e-004 1.302720358581e-003 9.516914254675e-004 4.4058 

GA-15 4.577641084325e-004 1.223247423089e-003 6.297672097670e-004 4.71532 

GA-16 1.316071811743e-003 3.274284942261e-003 2.220526950664e-003 4.92665 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

Tablo 3 ve Tablo 4‘deki veriler elitizm açısından incelendiğinde ise elitizme sahip blokların 

hesaplama sürelerini kısalttığı görülmektedir. Ayrıca elitizm sayesinde daha iyi çözümlerin korunması 

sağlandığından sonuç değerlerinde elitizm olmayan diğer bloklara göre pozitif bir katkı sağladığı 

ortaya konmuĢtur.F1 fonksiyonunun en kısa sürede çözüme ulaĢtığı blok GA-1, en uzun sürede 

çözüme ulaĢtığı blok ise GA-16 bloğudur. Ġki blok arasındaki strateji farklarına bakıldığında ise seçim, 
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çaprazlama, mutasyon ve elitizm stratejilerin tamamının farklı olduğu görülmektedir. Strateji değiĢimi 

çözüm süresi üzerinde etkilidir. 

Figür 9. F1 için yakınsama eğrileri 

 a) GA-1 b) GA-9 

c) GA-10 d) GA-11 

Tekmodlu fonksiyonlar için optimum nokta komĢuluğuna hızlı bir Ģekilde yakınsama önemlidir. 

Figür 9‘da görüldüğü gibi GA-1 hızlı bir yakınsama gerçekleĢtirerek yaklaĢık 110 

iterasyondaoptimum değer komĢuluğuna ulaĢmaktadır. Bu sıralamayı GA-9, GA-10 ve GA-11 

izlemektedir. GA-1 bloğunda yer alan ve yapılan çalıĢmalarda genel olarak kullanılan rulet tekerleği 

ile seçim ve elitizm iĢleminin optimum değere ulaĢmada daha etkili olduğu görülmüĢtür. 

Tablo 5. F3 fonksiyonu için elde edilen nümeriksel sonuçlar 

Algoritmalar En iyi En iyi ortalama Standart sapma 
Süre 
(saniye) 

GA-1 1.652514041199e+000 2.241604012970e+000 3.026063677225e-001 1.15487 
GA-2 3.987587763560e-003 2.270087841147e+000 5.103774347469e-001 1.22848 
GA-3 1.649457044862e+000 2.284392643266e+000 3.531554698279e-001 2.30344 
GA-4 1.501795332899e+000 2.248633465036e+000 2.757085194767e-001 2.44107 
GA-5 2.013369628799e+000 2.377548221169e+000 1.850330955370e-001 1.74141 
GA-6 1.503383945691e+000 2.280373385730e+000 2.773248816106e-001 1.85025 
GA-7 9.381375830937e-003 2.247784800689e+000 4.840276601306e-001 2.45762 
GA-8 1.649576901112e+000 2.283614440738e+000 2.667453463783e-001 2.6041 
GA-9 1.900060042849e+000 2.433731630267e+000 2.429352426280e-001 5.83778 
GA-10 1.778800104034e+000 2.325914065682e+000 2.610329754359e-001 6.18677 
GA-11 1.900194159431e+000 2.348095459803e+000 1.972101883621e-001 6.52314 
GA-12 1.778859735429e+000 2.410166118187e+000 2.703768082357e-001 4.89151 
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GA-13 2.013370463799e+000 2.430270853899e+000 2.184840686086e-001 5.98716 
GA-14 1.779302242701e+000 2.445540527076e+000 2.145134905582e-001 4.42207 
GA-15 1.900137641168e+000 2.361657497392e+000 2.169955259680e-001 4.66976 
GA-16 2.120075050090e+000 2.428144587904e+000 1.803440159503e-001 4.98304 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

 

Tablo 5‘deki sonuçlara göre GA-2 ve GA-7 süpriz bir Ģekilde daha iyi sonuçlar üretmiĢtir. Bu 

iki GA bloğunun ortak özelliği rulet seçim ilkesini kullanması olup diğer özellikleri farklıdır. Ayrıca 

rulet seçimi yapan diğer bloklarda aynı baĢarıdan söz edilemez. Bu iki bloğun F3‘e ait yakınsama 

eğrileri Figür 10‘da gösterilmiĢtir. KarĢılaĢtırma yapmak için GA-1 ve GA-8 bloklarının yakınsama 

eğrileri de gösterilmiĢtir. 

 

Figür 10. F3 için yakınsama eğrileri 

a) GA-1 b) GA-2 

c) GA-7 d) GA-8 

Çokmodlu fonksiyonlarda yakınsama hızından çok sonuç değeri önem arz etmektedir. Zira bu 

tür fonksiyonlar çok sayıda yerel optimumlara sahiptir. Problem boyutu arttığında yerel optimum 

sayısı eksponensiyel bir Ģekilde arttacağından problemin çözümü zorlaĢmaktadır. Figür 10‘da 

görüldüğü gibi GA-2 ve GA-7 blokları diğer iki gruba oranla daha yavaĢ yakınsama yapmalarına 

rağmen iterasyonlar devam ettikçe küresel optimum değeri aramayı sürdürmüĢlerdir. Bu sonuç GA-2 

ve GA-7‘nin yerel arama özelliğinin daha güçlü olduğunu göstermektedir. Buna karĢın GA-1 ve GA-

8‘in yerel optimumlara takıldığı söylenebilir. 
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Tablo 6. F4 fonksiyonu için elde edilen nümeriksel sonuçlar 

Algoritmalar En iyi En iyi ortalama Standart sapma 
Süre 
(saniye) 

GA-1 3.755024956442e-005 1.765056976660e-001 1.645153834311e-001 1.52512 

GA-2 3.330589225806e-004 1.629577498838e-001 1.534796984108e-001 1.65413 

GA-3 2.037214203868e-004 1.839278766463e-001 2.118132148275e-001 2.8353 

GA-4 9.921889921756e-004 1.533795541642e-001 1.578006143285e-001 2.96709 

GA-5 5.902533729696e-005 1.371447064113e-001 1.535729413222e-001 2.26083 

GA-6 1.956905985460e-004 1.207135171466e-001 1.454608487558e-001 2.40995 

GA-7 2.200771963284e-004 1.923921186275e-001 2.059402273370e-001 2.94887 

GA-8 2.325965499222e-003 1.761039674665e-001 1.410107166111e-001 3.14911 

GA-9 4.208995520116e-006 1.372914382222e-001 1.305071583016e-001 6.36513 

GA-10 2.484784129553e-005 1.795455498157e-001 2.147489388145e-001 6.83989 

GA-11 2.114009847787e-005 1.711870586489e-001 2.256447569629e-001 4.90081 

GA-12 5.615984999729e-005 1.633323323256e-001 1.518726457494e-001 5.26803 

GA-13 1.282663988333e-005 1.999550802727e-001 2.026097035695e-001 6.53974 

GA-14 4.880242950167e-005 1.458440047884e-001 1.354447286102e-001 4.95395 

GA-15 1.488820493400e-005 1.074058757628e-001 1.243480596603e-001 5.1072 

GA-16 4.864612752242e-005 1.936925723932e-001 1.722249561586e-001 5.37529 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

 

Tablo 5 ve Tablo 6‘daki verilere bakıldığında ise elitizme sahip GA blokları genel olarak 

diğerlerine göre daha iyi sonuçlar üretmiĢlerdir. Ayrıca hesaplama zamanları daha kısa 

gerçekleĢmiĢtir. 

 

Tablo 7. F5 fonksiyonu için elde edilen nümeriksel sonuçlar 

Algoritmalar En iyi En iyi ortalama Standart sapma 
Süre 
(saniye) 

GA-1 3.978873580409e-001 4.185598753799e-001 8.699088637606e-002 0.575318 

GA-2 3.978873577494e-001 4.120225015782e-001 2.840299877541e-002 0.617074 

GA-3 3.978873577329e-001 4.031936072090e-001 1.087200161888e-002 1.46452 

GA-4 3.978873645690e-001 4.513384726329e-001 1.310375718653e-001 1.54326 

GA-5 3.978874315986e-001 4.277800739164e-001 1.024700831613e-001 0.833715 

GA-6 3.978873577494e-001 4.669065840899e-001 1.404761462304e-001 0.885132 

GA-7 3.978873577329e-001 4.113252993444e-001 3.276645925766e-002 1.47857 

GA-8 3.978873577329e-001 4.297206029010e-001 8.362625638423e-002 1.5782 

GA-9 3.978873577329e-001 4.577507070851e-001 1.261919388156e-001 1.10954 

GA-10 3.978873577329e-001 4.077548862268e-001 2.680212857758e-002 1.18517 

GA-11 3.978873577329e-001 4.103654252548e-001 3.615500398432e-002 1.2357 

GA-12 3.978873577329e-001 4.023785494292e-001 1.777663326975e-002 1.33345 

GA-13 3.978873589264e-001 4.221389132471e-001 8.171158077859e-002 0.797709 

GA-14 3.978873578593e-001 4.339071497357e-001 7.390199236422e-002 0.84597 

GA-15 3.978873667882e-001 4.036180635082e-001 1.355907234221e-002 1.25137 

GA-16 3.978874216528e-001 4.134757011566e-001 5.823086482287e-002 1.33709 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 
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Tablo 8. F6 fonksiyonu için elde edilen nümeriksel sonuçlar 

Algoritmalar En iyi En iyi ortalama Standart sapma 
Süre 
(saniye) 

GA-1 -1.031628453472e+000 -1.021611161190e+000 1.832978408637e-002 0.615266 

GA-2 -1.031627986581e+000 -1.017092115592e+000 2.317893239544e-002 0.631106 

GA-3 -1.031628452521e+000 -1.019802216868e+000 1.993876135079e-002 1.47252 

GA-4 -1.031628453472e+000 -1.018317275223e+000 2.224412413086e-002 1.57605 

GA-5 -1.031628453472e+000 -1.020544881905e+000 2.015103314897e-002 0.855078 

GA-6 -1.031628453472e+000 -1.016416451831e+000 2.326868608770e-002 0.907595 

GA-7 -1.031628453472e+000 -1.021158556728e+000 2.168534509238e-002 1.4947 

GA-8 -1.031628453472e+000 -1.020798053137e+000 2.071442455596e-002 1.61728 

GA-9 -1.031628453472e+000 -1.013649463853e+000 2.729906102296e-002 1.12433 

GA-10 -1.031628453472e+000 -1.018388125997e+000 2.010560570625e-002 1.19705 

GA-11 -1.031628453472e+000 -1.009683290757e+000 2.746229305212e-002 1.25505 

GA-12 -1.031628453472e+000 -1.019167997627e+000 2.292622054126e-002 1.32397 

GA-13 -1.031628453028e+000 -1.017217097984e+000 2.324371353418e-002 0.820479 

GA-14 -1.031628453472e+000 -1.016088259805e+000 2.323470382124e-002 0.855842 

GA-15 -1.031628453472e+000 -1.004585736929e+000 2.672812679850e-002 1.27219 

GA-16 -1.031628453472e+000 -1.014055842265e+000 2.412011282946e-002 1.34105 

Kaynak: Yazarın kendi hesaplamaları. 

Test fonksiyonları F5 ve F6‘ya ait verilerin yer aldığı Tablo 7 ve 8‘de yer alan sonuçlar 

incelendiğinde tüm GA blokları için benzer sonuçlar alınmıĢ fakat hesaplama sürelerinde farlılıklar 

oluĢmuĢtur. Her iki fonksiyon içinde en az süre GA-1 bloğuyla, en uzun süre GA-8 bloğuyla elde 

edilmiĢtir. Ġki blok arasındaki strateji farklarına bakıldığında mutasyonun her gen için tek bit seçilmesi 

ve elitizm iĢleminin olmamasının süre üzerinde fazlaca etkisi olduğu söylenebilir. Bunun nedeni ise 

farklı seçim, mutasyon ve çaprazlama stratejilerinin getirdiği ilave zaman yükleridir. 

 

SONUÇ 

Doğa temelli ve evrimsel hesaplama algoritmalarının temelini oluĢturan GA, doğal seçim ve 

geliĢim ilkelerine dayalı bir hesaplama tekniğidir. GA‘ın hesap süreci çaprazlama, mutasyon ve seçim 

aĢamalarına bağlı olup, bu aĢamaların yapısı algoritmanın performansını doğrudan belirleyen temel 

unsurlardır.  Bu çalıĢmada farklı seçim, çaprazlama ve mutasyon yapılarının farklı türlerdeki problem 

çözümlerine etkileri incelenmiĢtir. 

Elde edilen sonuçlara göre tekmodlu problemler için tek nokta çaprazlama ve rastgele seçim 

ilkelerini kullanan GA‘ın daha baĢarılı olduğu görülmüĢtür. Çokmodlu problemler için ise rulet seçime 

dayalı genetik algoritma bloklarının daha iyi çözümler ürettiği ve algoritmanın yerel arama özelliğini 

güçlendirdiği görülmüĢtür. Elitizm özelliğinin ise genel olarak daha iyi sonuçlar üretmeye yarar 

sağladığı ve hesaplama zamanını düĢürdüğü söylenebilir. 
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Özet 

 

Hafif inĢaat mühendisliği yapılarında ciddi tehlikelere sebep olabilen ĢiĢen zeminler, temel 

mühendisliğindeki en problemli zeminlerden birisidir. Birçok araĢtırmacı, ĢiĢen zeminlerin ĢiĢme-

büzülme davranıĢını iyileĢtirmek için farklı teknikler denemiĢlerdir. Kimyasal karıĢtırma teknikleri 

kolay uygulanabilir olmalarından dolayı zeminlerin iyileĢtirilmesinde önemli bir role sahiptir. 

Literatürde; kireç, çimento ve uçucu kül gibi kimyasal katkıların ĢiĢen zeminleri stabilize etmek için 

kullanıldıkları görülmektedir. Bu çalıĢmada, Afyon ilinden elde edilen yüksek plastisiteli kil zeminin 

ĢiĢme potansiyelini iyileĢtirmek için kimyasal katkı olarak Türkiye‘deki Seyitömer Termik Santralinin 

endüstriyel bir atığı olan Seyitömer Uçucu Külü kullanılmıĢtır. Bu amaçla, katkısız, %5, %10, %15 ve 

%20 uçucu kül katkılı numuneler üzerinde tanımlama, kompaksiyon ve ĢiĢme deneyleri 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Deneysel çalıĢma sonucunda, uçucu külün, kil zeminin kıvam ve ĢiĢme özellikleri 

üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu görülmüĢtür. Artan uçucu kül içeriği, kil zeminin likit limit ve 

plastisite indisini azaltmıĢtır. ġiĢme yüzdesi değerindeki en büyük azalıĢ %20 uçucu kül katkılı 

numuneler üzerinde gerçekleĢmiĢtir. Bu çalıĢma sonuçlarına göre, Seyitömer Uçucu Kül katkısının 

yüksek plastisiteli kil zeminin ĢiĢme davranıĢını iyileĢtirmek için etkili olarak kullanılabileceği 

anlaĢılmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Uçucu kül, Stabilizasyon, Şişme. 

 

 

Stabilization of High Plasticity Clay Soil with F Class Fly Ash 

Abstract 

 

Expansive soils, can cause considerable distress to lightweight civil engineering structures, are one of 

the most problematic soils in foundation engineering. Many researchers have been tried the different 

techniques to improve the swell-shrink behavior of expansive soils. Chemical admixing techniques 

have an important role for soil improvement because of their easy adaptability. In literature, it is 

shown that chemical additives such as lime, cement and fly ash have been used to stabilize expansive 

soils. In the study, an industrial waste Seyitömer Fly Ash produced in Seyitömer Thermal Power 

Station in Turkey was used as a chemical additive to improve the swelling potential of the high 

plasticity clay obtained from Afyon city. For this purpose, identification, compaction and swelling 

tests were performed on samples without the additive and with fly ash additive (%5, %10, %15 and 

%20). As a result of experiments, it is shown that fly ash has an important effect on consistency and 

swelling properties of clay soil. Increasing the fly ash additive content decreased the liquid limit and 

plasticity index of clay soil. The highest decrease on swelling percentage value was actualized for 

samples with %20 fly ash. According to results of this study, Seyitömer Fly Ash additive can be 

effectively used to improve swelling behavior of high plasticity clay soil. 

 

Keywords: Fly ash, Stabilization, Swelling. 
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1. GĠRĠġ 

Zeminler gerek üzerlerine inĢa edilecek olan yapıların temelleri altında gerekse inĢaat 

malzemesi olarak mühendislik projelerinde sıklıkla karĢımıza çıkmaktadırlar. Her zemin birbirinden 

farklı özelliklere sahip olmakla birlikte zeminin mühendislik özellikleri de zeminin cinsi yanında arazi 

koĢullarına bağlı olarak geniĢ bir aralık içerisinde değiĢebilmektedir. Buna bağlı olarak, inĢaat 

sahasında karĢılaĢılan zeminler her zaman istenilen özelliklerde olmayabilirler. Zeminlerin özellikleri 

ve karĢılaĢılan problemin türüne göre çeĢitli yöntemlerle stabilizasyon iĢlemlerinin geçirilmesi 

mümkün olmaktadır. Stabilizasyonun temel iĢlevi, taĢıma gücünü arttırmak, beklenen oturma ve ĢiĢme 

potansiyelini azaltmak, zeminin geçirimliliğini azaltmaktır. Problemli zemin koĢullarının 

iyileĢtirilmesinde mekanik, hidrolik, fiziksel ve kimyasal iyileĢtirme yöntemleri kullanılmaktadır. Bu 

yöntemler ile kayma direncini artırmak ve önemli yükler altında zemin davranıĢını iyileĢtirmek, 

oturmayı azaltmak, zeminden su sızıntısı kayıplarını azaltmak mümkündür (Yıldırım, 2002). 

Zeminlerin mühendislik özelliklerinin iyileĢtirilmesi ile ilgili yapılan ilk çalıĢmalarda bitkisel 

malzemeler zemine katılarak zemin stabilize edilmeye çalıĢılmıĢtır. Son yıllarda ise kimyasal içerikli 

malzemelerle zemin stabilizasyonu daha fazla uygulama alanı bulmuĢtur. Günümüzdeki çalıĢmaların, 

özellikle atık malzemeler ile yapılan iyileĢtirme üzerine yoğunlaĢıldığı görülmektedir. Bunun en 

önemli sebebi, atıkların depolanması, çevre kirliliklerine sebep olmasıdır. Atık malzemelerinin farklı 

mühendislik uygulamalarında kullanılması, hem atıkların değerlendirilmesi hem de ekonomik çözüm 

olanağı sağlaması açısından büyük yarar sağlamaktadır. Literatürdeki çalıĢmalar incelendiğinde, uçucu 

kül, mermer tozu, metal cürufları ve lastik kırıntıları gibi atıkların zeminlerin stabilizasyon iĢlemleri 

için kullanılabilirliğinin yoğun bir Ģekilde araĢtırıldığı görülmektedir (Çokça, 2001; Zorluer vd., 2001; 

Ġnan ve Sezer, 2003; Ġnan vd., 2005; Edinçliler vd., 2010). Bu malzemelerin zemin iyileĢtirilmesinde 

sık kullanılmasının baĢlıca nedenleri, birçok zemin tipine uygulanabilir olması, maliyetinin diğer 

yöntemlere kıyasla daha düĢük olmasıdır.  

Atık malzemeler arasında uçucu küllerin ayrı bir önemi vardır. Türkiye‘de enerji 

gereksinimlerini karĢılamak amacıyla kurulan termik santraller kömür ile iĢletilmektedir. Elektrik 

üretimi sırasında ise yan ürün olarak uçucu küller açığa çıkmaktadır. Dünyada artan enerji ihtiyacına 

paralel olarak uçucu kül üretimi giderek büyük miktarlara ulaĢmaktadır. TEAġ‘ın verilerine göre yıllık 

yaklaĢık 55 milyon ton kömür ile linyitin yanmasıyla, Türkiye‘de yaklaĢık olarak 15 milyon ton uçucu 

kül elde edilmektedir. Giderek artan uçucu kül üretimi beraberinde istenmeyen bazı çevresel ve 

ekonomik sorunları da gündeme getirmektedir (Ġnan vd, 2005). Bu sebeple, uçucu kül ilavesinin 

zeminlerin kompaksiyon, permeabilite, kayma dayanımı, sıkıĢma ve ĢiĢme özellikleri üzerindeki etkisi 

ile ilgili çalıĢmalar hızla artmaktadır (Tsonis vd., 1983; Nicholson ve Kashyap, 1993; 

Mollamahmutoğlu ve Yılmaz, 2001; Çokça ve Yılmaz, 2004; Nalbantoğlu, 2004; Mir ve Sridharan, 

2014). 

Bu çalıĢma kapsamında Afyon ilinden elde edilen kil zemin kuru ağırlığının %5, %10, %15 ve 

%20‘si oranlarında Seyitömer Uçucu Külü ile stabilize edilmiĢ ve stabilizasyon sonrasında kıvam, 

kompaksiyon ve ĢiĢme özellikleri üzerindeki etkileri ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. 

2. MALZEME 

Bu çalıĢmada kullanılan zemin numunesi, Afyonilinden elde edilmiĢ olup geoteknik 

özelliklerinin belirlenmesi için tanımlama ve sınıflama deneyleri yapılmıĢtır.  BirleĢtirilmiĢZemin 

Sınıflama Sistemine(USCS) göreyüksekplastisitelikil(CH)olaraktanımlanmıĢtır. Kompaksiyon 

karakteristiklerini belirlemek amacıyla ise ASTM D-698 standardı esas alınarak Standart Proctor 

(SP) enerji seviyesinde deneyler yapılmıĢtır. Deney, standart kalıp içine üç tabaka halinde 



IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

860 

 

yerleĢtirilen zemin numunesi üzerine her tabakaya 2.5 kg kütleye sahip metal tokmağın 30.5 cm 

yükseklikten 25‘er defa düĢürülerek elde edilen standart enerji ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Zemin 

numunesinin geoteknik karakteristiklerine ait değerler Tablo 1‘de verilmektedir.  

Tablo 1‘de verilen fiziksel deney sonuçları incelendiğinde, zeminin yüksek ĢiĢme potansiyeline 

sahip olabileceği tahmin edilmektedir. Uçucu kül katkısının, bu zeminin ĢiĢme potansiyeli üzerindeki 

etkilerini saptamak için Seyitömer Uçucu Külü stabilizasyon malzemesi olarak kullanılmıĢtır. Koyu 

gri renkli olan ve Seyitömer Termik Santralinden temin edilen uçucu külün sepere kısmı katkı 

malzemesi olarak kullanılmıĢtır. Plastik olmayan özelliğe sahip uçucu küle ait fiziksel deney 

sonuçları Tablo 2‘de sunulmaktadır.  

 

Tablo 1. Zemin numunesinin tanımlama deney sonuçları 

>4.76 mm (%) 2 

<0.075 mm (%) 89 

Kil (%) 70.5 

Silt /%) 18.5 

Likit Limit (LL) (%) 125 

Plastik Limit (PL) (%) 44 

Plastisite Ġndisi (PI) (%) 81 

Özgül Gravite (Gs) 2.41 

Doğal Su Muhtevası (wn) (%) 19.4 

Optimum Su Muhtevası (wopt) (%) 47.8 

Maksimum Kuru Birim Ağırlık (kN/m
3
) 11.1 

Zemin Sınıfı (USCS) CH 

 

Tablo 2. Uçucu külün tanımlama deney sonuçları 

>4.76 mm (%) 0 

<0.075 mm (%) 96.9 

Kil (%) 35.0 

Silt (%) 61.9 

Özgül Gravite (Gs) 2.18 

Doğal Su Muhtevası (wn) (%) 0.6 

 

Tablo 3‘de verilen Seyitömer Uçucu Külüne ait kimyasal deney sonuçları incelendiğinde, 

SiO2+Al2O3+Fe2O3 miktarı ASTM C-618‘e göre %70‘in üzerinde ve CaO‘in %10‘dan az olması 

nedeniyle bu uçucu külün, F sınıfı (düĢük kireçli) uçucu kül sınıfına girdiği anlaĢılmaktadır.  

Tablo 3. Seyitömer Uçucu Külünün kimyasal özellikleri 

SiO2 

(%) 

CaO 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Fe2O3 

(%) 

MgO 

(%) 

SO3 

(%) 

K2O 

(%) 

Kızdırmazlık 

Kaybı (%) 

Özgül Yüzey 

(cm
2
/g) 

53.69 3.40 20.29 11.83 4.09 0.99 2.53 2.01 4020 

 

3. DENEYSEL ÇALIġMALAR 

ġiĢme potansiyeline sahip kil zemin Seyitömer Uçucu Külü ile stabilize edilmesi sırasında %5, 

%10, %15 ve %20 katkı seviyeleri kullanılmıĢtır. Bu yüzdeler kuru zemin numunesi ağırlığının 

yüzdesi olarak dikkate alınmıĢtır.Uçucu külün zemin stabilizasyonu üzerindeki etkilerini 

değerlendirebilmek amacıyla katkısız ve dört farklı katkı seviyesindeki numuneler üzerinde kıvam 
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limiti deneyleri, kompaksiyon deneyleri ve ĢiĢme yüzdesinin belirlenmesine yönelik deneyler 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Deney örneklerinin hazırlanmasında ASTM standart prosedürlerine uyulmuĢtur. 

Değerlendirmeler katkısız zemin, %5, %10, %15 ve %20 katkı seviyeleri için yapılmıĢtır.  

Killerin ĢiĢme potansiyelinin önemli bir göstergesi olan likit limit (LL), plastik limit (PL) ve 

plastisite indisi (PI) değerleri belirlenmeden önce 40 no.lu elekten geçirilen kuru numuneler farklı su 

içerikleri ile karıĢtırılarak 24 saat boyunca küre tabi tutulmuĢtur.  Sonuçlar farklı katkı seviyeleri için 

ayrı ayrı incelendiğinde katkı oranının artması ile birlikte LL ve PI değerlerinin düĢtüğü görülmektedir 

(ġekil 1). 

ġekil 1 incelendiğinde özellikle %5 uçucu kül katkısı ile birlikte LL değeri hızlı bir Ģekilde 

azaldığı görülmektedir. Bu katkı seviyesinden itibaren LL değerinin azaldığı ancak azalma miktarının 

daha küçük olduğu anlaĢılmaktadır. Benzer değerlendirme PI değeri için de yapılabilir. Plastisite 

indisindeki bu değiĢim ĢiĢme potansiyelinde de bir azalma olabileceğinin göstergesi olarak kabul 

edilebilir. %20 katkı seviyesinde LL ve PI değeri sırasıyla 95 ve 41 değerine sahiptir. Elde edilen 

bulguların literatür ile de uyumlu olduğu tespit edilmiĢtir (Çokça, 2001; Donaldson vd., 2011). Tüm 

numunelerin plastisite kartındaki yeri ise ġekil 2‘de verilmektedir. Bu Ģekilde, OUK, 5UK, 10UK, 

15UK ve 20UK kısaltmaları sırasıyla katkısız ve %5, %10, %15 ve %20 uçucu kül katkılı numuneleri 

ifade etmektedir. Uçucu kül katkısı ile zemin sınıfının yüksek plastisiteli kilden (CH) yüksek 

plastisiteli silte (MH) doğru kaydığı görülmektedir. 

 
ġekil 1. Kıvam limitlerinin uçucu kül miktarı ile değiĢimi 

 

 

 

Artan UK katkısı 
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ġekil 2. Numunelerin plastisite kartındaki yeri 

Bildirinin ana konusunu oluĢturan ĢiĢme ile ilgili değerlendirmeleri yapmadan önce katkısız ve 

katkılı zemin örnekleri üzerinde Standart Proktor deneyleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu sayede ĢiĢme 

numunelerinin hazırlanmasında kullanılacak olan optimum su muhtevası ve maksimum kuru birim 

ağırlık değerleri önceden belirlenmiĢtir. Deneyde kullanılacak katkısız ve katkılı zemin numuneleri #4 

nolu elekten elenmiĢ ve %5, %10, %15 ve %20 uçucu kül katkısı için kil ve uçucu kül su katılmadan 

mekanik olarak karıĢtırılmıĢtır. Numune hazırlanması sırasında su ilave edilir edilemez topaklanma 

nedeniyle kil içerisinde homojen bir uçucu kül dağılımının olmadığı görülmüĢtür. Bu nedenle, tüm 

numuneler %10 kadar su ile karıĢtırıldıktan sonra 24 saat boyunca poĢet içerisinde desikatöre 

konularak bekletilmiĢtir. Bir gün sonra uygun miktarda su ile karıĢtırıldıktan sonra kompaksiyon 

deneylerine geçilmiĢtir. Bu Ģekilde topaklanma etkisi azaltılmıĢtır. Mollamahmutoğlu vd., (2009) 

tarafından yapılan çalıĢmada da benzer bir prosedürün takip edildiği belirtilmelidir.   

Doğal zeminin (katkısız) ve %5, %10, %15 ve %20 uçucu kül katkılı örneklerin optimum su 

içeriği (wopt) ve maksimum kuru birim ağırlık değerleri (dmaks) değerleri toplu olarak Tablo 4‘de 

verilmektedir. Ġlgili tablo incelendiğinde, maksimum kuru birim ağırlık değerlerinin uçucu kül 

katkısıyla azaldığı, optimum su içeriğinin ise arttığı gözükmektedir. Gerek optimum su muhtevası 

gerekse maksimum kuru birim ağırlıktaki değiĢim en fazla %20 uçucu kül katkılı örneklerde 

gerçekleĢmektedir. Uçucu kül katkısının maksimum kuru yoğunluk değerini azaltmasının esas 

nedeninin uçucu külün özgül gravitesinin kil zeminin özgül gravitesine oranla daha düĢük olmasından 

kaynaklandığı ifade edilebilir. Optimum su muhtevası değerlerindeki değiĢim ise uçucu kül katkısının 

su ihtiyacını artırdığını göstermektedir. 
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Tablo 4. Katkı miktarına bağlı olarak kompaksiyon karakteristiklerindeki değişim 
Uçucu Kül Miktarı wopt (%) d,maks (kN/m

3
) 

%0 47.8 11.12 

%5 48.2 10.74 

%10 48.6 10.69 

%15 48.9 10.64 

%20 49.2 10.55 

ġiĢen zeminlerin değerlendirilmesinde kullanılan parametrelerin en önemlilerinden biri ĢiĢme 

yüzdesidir. ġiĢme yüzdesi; bir zemin numunesinin yatay yönlerde hacim değiĢtirmesi engellendiği 

durumda, sabit bir sürĢarj yüklemesinde su altına bırakılması durumunda tek boyutta meydana 

getirebileceği hacim değiĢimi olarak tanımlanmaktadır. ġiĢme yüzdesinin belirlenmesine yönelik 

deneyler, dijital deplasman ölçerler, veri toplama cihazı ve bilgisayara sahip sistem kullanılarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir.   

Katkısız ve katkılı olarak hazırlanan kuru malzeme içerisine optimum su muhtevası seviyesinde 

su ilave edilmiĢ ve 24 saat süre ile desikatörde bekletilmiĢtir. Numuneler doğrudan ring içerisinde 

sahip oldukları kompaksiyon karakteristiklerinde üç tabaka halinde sıkıĢtırılmıĢtır. Bu sıkıĢtırma 

iĢlemi sonrasında numuneler ekipmana yerleĢtirilmiĢ ve suya doygun hale getirilmiĢtir. ASTM D-

4829‘a göre 6.9 kPa basınç altında suya boğulan numuneler üzerinden farklı zaman aralıklarında 

sisteme bağlı dijital deformasyon saatlerinden (0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 60, 120, 240, 360, …. 2880 

dakika) ĢiĢme miktarları ölçülmüĢtür. Farklı oranlarda uçucu kül katkısı için ĢiĢme yüzdesi sonuçları 

ġekil 3‘de verilmektedir.  

 

 
ġekil 3. ġiĢme yüzdesi zaman iliĢkisi 

4. SONUÇLAR VE TARTIġMA 

Bu çalıĢmada Afyon ilinden temin edilen kil zeminin kuru ağırlığının %5, %10, %15 ve %20‘si 

oranlarında F sınıfı Seyitömer Uçucu Külü ilave edilerek kıvam, kompaksiyon ve ĢiĢme özelliklerinin 

değiĢimi incelenmiĢtir.  Bu kapsamında aĢağıda özetlenen sonuçlara ulaĢılmıĢtır. 
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i. Bu çalıĢmada kullanılan kil CH sınıfında bir zemin olup, stabilizasyon amaçlı olarak değerlendirilen 

Seyitömer Uçucu Külü ise ―F‖ sınıfına girmekte olup NP özelliktedir. 

ii. Uçucu kül katkı oranının artması ile birlikte likit limit ve plastisite indisi değerleri düĢmektedir.  

Ancak bu düĢme miktarı %10 katkı oranından sonra çok belirgin değildir.  Plastisite indisi değerinin 

düĢmesi ĢiĢme potansiyelinin de azalmasındaki önemli bir gösterge olarak değerlendirilmiĢtir. 

iii. Katkı ilave edilen numunelerde katkı oranının artmasıyla maksimum kuru yoğunluk değeri 

azalırken, optimum su muhtevası değeri artmaktadır.  Kompaksiyon karakteristiklerindeki en büyük 

değiĢim %20 katkı seviyesinde gerçekleĢmiĢtir. Maksimum kuru yoğunluk değerinin azalmasındaki 

en büyük etkenin uçucu külün özgül gravitesinin kile oranla daha düĢük olmasından kaynaklandığı 

anlaĢılmaktadır. Kompaksiyon karakteristiklerindeki değiĢime bakıldığında kül ilavesinin daha fazla 

su ihtiyacına neden olduğu anlaĢılmaktadır.  

iv. ġiĢme deneyleri sonucunda ĢiĢme yüzdesinin katkı oranının artması ile beraber azaldığı 

anlaĢılmıĢtır. Özellikle %20 katkı seviyesindeki ĢiĢme yüzdesi, katkısız kil zeminin ĢiĢme 

yüzdesinin %17‘si kadardır.  

v. Katkı miktarına bağlı olarak ĢiĢme potansiyeline daha kısa zamanda ulaĢıldığı görülmektedir. 

Özellikle %20 uçucu kül içerikli numunenin ĢiĢmesi yaklaĢık 120 dakika sonunda tamamlanmıĢtır. 

vi. Özellikle uçucu kül gibi maliyeti düĢük hem de çevre üzerinde olumsuz etkileri olan bir 

malzemenin zemin iyileĢtirme çalıĢmalarında kullanılabilir olduğunun anlaĢılması çalıĢmanın en 

önemli sonuçlarından biri olmuĢtur. 
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Özet 

Eğitim-öğretim bir toplumun olmazsa olmaz unsurlarından biridir. Toplumlar uluslararası 

arenada her açıdan baĢarılı olabilmek, dünyada olup biten bilimsel, teknolojik ve ekonomik 

geliĢmeleri takip edebilmek, barıĢ ve huzur içinde yaĢayabilmek için birbirleriyle etkili iletiĢim 

kurmak zorundadırlar. Bunun için ortak bir dilin olması gerekmektedir ve dünyanın birçok ülkesinde 

öğretilen birinci yabancı dil Ġngilizcedir. Ġstenilen nitelikte Ġngilizce öğretimi, Türkiye gibi özellikle 

anadili farklı dil ailesinden olan ülkelerde oldukça sıkıntılıdır. Türkiye‘de yabancı dil öğretimi ve 

öğrenimi her zaman önemini korumuĢ ama bütün çabalara rağmen bu konuda istenilen düzeye 

ulaĢılamamıĢtır. Bu çalıĢmada, Ġngilizce öğretimindeki baĢarısızlığın bizzat sürecin içinde olan 

öğrenciler tarafından nasıl algılandığı araĢtırılmıĢtır. 

Bu çalıĢma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Türkiye‘de Dumlupınar Üniversitesi Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler Fakültesinde öğrenim gören, birinci sınıfta verilen ortak zorunlu Ġngilizce dersinde 

baĢarısız olup bu dersi en az iki kez tekrar almak durumunda kalmıĢ öğrencilerin Ġngilizce dersinde 

baĢarısızlık algılarını araĢtırmak için yapılmıĢtır. ÇalıĢmada, nitel araĢtırma desenlerinden 

fenomenolojik (olgu bilim) desen, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniği 

kullanılmıĢtır. ÇalıĢma grubu maksimum çeĢitlilik örneklemesi ile belirlenmiĢ 18 öğrenciden 

oluĢmuĢtur. Veriler yarı-yapılandırılmıĢ görüĢme ile toplanmıĢ, elde edilen verilerin analizinde içerik 

analizi kullanılmıĢtır. Öğrencilerin yaptıkları yüklemeler kategorilere ayrılarak,  altı ana temada ve 

yirmi bir alt temada toplanmıĢtır. Bu temalara yönelik elde edilen bulgular çerçevesinde, öğrencilerin 

Ġngilizceyi bir iletiĢim aracı, dersi geçememeyi baĢarısızlık ve kendilerini Ġngilizce öğrenebilme 

konusunda baĢarısız olarak algıladıkları, baĢarısızlıktan dolayı kendilerini kötü ve gergin hissettikleri, 

baĢarısızlığın temel sebepleri olarak ön koĢul bilgi eksikliği ve Ġngilizce öğrenmeye karĢı önyargı 

ortaya çıkan bazı sonuçlardır. 

 

Anahtar Sözcükler: Yabancı Dil, İngilizce Öğretimi, Başarısızlık Algısı. 

Failure Perceptions of Higher Education Students in English Lessons: A 

phenomenological analysis 

Abstract 

 Education is one of the essential elements of a society.Communities must communicate 

effectively with each other tobe successful in every respect in the international arena, to follow global 

scientific, technological and economic developments and to live in peace and harmony. Thus, it must 

be a common language andEnglish is the first foreign language taught in many countries of the world. 

English teaching in the desired quality is quite problematic, especially in countries with native 

speakers of different language families like Turkey.In Turkey, foreign language teaching and learning 

has always maintained its importance,but in spite of all efforts in this regard, it has not been reached 

the desired level.In this study,it has been investigated how the failure of English teaching is perceived 

by studentsin the process. 
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 The study has been conductedto investigate the failure perceptions of students, studying in 

Faculty of Economics and Administrative Sciences at Dumlupınar University, in Turkey in the 2014-

2015 academic year, failed the common compulsory English course taught in first grade and forced to 

retake the course at least twice in English classes.In the study, phenomenological (case study) design 

and criterion sampling have been used.The working group determined by the maximum variation 

sampling consisted of 18 students.The data has been collected with a semi-structured interview and 

content analysis has been used to analyse the data obtained.Loadings of the students have been divided 

into categories and they constituted six main themes and twenty one sub-themes.Within the frame of 

findings obtained for these themes, some of the results are as follows: Students perceive English as a 

communication tool. They perceive not to passing the course as failure. They perceive themselves as 

unsuccessful about learning English.They feel themselves bad and tense due to failure.The lack of 

prerequisite knowledge and prejudice against learning Englishare the major causes of failure. 

 

Keywords: Foreign Language, English Language Teaching, Failure Perception. 

 

1. GĠRĠġ 

 

Türkiye‘de yabancı dil eğitimi günümüzde; ilkokul ikinci sınıftan itibaren baĢlayıp, ortaokul 

ve orta öğretim kurumlarında devam etmektedir. Bir öğrenci üniversiteye girinceye kadar ortalama 10 

yıl Ġngilizce zorunlu yabancı dil dersi almakta ve öğrenci üniversiteye devam ettiğinde bu süre daha da 

uzamaktadır. Ġngilizce eğitimiyle geçen bu uzun zaman dilimine rağmen, öğrencilerin çok azı kendini 

ifade edebilecek Ġngilizce yeterliliği ile mezun olabilmektedir. Bu durum, Türkiye‘de Ġngilizce 

öğretmek için harcanan zaman, çaba, emek, para gibi kaynakların boĢa gittiği ve yabancı dil eğitimi 

konusunda yeterince baĢarılı olunamadığı Ģeklinde yorumlanabilir.  

BaĢarı, okul ortamında belirli bir ders ya da akademik programlardan bireyin ne derece 

yararlandığının bir ölçüsü ya da göstergesidir. Okuldaki baĢarı ise bir akademik programdaki 

derslerden öğrencinin aldığı notların ya da puanlarının ortalaması olarak düĢünülebilir (ġama&Tarım, 

2007). Diğer bir deyiĢle okul baĢarısı, okulda alınan notların değerlendirilmesi ve bu notların belirli bir 

ortalamanın üstünde yer alması anlamına gelmektedir. Okul baĢarısızlığı ise öğrencinin sahip olduğu 

zihinsel kapasiteden daha ziyade düĢük notlar ile öğrencinin asıl kapasitesi arasında bir farklılığın 

bulunmasıdır (Garbarino, 1985; Akt: Özabacı, 2001). Özabacı‘nın (2001) yaptığı araĢtırmaya göre, 

okulda baĢarısızlık probleminin karmaĢık, çok yönlü bir karakterde olduğu anlaĢılmıĢtır. Çocukların 

okuldaki öğrenme kapasitesini yalnız baĢına sınav sonuçları ile değerlendirmek hatalı bir yaklaĢım 

olmaktadır. Aslında sınav sonuçlarını çevre Ģartlarını da göz önüne alarak değerlendirmek 

gerekmektedir.  

Öğrenciler arasında yetenekler açısından önemli farklılıklar vardır. Okulda çok yeni bazı 

kavramlar ile karĢılaĢan ve yeni bazı tutumlar geliĢtirmeyi öğrenen öğrenciler okulda bilgilerin 

değerlendirilmesi konusunda sözlü ve yazılı sınavlara tabi tutulurlar. Bu sınavların sonuçları sayısal 

bir takım notlarla değerlendirilir. Ölçme ve değerlendirme eğitim sisteminin doğal bir parçası olup, 

"sınav", "not", "sınıf geçme", "sınıfta kalma" gibi kavramlarla ele alınmaktadır. Ölçme ve 

değerlendirme sonuçlarına göre öğrencilerin derslere ve ulaĢılması beklenen hedef davranıĢlara göre 

baĢarı veya baĢarısızlıklarını tespit etmek amaçlanmaktadır. Öğrenci baĢarısızlığının azaltılması çoğu 

zaman sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinde yapılan değiĢikliklerle giderilmeye çalıĢılmakta ve 

maalesef gerçek nedenler araĢtırılamamaktadır (Koç, 1981). 
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BaĢarısız olma korkusu ve akademik baĢarısızlık hep birlikte el ele gezerler. Öğrenciler ne 

zaman yeni bir durumla karĢılaĢsalar, önceki baĢarısızlık deneyimlerini hatırlar (Lowe, 2001). 

Öğrencinin baĢarılı ya da baĢarısız olmasının nedenleri, hiç Ģüphesiz çok yönlü olarak düĢünülmesi 

gereken önemli bir sorundur. Bu durum, öğrencinin dıĢındaki sebeplerden kaynaklanabileceği gibi, 

kendisinde var olabilecek psikolojik nedenlerden de kaynaklanabilir. Öznel ve nesnel koĢulların 

birbirleriyle olan karĢılıklı etkileĢimi, baĢarı ve baĢarısızlığın temel belirleyicisi olmaktadır (Kılıç, 

2006). 

Akademik baĢarının çok sayıda faktörle iliĢkisinin bulunduğu ve zeka ile pozitif yönde iliĢkili 

olduğu kabul edilmektedir. Daha önce yapılmıĢ çalıĢmalar öğrencilerin akademik baĢarılarının, 

zekânın yanında aynı zamanda yetenek, kiĢilik ve ailesel nitelikleri, mezun oldukları veya okumakta 

oldukları okulun özellikleri, çalıĢma alıĢkanlıkları gibi çok sayıda faktör tarafından etkilendiğini 

ortaya koymaktadır (Yıldırım, 2000). ġüphesiz cinsiyet, yaĢ, kültür, öğretmen etkisi, dersi sevmek ve 

sevmemek gibi baĢarı ve baĢarısızlık yüklemelerinde payı olan muhtemel değiĢkenler vardır. (Little, 

1985). Yetenek, çaba, Ģans ve ödev zorluğu insanların baĢarı ve baĢarısızlıklarını bağladıkları dört 

temel faktördür. (Weiner, 1985). Birçok araĢtırmacı çalıĢmalarında bu faktörlere yer vermiĢlerdir 

(Bruning, Schraw, &Ronning, 1999; Dornyei&Murphey, 2003; Hsieh&Schallert, 2008).  

Öğrenciler tekrar baĢarısızlık deneyimi (bir dersi tekrar etmek gibi) yaĢadıklarında, düĢük öz-

saygı, dil öğrenme için motivasyon eksikliği ve düĢük öz-yeterlilik geliĢtirme eğilimindedirler. 

(Lebedina-Manzoni, 2004). Öğrencilerin geçmiĢ baĢarısızlıklara içsel, değişmez, kontrol edilemez gibi 

yüklemeler yapmaları gelecek baĢarı için bir umut kaybı ile sonuçlanacaktır. Eğer öğrenciler 

baĢarısızlığı yetenek eksikliğine bağlarlarsa, hiçbir çabanın baĢarıya ulaĢtıramayacağı inancı oluĢturan 

bu önyargı yüzünden sonraki ödevlerle muhtemelen çok ilgilenmeyeceklerdir. Bu durum öğrenilmiĢ 

çaresizlikle sonuçlanacaktır. ÖğrenilmiĢ çaresizlik öğrencilerin baĢarısızlıktan asla kaçamayacakları 

inancıdır.ĠĢte bunun için okul ödevleri için çok az çaba harcayacaklardır (Brophy, 1998).  

―Birçok ülkede Ġngilizceyi yabancı dil ya da ikinci dil olarak öğrenme konusunda bir sürü 

yükleme (algılama) çalıĢması yapılmasına rağmen Türkiye‘de Ġngilizce öğrenim sürecinde dil 

öğrenenlerin baĢarı ve baĢarısızlık sebepleri hakkındaki algıları konusunda çok az araĢtırma vardır‖ 

(TaĢkıran, 2010).      

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Dumlupınar Üniversitesinin Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

Fakültesindeki öğrencilerin büyük bir kısmının Ġngilizce dersinden kaldığı saptanmıĢ ve bu 

araĢtırmada öğrencilerin Ġngilizce dersinden baĢarısız olma sebepleri konusundaki algıları 

araĢtırılmıĢtır. Bu kapsamda aĢağıdaki soruların cevapları aranmıĢtır: 

 

1. Tek bir kelime ya da cümleyle ifade etmeniz gerekirse Ġngilizce denilince aklınıza gelen ilk 

Ģey nedir? Neden? 

2. Sizce Ġngilizce dersinde baĢarısızlık nedir?  

3. Ġngilizce dersinin sınav notu değerlendirmesini bir kenara bırakırsak, kendinizi Ġngilizce 

dersinde baĢarılı mı yoksa baĢarısız mı buluyorsunuz? Neden? 

4. Ġngilizce dersini -dersi ilk kez alan öğrencilerle birlikte-tekrar alırken kendinizi nasıl 

hissediyorsunuz? 

5. Ġngilizce sınavlarına girmeden önce -diğer derslerin sınavlarından farklı olarak- neler 

hissediyorsunuz? 

6. Ġngilizce dersinden baĢarısız olma sebepleriniz sizce nelerdir? 
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2. YÖNTEM 
 

2.1. Araştırmanın Deseni 

2014–2015 eğitim-öğretim yılı Dumlupınar ÜniversitesininĠktisadi ve Ġdari Bilimler 

Fakültesinde öğrenim gören birinci sınıfta verilen Ġngilizce dersinde baĢarısız olup bu dersi en az iki 

kez almak durumunda kalmıĢ öğrencilerin Ġngilizce dersinde baĢarısızlık algılarının araĢtırıldığı bu 

çalıĢmada, nitel araĢtırma desenlerinden fenomenolojik (olgu bilim) desen kullanılmıĢtır. Marying 

(2000), fenomonolojik çalıĢmalarda en önemli düĢüncenin, tek tek bireylerin bakıĢ açılarından bakarak 

onların bireysel anlam yapılarını ve niyetlerini anlamaya çalıĢmak ve bireyin iç dünyasına yönelmek 

olduğunu belirtir (Karadağ, 2011).   
 

2.2. Çalışma Grubu 

ÇalıĢmada, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniği kullanılmıĢtır. Ölçüt 

örnekleme tekniğinin temelini oluĢturan ölçütü;  ‗Birinci sınıfta verilen Ġngilizce dersinde baĢarısız 

olup bu dersi en az iki kez almak‘ oluĢturmuĢtur. ÇalıĢma grubu, çalıĢma öncesinde bu ölçütlere uyan 

öğrenciler ile ön görüĢmeler yapılarak oluĢturulmuĢtur. Bu ön görüĢmeler neticesinde çalıĢma grubu 

söz konusu niteliklere sahip, birinci sınıfta verilen Ġngilizce dersinde baĢarısız olup bu dersi en az iki 

kez almak durumunda kalmıĢ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesinde öğrenim gören 18 öğrenciden 

oluĢmuĢtur. Bu öğrenciler maksimum çeĢitlilik örneklemesi ile belirlenmiĢtir. Maksimum çeĢitlilik 

örneklemesi göreli olarak küçük bir örneklem oluĢturarak bu örneklemde çalıĢılan probleme taraf 

olabilecek bireylerin çeĢitliliğini maksimum derecede yansıtmaktır (Yıldırım ve ġimĢek, 2005). Buna 

göre örnekleme alınacak öğrenciler belirlenirken cinsiyeti, bölümü ve dersi kaç kez aldığı dikkate 

alınmıĢtır. ÇalıĢmaya katılan fakülte öğrencilerinin 8‘i (%45) erkek; 10‘u (%55) kızdır. Bölüm 

bakımından 3‘ü iĢletme; 3‘ü iktisat; 4‘ü kamu yönetimi; 4‘ü maliye; 4‘ü ise Siyaset bilimi ve 

uluslararası iliĢkiler öğrencisidir. Öğrencilerden 8‘i 2. kez, 7‘si 3. kez ve 3‘ü ise 4. kez bu dersi 

almaktadırlar. ÇalıĢma grubuna ait demografik bilgiler aĢağıda tablo 1‘de özetlenmiĢtir. 
 

Tablo 1. ÇalıĢma Grubu ve Özellikleri 

Öğrenci Bölümü Cinsiyeti Dersi Kaç Kez Aldığı 

Si-1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Kadın 2 

Si-2 Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Kadın 2 

Si-3 Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Kadın 3 

Si-4 Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Kadın 3 

ĠĢ-5 ĠĢletme Kadın 2 

ĠĢ-6 ĠĢletme Kadın 3 

ĠĢ-7 ĠĢletme Kadın 3 

Ġk-8 Ġktisat Erkek 2 

Ġk-9 Ġktisat Kadın 3 

Ġk-10 Ġktisat Kadın 2 

Ka-11 Kamu Yönetimi Kadın 4 

Ka-12 Kamu Yönetimi Erkek 4 

Ka-13 Kamu Yönetimi Erkek 2 

Ka-14 Kamu Yönetimi Erkek 3 

Ma-15 Maliye Erkek 4 

Ma-16 Maliye Erkek 2 

Ma-17 Maliye Erkek 2 

Ma-18 Maliye Erkek 3 
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2.3. İşlem 

AraĢtırma, olgunun tanımlanması, veri toplama aracının oluĢturulması, verilerin toplanması, 

verilerin analizi, geçerlik ve güvenirliğin sağlanması, bulguların sunulması ve yorumlanması 

aĢamalarından oluĢmuĢtur. 

2.3.1. Olgunun tanımlanması 

ÇalıĢmada araĢtırılan olgunun (2014-2015 eğitim-öğretim yılı Dumlupınar Üniversitesinin 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenim gören birinci sınıfta verilen İngilizce dersinde 

başarısız olup bu dersi en az iki kez almak durumunda kalmış öğrencilerin İngilizce dersinde 

başarısızlık algıları)önemli yönlerini kategorize etmek için kavramlar oluĢturulmuĢ ve olgu 

tanımlanmaya çalıĢılmıĢtır. 

2.3.2. Veri toplama aracının oluşturulması 

AraĢtırmada veriler yarı-yapılandırılmıĢ bir görüĢme formu ile toplanmıĢtır. GörüĢme formu 

hazırlanırken bir iĢletme, bir kamu yönetimi, bir siyaset bilimi ve uluslararası iliĢkiler ve iki maliye 

bölümü öğrencisi olmak üzere beĢ öğrenciyle ön görüĢmeler yapılmıĢ ve konu ile ilgili literatür 

incelenmiĢtir. Elde edilen veriler ıĢığında görüĢme formu hazırlanmıĢ ve form eğitim yönetimi 

alanından bir bilim uzmanına incelettirilerek, onun görüĢ ve önerileri doğrultusunda son haline 

getirilmiĢtir. GörüĢme formu 6 açık uçlu sorudan oluĢmaktadır. GörüĢmeler araĢtırmacının kendi 

çalıĢma ofisinde birebir olarak gerçekleĢtirilmiĢ olup, ortalama olarak 15 dakika sürmüĢtür. GörüĢme-

de ses kaydı yapılmıĢ, bu kayıtlar daha sonra yazılı hale getirilmiĢtir. 

2.3.3. Verilerin Analizi 

AraĢtırma kapsamında elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıĢtır. Ġlk 

olarak ses kaydı olarak elde edilmiĢ veriler yazılı hale getirilmiĢtir. Daha sonra araĢtırmacı ile bir bilim 

uzmanı ayrı ayrı yazılı verileri kodlamıĢlardır. Ġki kodlayıcı arasında uyuĢum yüzdesi % 75 olarak 

hesaplanmıĢtır. UyuĢum yüzdesinin % 70 veya daha üstü olması yeterli görüldüğünden veri analizi 

açısından güvenirlik sağlanmıĢtır. Temalara ulaĢmada, araĢtırmacı ve bilim uzmanı tarafından yapılan 

kodlamalarda uyuĢum gösteren kodlar dikkate alınmıĢtır.  

2.3.4. Geçerlik ve Güvenirlik 

Nitel araĢtırmada ―geçerlik‖ bilimsel bulguların doğruluğu, ―güvenirlik‖ ise bilimsel 

bulguların tekrarlanabilirliği ile ilgilidir (Yıldırım ve ġimĢek, 2005).  

 ÇalıĢmanın iç geçerliğini yani inandırıcılığını sağlamak amacıyla görüĢme formu 

geliĢtirilirken ilgili literatür taraması yapılmıĢ ve görüĢmeden sonra katılımcıların söyledikleri her Ģey 

aynen yazılı hale getirilmiĢtir.  

DıĢ geçerliği yani aktarılabilirliği artırmak için araĢtırma sürecinde yapılanlar ayrıntılı biçimde 

açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. AraĢtırmanın modeli, çalıĢma grubu, veri toplama aracı, veri toplama süreci, 

verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması etraflıca tanımlanmıĢtır.  

AraĢtırmanın iç güvenirliğini (tutarlığını) sağlamak için bulgular direkt olarak verilmiĢtir. 

AraĢtırmanın dıĢ güvenirliğini sağlamak için araĢtırma süreci aynen aktarılmaya çalıĢılmıĢtır. Ayrıca 

veriler ve kodlamalar baĢkaları tarafından incelemeye açıktır. 
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3. BULGULAR 

Bu bölümde, belirlenen ana temalar ve alt temalar çerçevesinde Dumlupınar Üniversitesinin 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesinde öğrenim gören birinci sınıfta verilen Ġngilizce dersinde baĢarısız 

olup bu dersi en az iki kez almak durumunda kalmıĢ öğrencilerin Ġngilizcede baĢarısızlıkla ilgili 

görüĢleri sunulmaktadır. 

3.1. Öğrencilerin İngilizce Algıları 

Üniversitede birinci sınıfta verilen Ġngilizce dersinde baĢarısız olup bu dersi en az iki kez 

tekrar etmek durumunda kalmıĢ öğrencilerin Ġngilizceyi nasıl algıladıkları hakkında fikir edinebilmek 

için öğrencilere; “İngilizce deyince aklınıza gelen ilk şey nedir?” gibi bir soru yöneltilmiĢtir. Yapılan 

görüĢmelerde öğrencilerin  % 55‘i Ġngilizcenin Uluslararası arenada iletiĢim kurmak için önemli bir 

araç olduğunu belirten ifadeler kullanmıĢlardır. AĢağıda 6 ve 7. katılımcıların görüĢlerine doğrudan 

yer verilmiĢtir.  

“Hani derler ya bir dil bir insan iki dil iki insan, demek ki ne kadar fazla dil bilirsek bizim için 

o kadar iyi” (İş-6). 

“Bence uluslararası ortak bir dil olduğu için herkesin bilmesi gerekiyor. Ben de iyi konuşmak 

isterim, zaten kursa gideceğim ama şuan erken olduğunu düşünüyorum” (İş-7)  

diyerek bu öğrenciler görüĢlerini desteklemiĢlerdir. 

Öğrencilerin % 23‘ü Ġngilizceyi sadece bir „ders‟ olarak görürken geriye kalan % 22 si 

Ġngilizceyi ‗olumsuz‘ olarak algıladıklarını belirtmiĢlerdir.  ‗Öğrencilerin Tek Kelimeyle İngilizce 

Algıları‟ ile ilgili bulgular Tablo 2‘de verilmiĢtir.  

Tablo 2. Öğrencilerin Tek Kelimeyle Ġngilizce Algıları 

Ana tema Alt Temalar Toplam 

 

Öğrencilerin Ġngilizce Algıları 

 

İletişim 

Ders 

Olumsuzluk 

10 

4 

4 

 

3.2. Öğrencilerin İngilizce Dersinde Başarısızlık Algıları 

Ġngilizce dersinden geçememiĢ öğrencilerin Ġngilizce dersinde baĢarısızlık kavramına nasıl bir 

anlam yüklediklerini ortaya çıkarmak için bu öğrencilere “Sizce İngilizce dersinde başarısızlık 

nedir?” sorusu sorulmuĢtur. GörüĢme sonucunda Ģöyle bir tablo ortaya çıkmıĢtır: 

Tablo 3. Öğrencilerin Ġngilizce dersinde baĢarısızlık algıları 

Ana tema Alt Temalar Toplam 

 

Öğrencilerin Ġngilizce dersi içinbaĢarısızlık yüklemeleri 
 

Dersi geçememek 

Anlayamamak 

Kullanamamak 

Kelime Bilmemek 

7 

6 

3 

2 

Tablo 3‘te görüldüğü gibi çalıĢma grubundaki öğrencilerin 7‘si dersten kalmayı baĢarısızlık 

olarak algılamaktadır. 6‘sı Ġngilizceyi anlayamamayı baĢarısızlık olarak gördüklerini belirtirken 3‘ü 

Ġngilizceyi pratikte iĢe yarar bir Ģekilde kullanamamak baĢarısızlıktır demiĢ ve 2‘si ise Ġngilizcede 
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baĢarısızlığa ‗kelime bilmemek‘ ifadeleriyle yükleme yapmıĢlardır. AĢağıda katılımcıların bu 

konudaki bütün tabloyu özetler nitelikteki görüĢlerine yer verilmiĢtir. 

Diğer derslere göre başarısızım ki kaldım. Bir de doğudan geldik hocam, oralarda İngilizce 

hocası yok, görmedik, öğrenmedik, temel olmayınca kendi çabalarımla da bu kadar oluyor. 

Derslere giriyorum, o kadar takip ediyorum ama olmuyor (Ma-17). 

Valla hocam anlamamaktır, yapamamaktır, anlamıyorum derslere de giriyorum ama 

anlamıyorum (Ka-12). 

Başarısızlık dersi geçip geçmemek değil aslında öğrenmek, kullanabilmektir, kullanmıyorsam 

başarısızlıktır (İş-7). 

İngilizcede başarısız olmak bence insanın kelimeleri iyi bilmemesidir. Çünkü kelime dağarcığı 

ne kadar geniş olursa bir insanda, karşı taraftaki insanla o kadar iyi anlaşabilir. Veya 

sınavlara girdiği zaman soruları daha iyi anlayabilir. Mesela ben sınava girdiğim zaman 

kuralı bilsem dahi kelime dağarcığım olmadığı için soruya baktığım zaman o soruyu 

anlayamıyorum ve kelime bilmediğimden dolayı mantık yürütemiyorum. Kelimeyi bilmeyince 

mantığını bildiğim halde soruyu da çözemiyorum.(İş-6) 

 

3.3. Öğrencilerin İngilizce Dersi İçin Kendileri İle İlgili Düşünceleri 

ÇalıĢma grubundaki öğrencilere kendilerini Ġngilizce dersinde baĢarılı bulup bulmadıkları 

sorulmuĢ ve % 78 kendilerini baĢarısız bulduklarını ifade etmiĢlerdir. Elde edilen bulgular Tablo 4‘te 

verilmiĢtir. 

Tablo 4. Öğrencilerin Ġngilizce dersinde kendileri ile ilgili görüĢleri 

Ana tema Alt Temalar Toplam 

 

Öğrencilerin Ġngilizce dersinde kendileri ile ilgili görüĢleri 
 

 

Başarısız 

Başarılı 

 

14 

3 

GörüĢme yapılan öğrencilerin büyük bir bölümü (% 78) “İngilizce dersinin not 

değerlendirmesini bir kenara bırakırsak, kendinizi İngilizce dersinde başarılı mı yoksa başarısız mı 

buluyorsunuz? Neden?” sorusu için kendilerini baĢarısız bulduklarını ifade etmiĢlerdir. 

Ben aslında başarısız buluyorum kendimi. Kelime bilgim az, kelime bildikten sonra yapılabilir. 

Gramer bilgimin olduğunu düşünüyorum,  çünkü zamanların hepsini biliyorum ama kelime 

bilmediğim zaman anlamını çıkartamadığım için de onu uygulayamıyorum.  Şuan tek sıkıntım 

bu. Yani bu konuda başarısız buluyorum kendimi. Yoksa lisede İngilizceyi de seviyordum, 

geçen sene de Hocanın da etkisiyle soğudum(İş-7). 

 Sadece 3 öğrenci (%12) aslında kendilerini baĢarılı bulduklarını söylemiĢ, dersten kalmalarını 

„öğretmen‟ baĢta olmak üzere dıĢ faktörlere bağlamıĢlardır. 

Hocam ben geçen dönem bütün dersleri geçtim, İngilizceye çok çalıştım ama kalmamda 

hocanın etkisi vardı. Kelime dağarcığıyla da alakalı ama hocanın etkisi büyüktü. İİBF‟de 

2000 öğrenci vardı bunun sadece 200 tanesi geçmiş. Suçu tamamen hocaya atmıyorum, 

öğrencinin de suçu vardır ama bu kadar çok kişinin kalması daha çok hocanın etkisi bence(İş-

6). 
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3.4. İngilizce dersini tekrar alırken hissettikleri duygulara ilişkin görüşleri 

 Ġngilizce dersini (dersi ilk kez alan öğrencilerle birlikte)tekrar alırken kendinizi nasıl 

hissediyorsunuz sorusuna yönelik cevaplar Tablo 5‘te özetlenmiĢtir. 

Tablo 5. Ġngilizce dersini tekrar alırken hissettikleri duygulara iliĢkin görüĢleri 

Ana tema Alt Temalar Toplam 

 

Tekrar alırken hissettikleri duygulara iliĢkin görüĢleri 

Kötü 

Kötü değil 

Ezik 

Utanıyorum 

8 

4 

2 

2 

Öğrencilerden 8‘i kendilerini kötü, 2‘si ezik hissederken 2‘si utandıklarını belirtmiĢ buna 

karĢılık 4‘ü ise önemli bir fark olmadığını, bu duruma alıĢtıklarını, kendilerini kötü hissetmediklerini 

söylemiĢlerdir.  

 İllaki hocam, kesinlikle insan kendini kötü hissediyor. İlkokul 4. sınıftan beri görüyoruz ve bu 

yıl gördüğümüz biraz farklı ama en azından 1. dönemde gördüğümüz dersler temel İngilizce 

zaten ve 4. sınıftan beri gördüğümüz için “hep aynı dersleri göreceğim, 1. dönemde alttan 

alınca niye böyle oluyor” diye insan kendi kendine soruyor. Bölüm derslerimi alttan almadan 

geçiyorum diyorum ama İngilizce dersini alttan alıyorum diye ister istemez içimden 

geçiriyorum ve pişmanlık duyuyorum (Ma-18). 

3.5. İngilizce Sınavlarından Önceki Hisleri 

Yapılan görüĢmelerde öğrencilerin Ġngilizce sınavlarına girmeden önce (diğer derslerin 

sınavlarından farklı olarak) neler hissettiklerine yönelik düĢünceleriyle ilgili bulgular Tablo 6‘da 

verilmiĢtir.    

Tablo 6. Ġngilizce sınavlarına girmeden önce neler hissettiklerine yönelik düĢünceleri 

Ana tema Alt Temalar Toplam 

 

Ġngilizce sınavlarına girmeden önceki hisleri 

 

Korkuyorum-Geriliyorum 

Rahat 

 

14 

2 

GörüĢmeye katılanların % 78‘iĠngilizce sınavlarından önce gerildiklerini, kasıldıklarını, stresli 

olduklarını söylerken sadece % 11‘i kendilerini rahat hissettiklerini belirtmiĢlerdir. 

 

Kötü hissediyorum geriliyorum, karnıma ağrılar giriyor, tekrar kalacağım diye 

korkuyorum…(Ma-16). 

3.6. İngilizce dersinden başarısız olma sebepleri 

GörüĢmelerde öğrencilerin “İngilizce dersinden başarısız olma sebepleriniz sizce nelerdir?” 

sorusuna verdikleri yanıtlara iliĢkin bulguların ana teması ve alt temaları Tablo 7‘de aktarılmıĢtır.   

Tablo 7. Ġngilizce dersinden baĢarısız olma sebeplerine iliĢkin görüĢleri 

Ana tema Alt Temalar Toplam 

 

 

Ġngilizce dersinden baĢarısız olma sebepleriyle ilgili 

görüĢleri 
 

Önkoşul bilgi eksikliği 

Kelime bilmemek 

Öğretici 

Önyargı 

Önemsememek 

Sistem bozuk 

7 

7 

7 

5 

5 

2 
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Öğrenciler görüĢmelerde ön koĢul bilgilerinin, kelime bilgilerinin eksik oluĢuna ve öğretici 

faktörlerine eĢit sayıda yükleme yaparken bu faktörlerden sonra en fazla yükleme yapılan alt temalar 

Ġngilizce dersine karĢı oluĢan ön yargı ve bu dersin yeterince önemsenmemesidir. Öğretim sistemin 

bozuk olduğuna vurgu yapanların sayısı sadece 2 kiĢidir. Örneğin; 

…Bir de doğudan geldik hocam, oralarda İngilizce hocası yok,  görmedik, öğrenmedik, temel 

olmayınca kendi çabalarımla da bu kadar oluyor. Derslere giriyorum, takip ediyorum ama 

olmuyor bir de kelime eksikliği çok ve zorlanıyorum (Ma-17). 

 

Ben çalışıyorum ama kelimelerin anlamlarını bilemiyorum o kısımda biraz eksiğim var. 

Türkçe olsa insan bir şekilde yapıyor ama hepsi İngilizce olunca zaten soruyu anlamıyorum ki 

cevaplayayım. Bir de hoca çok önemli. Şöyle diyeyim, sınıfta İngilizcesi çok iyi olanlar ve çok 

kötü olanlar var. Hoca orta yolu bana göre tutturamayınca yani dengeyi sağlayamayınca o 

yüzden hepsi karışıyor (Ka-13). 

 

diyen öğrenciler Ġngilizce dersinde baĢarısız olma sebeplerini bu Ģekilde açıklamaktadırlar. 

 

 

4. SONUÇ VE TARTIġMA 

 

Bu çalıĢma 2014–2015 eğitim-öğretim yılı Dumlupınar Üniversitesinin Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Fakültesinde öğrenim gören, birinci sınıfta verilen zorunlu Ġngilizce dersinde baĢarısız olup 

bu dersi en az iki kez almak durumunda kalmıĢ öğrencilerin Ġngilizce dersinde baĢarısızlık algılarını 

araĢtırmak için yapılmıĢtır. Öğrencilerin yaptıkları yüklemeler kategorilere ayrılarak,  altı ana temada 

ve yirmi bir alt temada toplanmıĢtır. 

Öğrencilerin Ġngilizceyi iletiĢim kurmak için çok önemli ve gerekli bir araç olarak görmeleri, 

dersten kalmalarına rağmen Ġngilizce öğrenme konusunda bilinçli oldukları Ģeklinde yorumlanabilir. 

Bunun yanında Ġngilizceyi sadece bir ders olarak gören ve bu bilinçte olmayanlar da yok değildir. 

Ġngilizceyle bir türlü yıldızı barıĢmayan bazı öğrencilerin ise zihinlerinde oluĢan önyargı nedeniyle 

Ġngilizceye olumsuz yükleme yapmaları gözden kaçmamaktadır. Ġkinci ana temada baĢarısızlık algısı 

için en çok „dersi geçememek‟ alt temasına vurgu yapılması bu görüĢü desteklemektedir. 

Özabacı‘nın (2001) yaptığı araĢtırma sonuçları, okul baĢarısızlığı nedenlerini incelerken 

öğrencilerin çevresel faktörlere bağlı etkenlerden dolayı baĢarısız olduklarını düĢünmediklerini ortaya 

koymaktadır. Bu sonuca paralel olarak, çalıĢma grubundaki öğrencilere kendilerini Ġngilizce dersinde 

baĢarılı bulup bulmadıkları sorulmuĢ ve % 78 kendilerini baĢarısız bulduklarını ifade etmiĢlerdir. Bu 

öğrencilerin öz değerlendirme yeteneklerinin olduğunu, olumsuz yüklemeleri tamamen dıĢ etkenlere 

bağlamadıklarını göstermektedir.   

Ġngilizce dersini ilk kez alan öğrencilerle birlikte tekrar alırken hissettikleri duygulara iliĢkin 

görüĢleri değerlendirildiğinde kendilerini kötü, ezik hissetmeleri ve utanmaları yapılan diğer 

araĢtırmalara paralel, olağan bir sonuçtur. GörüĢmeye katılanların % 78‘i Ġngilizce sınavlarından önce 

gerildiklerini, kasıldıklarını, stresli olduklarını söylerken sadece % 11‘i kendilerini rahat hissettiklerini 

belirtmiĢlerdir. Bu da öğrencilerin dersten kalmalarının üzerlerinde bir baskı oluĢturduğu bunun da 

Ġngilizceye karĢı bir önyargıya sebep olduğu anlamına gelir. 

Öğrencilerin Ġngilizce dersinden baĢarısız olma sebepleriyle ilgili düĢüncelerine bakıldığında 

‗ÖnkoĢul bilgi eksikliği, Kelime bilmemek, Öğretici, Önyargı, Önemsememek, Sistem bozuk‘ 

yüklemeleri ağırlık kazanmıĢ olup, bu konudaki eksikliklerin giderilmesi durumunda Ġngilizcede 
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öğrencilerin daha da baĢarılı olacağı muhakkaktır. Çünkü öğrenci Ġngilizce dersine karĢı ilgisiz ve 

isteksizdir. Ayrıca, dersten kalan öğrenci yabancı dil derslerine karĢı olumsuz tutum geliĢtirebilmekte 

ve ders çalıĢmamaktadır. Konular öğrenci seviyesinin üstündedir ve daha önce alan uzmanı bir 

Ġngilizce öğretmeninden ders almamak, yükseköğretim öncesi ders saatlerinin yetersizliği, derslerin 

boĢ geçmesi, öğrenme-öğretme sürecinde yaĢanan diğer olumsuzluklar gibi nedenlerden ötürü 

öğrencilerin hazır bulunuĢluk seviyeleri düĢüktür. BaĢarılı veya baĢarısız olma durumunun 

belirleyicisi çoğu zaman öğretmenlerdir. Ancak, baĢarısızlığın nedenleri değerlendirilirken öğretmen 

dıĢında kalan faktörleri de dikkate almak gerekir.  

Bu sonuçlar, Türkiye‘de üniversitelerde bütün bölümlerde ortak zorunlu olarak verilen 

Ġngilizce dersinin öğretim programının tekrar gözden geçirilmesini, üzerinde çalıĢılarak, öğrencilerin 

ilgi, istek, kabiliyet ve beklentilerine uygun yeni teorilerle ve uygulamalarla daha tutarlı ve güvenilir 

hale getirilmesini sağlamak için ıĢık tutacak veriler olarak değerlendirilebilir.   
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Bağlılık ile ilgili araĢtırmalar incelediğinde; örgütsel bağlılığın nispeten daha fazla 

çalıĢıldığı görülmekle birlikte, bazı çalıĢanlar örgütlerine karĢı bir bağlılık geliĢtirirken bazılarının 

ise örgütten ziyade mesleklerine karĢı bir bağlılık geliĢtirdikleri görülmektedir. Bağlılığın önemli 

sonuçlarından biri örgütte kalma ya da iĢten ayrılma kararıdır. Bu nedenle mesleki bağlılığın 

örgütte kalma üzerinde nasıl bir etkisinin olduğu sorusu önem arz etmektedir.  

 

Bu çalıĢmada turizm ile ilgili meslek çalıĢanlarının mesleki bağlılıklarının iĢten ayrılma 

niyetleri üzerindeki etkisi incelenmiĢtir. Bu amaçla, Ġstanbul‟da 5 yıldızlı bir otel iĢletmesinde 

çalıĢan 116 kiĢiyle bir araĢtırma yürütülmüĢtür. Hazırlanan anket formunda ilk bölümde Blau 

(1989)  tarafından geliĢtirilen 7 ifadelik mesleki bağlılık ölçeği, ikinci bölümde Mobley, Horner ve 

Hollingsworth (1978) tarafından geliĢtirilen 3 maddelik iĢten ayrılma niyeti ölçeği kullanılmıĢ, 

üçüncü bölümde ise demografik özellikler ile ilgili sorulara yer verilmiĢtir. 

 

AraĢtırma sonucunda mesleki bağlılığın iĢten ayrılma niyetine anlamlı ve negatif bir 

etkisinin olduğu tespit edilmiĢtir (r=0,24). Mesleki bağlığı yüksek olan çalıĢanların iĢten ayrılma 

niyetleri düĢmektedir. ÇalıĢma Ġstanbul ilinde yapılan pilot bir araĢtırma olmakla birlikte alternatif 

iĢ olanaklarına sahip farklı bölgelerde yapılacak araĢtırmalarla bu araĢtırmanın bulguları 

karĢılaĢtırılabilir. 

 

 

 

  

                                                           
1
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Özet 
 

Deliballılar Köyü‟nün kentsel doku özellikleri ve sivil mimarlık örnekleri, incelemenin 

konusunu oluĢturmaktadır. Deliballılar Köyü, köy meydanındaki okulu, meydanın güneyinde 

bulunan camisi ve köyün doğu çeperinde yer alan tarihi meĢe ağacı ile geleneksel Anadolu 

köylerinden ayrılır. Ancak, köy meydanı etrafında Ģekillenen geleneksel sivil mimarlık örneklerinin 

oluĢturduğu dokusu ve organik Ģekillenen sokaklarıyla Anadolu‟nun bir parçasıdır. Deliballılar 

Köyü‟nde ekonomik yapı tarıma dayalıdır. Ancak yakın çevrede kurulan fabrikalar, termik santral 

ve köyde taĢımalı eğitim yapılmasından dolayı köyün nüfusu ciddi oranda azalmıĢ, ekonomik 

faaliyetler sekteye uğramıĢtır. Yürütülen çalıĢma kapsamında Deliballılar Köyü, kentsel koruma 

ilkeleri çerçevesinde incelenmiĢtir. Kullanıcılarını büyük ölçüde kaybetmiĢ ve henüz koruma 

çalıĢmaları bir yana, belgeleme çalıĢmaları bile yapılmamıĢ bir coğrafyanın gelecek nesillere 

aktarılması amacıyla bu çalıĢma yürütülmüĢtür.  

Deliballılar Köyü, Bursa Ġli‟nin Orhaneli Ġlçesi‟ne bağlı eski tarihli köylerden biridir. Köy 

hakkında yazılı kaynakların azlığı nedeniyle, tarihsel süreçteki geliĢimini Orhaneli Ġlçesi‟ni 

inceleyerek takip etmek uygundur. Deliballılar Köyü‟nün kuruluĢ tarihine ulaĢılamamıĢtır. Ancak 

ilk kez, 937 H./1530 M. tarihli Muhasebe Defteri‟nde Atranos (Orhaneli) Kazası‟na bağlı bir köy 

olarak karĢılaĢılmaktadır. 1325 H./1908 M. Salnamesi‟nde 54 hane olduğu kayıtlıdır. 1925 yılında 

hazırlanan “Yunan Fecayii Köyler Listesi”nde adının geçmemesi, Yunan yangınından 

kurtulduğunu göstermektedir.  

ÇalıĢma, baĢlıca iki aĢamadan oluĢmaktadır. ÇalıĢmanın ilk aĢamasında, hazırlanan analizler 

değerlendirilmiĢ ve tablolarla ifade edilmiĢtir. Bu tablolardan elde edilen veriler ıĢığında dokuyu 

tehdit eden etkenler ele alınmıĢtır. Azalan nüfus nedeniyle köy dokusu, ciddi değiĢim ve 

bozulmalara uğramamıĢtır. Deliballılar Köyü ile ilgili geçmiĢ yıllarda yapılan imar planı 

çalıĢmalarına ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik kararlara bakıldığında, 2009 yılında 

Deliballılar Köyü‟nde tek yapı ölçeğinde tescil/tespit çalıĢması yapıldığı ve Kentsel Sit Alanı 

sınırının belirlendiği görülmektedir. Ne yazık ki, henüz Deliballılar Köyü Sit Koruma Alanı için 

Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılmamıĢtır. ÇalıĢmanın ikinci adımında, alan çalıĢması sonucunda 

hazırlanan öneri paftaları, 1/200 ölçekli plan ve cephe paftaları paralelinde belirlenen koruma 

kararları, müdahale ve iĢlevlendirme önerileri geliĢtirilmiĢtir. Bölge ile ilgili tarıma dayalı 

ekonomik canlanmayı amaçlayan bir plan kurgulanmıĢtır. Bu sayede Deliballılar Köyü kentsel 

doku ve sivil mimarlık örneklerinin, gelecek nesillere aktarılması için izlenmesi gereken yolun 

belirlenmesi hedeflenmiĢtir.  

Anahtar Kelimeler: Bursa, koruma,kırsal,mimari.  

  

 

Rural Conservation Study In Bursa Deliballılar Village 
 

Abstract 
 

The urban texture and examples regarding civil architecture are subjects of the study. The 

location of the primary school, which is on the public square and the location of the monumental 

oak tree, which is on the east edge of the village differ from typical traditional Anatolian villages. 

However, the urban texture of Deliballılar which is shaped around the public square and the 
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organic-formed streets are alike other Anatolian villages. The local economy is totally based on 

agricultural activities, like farming and livestock. Due to nearby factories, thermal plant and lack of 

education; the population decreased dramatically and economical activities interrupted. This study 

is involved with the analysis of Deliballılar Village within urban conservation aspects and the 

analysis. This study aims to document the site through drawings and hand down the next 

generations.  

Deliballılar Village is a part of Orhaneli District and there are not many written sources 

about the village. It is better to inspect about Orhaneli, to understand the geographical location and 

the history of the village . The foundation of the Delibalılar Village is unknown. However the name 

of the village is seen in a ledger of Atranos town of Ottoman Empire from the year of 1530. 

Deliballılar Village was registered with 54 dwelling houses in yearbook of 1908 and the name of 

the village is not on the list of The Greek Tragedy.  

Research process consists of two main steps. At the first step, existing situation analyzed and 

procured datas evaluated with tables. The changes in historical texture and the impacts/threats of 

these changes upon urban texture approached by utilized datas. Because of the decreasing 

population of the village, the texture of Deliballılar Village is preserved from serious changes and 

deterioration. When the decisions regarding conservation of cultural and natural themes and 

reconstruction plans are examined, it is found that 53 buildings and one oak tree have been 

recorded as cultural and natural properties in 2009. However, a conservation plan has not been 

produced for Deliballılar Village yet. At the second step, according to this, a field study has been 

executed and conservation rules and regulations generated. The aim of this study is not just to 

express methods for preservation of the urban texture and civil architecture for future generations 

but also to increase population of the settlement as it was before, by agricultural economical 

regulation suggestions. The suggestions about urban texture are in a rehabilitation concept to attract 

previous users. The decisions about transportation and urban furnitures aim to arrange the inner and 

outer streets and routes and also to make an easier accessibility to Deliballılar Village. The 

decisions about agricultural activities aim to develop those original economical activities  

Keywords: Bursa, conservation, rural, architecture.  

 

1. GĠRĠġ  
Deliballılar Köyü, yerleĢim dokusu ve sivil mimarlık örnekleriyle, Anadolu kırsal kültürünün 

tipik bir örneğidir. Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ilk olarak 25.06.2009 

tarihinde Deliballılar Köyü‟ne yönelik tespit çalıĢması yapmıĢ, inceleme sonunda Deliballılar Köyü 

Camii anıtsal kültür varlığı, alanın doğusunda bulunan anıtsal meĢe ağacı “korunması gerekli tabiat 

varlığı” ve alandaki mevcut yapılardan 52‟si sivil mimarlık örneği olarak tescillenmiĢtir. Orhaneli 

Ġlçesi‟nin yaklaĢık 5 km kuzeyinde yer alan Deliballılar Köyü‟nün küçük bir yerleĢim olmasına 

bağlı olarak hakkında bilinenler sınırlı olup, köyün yer aldığı coğrafyanın geliĢimini bağlı olduğu 

Orhaneli Ġlçesi‟ni inceleyerek takip etmek daha doğrudur.  

Ülkemizde hızla yok olan tarihsel yerleĢimlerin korunması amacıyla, Deliballılar Köyü, 

yerleĢim dokusunun belgelenmesi ve ardından korunması bağlamında ele alınmıĢtır. Bu çalıĢmanın 

amacı, ileride gerçekleĢtirilecek koruma çalıĢmalarının temel verilerini oluĢturmaktır.  

 

Belge 1: Deliballılar Köyü tescil ve tescile önerme paftası 
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2. BÖLGENĠN TARĠH SÜRECĠ  
M.Ö. 2000‟lerde Trakya‟dan gelip Bursa-Ġznik-Ġzmit bölgesine yerleĢen Thyini‟lerden ötürü 

Bthynia adını alan bu coğrafyada sırasıyla Hitit, Lidya, Pontus, Roma, Bizans ve Osmanlı 

uygarlıkları hüküm sürmüĢtür. Köyün bağlı bulunduğu Orhaneli‟nin adı, Osmanlı kayıtlarında 

Atranos olarak geçmekte, bu ismin Ġmparator Hadrianus‟a (M.S. 2. yy) ithafen (Cemiloğlu, 2005; 

Dinçel, age., 2005; Kaplanoğlu, age., 2005) ve baĢka bir olasılık olarak da yörede Hadrianus adına 

yapılmıĢ bir tapınaktan dolayı tüm bölge için kullanıldığı belirtilmektedir.  

Orhaneli, fethedilmesinin ardından (1325) Beyce adıyla anılmaya baĢlanmıĢtır. 1911 

yılındann itibaren padiĢah fermanı ile resmi kayıtlarda Atranos bölgesinin ismi Orhan Ġli olarak 

geçse de, 1934 yılına kadar Atranos adı da kullanılmıĢ (Dikmen, 2012), 1934‟te Ġl Genel Meclis 

kararıyla kasabanın adı Orhaneli‟ye çevrilmiĢtir. “Atranos” isminin TürkçeleĢmiĢ hali olduğu 

düĢünülen Adırnaz kelimesi, Orhaneli‟nin güney bölgeleri için halen kullanılmaktadır.  

Deliballılar Köyü‟nün kuruluĢ tarihine ulaĢılamamıĢtır. Ancak ilk kez, 937 H./1530 M. 

tarihli Muhasebe Defteri‟nde Atranos kazasına bağlı bir köy olarak karĢılaĢılmakta olup, ve 1325 

H./1908 M. Salnamesi‟nde 54 hane olduğu kayıtlıdır. Devletin 1925 yılında açıkladığı Yunan 

Fecayii Köyler Listesi‟nde adının geçmemesi, Yunan iĢgalinden ve yangınından kurtulduğunu 

gösterir. Deliballılar Köyü, 12.11.2012 tarihli 6360 sayılı kanun ile mahalle yapılmasına karar 

verilen köylerden olup, 2014 yılı itibari ile mahalle statüsüne geçmiĢtir.  

Osmanlı Beyliği‟nin çekirdeğini teĢkil eden Söğüt-Domaniç-Bilecik bölgesine oldukça yakın 

olan bu alan zamanla ülkenin iç kesimlerinde kalmasına bağlı olarak pek çok olaya karĢın 

sakinliğini korumuĢtur. Osmanlı tarihinin en hareketli dönemlerinden Timur istilası ve 93 Harbi 

(1877-1878) yenilgisini takip eden göç dalgası dahi bu sakinliği bozamamıĢtır.  

 

3. GELENEKSEL DOKU VE SĠVĠL MĠMARLIK ÖRNEKLERĠ  
Deliballılar Köyü; geleneksel yerleĢim dokusu, Cumhuriyet Dönemi yapısı ilkokulu, anıtsal 

meĢe ağacı, geleneksel sivil mimarlık örnekleriyle özgünlüğünü büyük ölçüde korumaktadır (ġekil 

2).  

Tipik bir köy yerleĢimi olan Deliballılar Köyü‟nde sokaklar organik olarak ĢekillenmiĢtir 

(ġekil 1, 3). Anadolu köylerinin pek çoğunda köyün camisinin meydana hakim olmasına karĢın 

Deliballılar Köyü‟nde meydana hakim öğe 1933 yılında inĢa edilmiĢ olan ve günümüzde 

kullanılmayan okuldur (ġekil 4). Köyün anıtsal meĢe ağacı da Anadolu köylerinin genelinden farklı 

olarak köyün merkezinde değil, yerleĢimin doğusunda, yapıların bittiği bir noktada yer almaktadır.  

ġekil 1: Deliballılar Köyü Hava Fotoğrafı (Url-1) 
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ġekil 2: Deliballılar Köyü, Genel GörünüĢ (GüneĢ, 2014). 

 
 

ġekil 3: Deliballılar Köyü Sokak Dokusu (GüneĢ, 2014) 



IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

882 

 
 

ġekil 4: Deliballılar Köyü Ġlkokulu (Envanter No:10) (GüneĢ, 2014) 

 
 

Deliballılar Köyü için bahçeler, önemli birer çevresel değerdir. Daimi kullanıcısı olan 

konutların pek çoğunun bahçesi tarım amaçlı değerlendirilmiĢ, hatta bazı bahçelerde seralar 

yapılmıĢtır. Tarımsal üretimin esas gerçekleĢtirildiği alan ise köyün güneyinde yer alan geniĢ 

düzlüktür.  

Deliballılar Köyü‟nün tarıma dayalı ekonomik düzeni, köyün mekansal düzeninin 

biçimlenmesine de yansımıĢtır. Köyde konutların sayısına neredeyse eĢit olacak sayıda samanlık ve 

depo iĢlevli yapı mevcuttur. Konutlarda ahır yapısının ayrıca bulunmamasının nedeni ise konutların 

zemin katlarının bu iĢleve ayrılmıĢ olmasıdır.  

Deliballılar Köyü evleri genellikle iki katlı, bodrumsuz, çatılı, alaturka kiremit örtülü 

yapılardır. Evlerin zemin katları yığma tekniğiyle taĢ olarak inĢa edilip üst katlar dolgulu ahĢap 

iskelet olarak devam etmektedir. Evlerin cepheleri herhangi bir malzemeyle kaplanmayıp, gereken 

yerlerde sıvanmaktadır (ġekil 5).  

ġekil 5: Kapı No:88/Envanter No:49 Konutu (GüneĢ, 2014) 
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Yapıların üst katlarında görülen çıkmalar yerleĢim için oldukça karakteristik bir öğedir. 

Yapılarda çıkmalar, kapalı cumbalar halinde, ya tüm yapı boyunca ya da bir oda geniĢliğince 

uygulanmıĢtır (ġekil 6). Çıkmaların derinlikleri fazla olmadığından, genel olarak yan cephelerinde 

pencere açıklıkları bulunmamaktadır. Tüm bu veriler, çıkmaların manzara için değil, üst kattaki 

mekanları geniĢletmek amacıyla yapıldığını göstermektedir. Kullanıcıların sosyoekonomik 

düzeylerinin farklılığı, cephelere önemli bir ayırt edicilik kazandırmamıĢtır. Yapı cepheleri 

genellikle sade ve gösteriĢsiz olup, cephelerde süslemelere, bezeme unsurlarına ve bağdadi yapım 

tekniklerine rastlanmamaktadır (ġekil 7).  

ġekil 6: Envanter No:32 Konutu (GüneĢ, 2014) 

 
 

 

 

 

ġekil 7: Kapı No:122/Envanter No:1 Konutu (GüneĢ, 2014) 
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YaĢam katında ulaĢılan ilk mekan, yapının sofasıdır. Sofalar, odaları, mutfağı ve helayı 

birbirine bağlayan ortak yaĢam alanlarıdır. Çoğu yapının helası, bahçede değil yapının yaĢam katı 

olan birinci katında bulunmaktadır. Bunun için geliĢtirilen çözüm, üst kat taĢıyıcı duvarında bir 

kapı boĢluğu bırakarak ahĢap bir kabin halinde tuvaleti yapıya dıĢarıdan eklemlemektir. Bazı 

yapılarda, odaların içinde dolaplara yerleĢtirilmiĢ gusülhanelere de rastlanmaktadır. Mutfak 

bağımsız bir mekan olarak düĢünülmemiĢ, bu iĢlev için birinci katın sofasında veya yapının taĢ 

duvarının içinde bir niĢ Ģeklinde tezgah düzenlenmiĢtir. Zemin katı da ikamet amaçlı kullanılan 

yapılarda mutfak alanları zemin katta, hela ise birinci katta yer almaktadır. Zemin katının özgün 

kullanımı ahır ve benzeri mekanları içerdiği halde, günümüzde bu mekanlar genellikle oturma 

odası ve mekanın büyüklüğü ile mevcut taĢıyıcı duvarların konumlarına göre mutfak, banyo olarak 

iĢlevlendirilmiĢlerdir. Yapıların çoğuna günümüz ihtiyaçlarına yanıt verecek nitelikte ıslak 

hacimler eklenmiĢtir. Ne yazık ki, bu eklemeler günümüz inĢaat malzemeleriyle yapılmıĢtır. Yine 

de pek çok yapıda, özgün plan Ģeması bozulmadan sıhhi düzenlemelerin yapıldığı saptanmıĢtır.  

4. DELĠBALLILAR KÖYÜ’NDE GERÇEKLEġTĠRĠLEN TESPĠT ÇALIġMALARI  
Alanda, mevcut durumun belirlenebilmesi amacıyla bazı analizler yapılmıĢtır. Yapılan 

incelemelere ait alt baĢlıklar, durum tespitinin analitik olarak değerlendirilmesini sağlamak 

amacıyla sayısal değerler ve grafikler halinde düzenlenmiĢtir.  

Alan içerisinde tek katlı yapıların oranlarından anlaĢılacağı gibi (Tablo 1), alana iki katlı 

yapılar hakimdir. Tek katlı yapıların tamamına yakını samanlık/depo iĢlevlidir. Deliballılar 

Köyü‟nde kat yüksekliği açısından, yeni yapılaĢma olmadığından, dokuyu yükseklik açısından 

tehdit eden herhangi bir tehlike mevcut değildir.  

Deliballılar Köyü geleneksel konutlarında kullanılan malzeme ve yapım teknikleri, Orhaneli 

Bölgesi genelindeki köylerle benzeĢmektedir. ÇalıĢma alanında gözlenen yapım teknikleri; “yığma 

kerpiç”, “yığma taĢ üzeri ahĢap iskelet”, “prefabrik” ve “betonarme” olarak belirlenmiĢtir (Tablo 

2). Geleneksel konutların baĢlıca malzemesi taĢ ile ahĢaptır ve duvar yüzeyleri genellikle sıvalı 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. ÇalıĢma alanındaki yapıların strüktürel durum değerlendirmesi, her 

yapı için “iyi”, “kötü”, “orta” olarak sınıflandırılarak yapılmıĢtır (Tablo 3). Strüktürel durumu “iyi” 

olarak değerlendirilen yapıların taĢıyıcı sisteminde herhangi bir sorun gözlenmemiĢ, taĢıyıcı 

sistemleri sağlıklı bulunmuĢtur.  

Bölgedeki yapıların korunmuĢluk durumlarının analizi yapılırken tescilli olmayan yapılar 

“uyumlu” ve “uyumsuz” olarak değerlendirilmiĢ, tescilli yapılar “iyi”, “orta” ve “kötü” Ģeklinde 

ana baĢlıklar altında toplanmıĢlardır (Tablo 4). KorunmuĢluk durumu “iyi” olan yapılar, genellikle 

ya tescilli olan, ya da tescil edilmek üzere önerilen yapılardır. Bu sınıfta değerlendirilen yapılar 

özgün yapım sistemi ile malzemesi, cephe düzeni ve çatı biçimleniĢi gibi, bölgenin geleneksel ve 

özgün mimari niteliklerini taĢıyan yapılardır.  

ÇalıĢma alanındaki her yapının kullanım durumu değerlendirmesi, yapıların “sürekli 

kullanımda”, “dönemsel kullanımda” ve “boĢ” olarak nitelendirilmeleriyle yapılmıĢtır (Tablo 5). 
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Deliballılar Köyü‟ndeki yapıların %40,7‟sinin sürekli kullanıcıları vardır. Bu grup içerisinde 

konutlar, samanlık/odunluklar, çamaĢırhane ve muhtarlık yer almaktadır. Dönemsel kullanılan 

yapılar grubundaki yapılar; bayram, tatil, hıdrellez, hayır, düğün, cenaze gibi olaylar sebebiyle 

kullanılmaktadır. Terk veya sahibinin hayatını kaybetmesi sebebiyle kullanıcısını kaybetmiĢ 

yapılar “boĢ” olarak belirtilmiĢ olup, tüm alandaki yapıların %38‟ini oluĢturmaktadır.  

Alandaki sürekli kullanım dıĢı yapıların oranının yüksekliği, yaĢayan nüfusun yüksek yaĢ 

ortalaması ve mevcut nüfusun azalan bir eğri çizmesi, gerekli tedbirler alınmazsa köyün tüm 

kullanıcılarını yitirebileceğini düĢündürmektedir.  

Tablo 1: Kat Analizi (GüneĢ, 2014) 

 
 

Tablo 2: Malzeme ve Yapım Sistemi Analizi (GüneĢ, 2014) 

 
 

Tablo 3: Strüktür Analizi (GüneĢ, 2014) 

 
 

 

 

 

Tablo 4: Tescil Durumu (GüneĢ, 2014) 
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Tablo 5: Kullanım Durumu (GüneĢ, 2014) 

 
 

5. TARĠHĠ ÇEVREDEKĠ DEĞĠġĠM GÖZLEMLERĠ  
Deliballılar Köyü‟ndeki birkaç betonarme yapı dıĢında, herhangi ciddi bir fiziksel değiĢim 

söz konusu değildir. Ancak, son 45 yıllık dönem içerisinde bazı yapılara çeĢitli onarımlar yapılmıĢ, 

bu müdahaleler yapıların büyük kısmının korunmuĢluk durumunu kötü yönde etkilemiĢtir. Yine de 

yapılan müdahalelerin genellikle ekleme Ģeklinde olmasına bağlı olarak, yapıların tamamına 

yakınının özgün malzeme ve yapım sistemi özelliklerini koruduğu söylenebilir. Deliballılar Köyü 

yapılarında mekansal değiĢimin en önemli nedenleri, günümüz konfor koĢullarını sağlamak 

amacıyla eklenen mekanlar ve bakımsızlıktır. Yapı içerisinde banyo-tuvalet, mutfak gibi 

mekanların modern malzemelerle yenilenmesi, değiĢiklikler yapılması, yapının özgünlüğüne zarar 

vermektedir. Ancak, yapıların çoğunun özgün planında ıslak hacimlere yer verilmesi, bu 

değiĢikliklerin pek azının cepheye yansımasına neden olmaktadır.  

 

6. PLANLAMA KARARLARI  
Deliballılar Köyü‟nün tarihsel dokusundaki ve yapılarındaki değiĢimlerin oluĢumunda, 

köyün bulunduğu bölgenin dıĢarıya göç vermesinin etkisi vardır. Terke bağlı oluĢan hasarlar 

nedeniyle köy, harabeye dönüĢme olasılığıyla karĢı karĢıyadır.  

Köyün varlığını sürdürebilmesi için turizmden daha fazla yaĢamsal değer taĢıyan ekonomik 

faaliyet, tarımsal üretimdir. Bölgenin özgün dokusunun korunması, özgün ekonomik iĢlevlerin 

sürdürülmesiyle mümkün olacaktır. Elbette ki geleneksel ekonomik faaliyet olan tarımın modern 

yöntemlerle uygulanmasında sakınca görülmemelidir. Bu bağlamda, Deliballılar Köyü için bu 

çalıĢma kapsamında öngörülen baĢlıca planlama kararları Ģunlardır:  

Deliballılar Köyü ile benzer tarihi ve dokusal özelliklere sahip ve terk edilme tehditleriyle 

karĢı karĢıya olan Orhaneli Ġlçesi‟ne bağlı baĢka köyler de vardır. Deliballılar Köyü için yapılacak 

çalıĢmalar bölge geneline örnek teĢkil etmeli, bu köyler de aynı Ģekilde ele alınarak kültür ve doğa 

turizmi için kurgulanacak koruma ve tanıtım projeleriyle ortak bir rotaya dönüĢtürülmeli, böylece 

yörenin kültürel ve ekonomik canlanması bir bütünlük içerisinde sağlanmalıdır.  

ÇalıĢma alanı içerisinde mevcut özgün fonksiyonların olabildiğince korunmasına, boĢ veya 

terk edilmiĢ yapıların da özgün iĢlevleri ile tekrar kullanılmaya baĢlanmasına, ancak, ihtiyaç 

duyulması halinde boĢ veya terk edilmiĢ yapılardan bazılarının yeni iĢlevlere tahsis edilmesine 

karar verilmelidir.  
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Köy merkezine kontrollü araç giriĢi ve Orhaneli Ġlçesi‟nden Deliballılar Köyü‟ne ring 

seferler önerilmektedir. Köyün kullanıcıları haricinde bölgeye gelen ziyaretçi araçlarının, köyün 

güneyinde düzenlenecek otoparkta bırakılmasının uygun olacağına karar verilmiĢtir.  

Bölgede yüksek miktarlarda aynı tarımsal üründen elde edilmesi, ekonomik çerçevede 

ulaĢılmak istenen amaca uygun değildir. Bu nedenle, mevcut ve önceki kullanıcıların uyguladığı 

yöntem olan mevsime uygun farklı ürünlerin yetiĢtirilmesi sistemi desteklenmelidir. Burada dikkat 

edilecek konu, ürünlerin organik üretim esaslarına dayanılarak üretilmesi; böylece kalitelerinin, 

talebin ve kazancın üst sınırda tutulmasının sağlanmasıdır. Ayrıca organik tarım yöntemleri 

sayesinde toprak kirliliğinden kaçınılacaktır.  

Bölge; büyükbaĢ, küçükbaĢ hayvanlar ile tavuk yetiĢtiriciliğine elveriĢlidir. Köyün 

kuzeyindeki alana bir tavuk çiftliğinin kurulması ve alana yakın, günümüzde boĢ durumdaki 

konutların, tavuk çiftliğiyle ilgilenecek ailelere tahsis edilmesi düĢünülmektedir.  

Bölgede korunması gereken tescilli ve tescile önerilen yapıların hasarlı ve bakımsız halde 

bulunanlarının onarılması ve/veya restore edilmesi gerekmektedir. Yapıların özgün plan Ģemaları 

ve cepheleri korunmalı, ancak, günümüz konfor koĢulları ile mevcut ve gelecek kullanıcı 

ihtiyaçları doğrultusunda iç mekanlarda düzenlemeler yapılmalıdır. Yapılacak tüm müdahalelerin, 

geleneksel malzeme ve yapım teknikleriyle yapılması koruma önerilerinin temel yaklaĢımı olsa da, 

geleneksel tekniklerin yetersiz kaldığı durumlarda modern yapım tekniklerinden de 

yararlanılacaktır.  

Restorasyon gerektiren yapılar eskime ya da kısmen çökme nedeniyle kaybedilmek üzere 

olan yapılardır. Bu yapıların cepheleri ve taĢıyıcı sistemleri yıpranmıĢtır. Restorasyon gerektiren 

yapılara yakın gelecekte müdahale edilmemesi durumunda, yapıların tamamen yıkılması ile 

sonuçlanabilecek önemli fiziksel hasarlar meydana gelebilir. Bu yapıların restorasyon projeleri 

hazırlanmalı ve gerekli izinler alındıktan sonra projeleri uygulanmalıdır.  

TaĢıyıcı sistemleri büyük ölçüde hasarlı veya tamamen yok olmuĢ yapıların, cephe düzenleri 

ve plan Ģemaları korunarak, geleneksel malzeme ve tekniklerle yeniden yapılmaları önerilmektedir.  

Deliballılar Köyü Sit Alanı içerisinde yeni yapıların yapılması; yapıların çoğunun boĢ 

olması, dolayısıyla ihtiyaç durumunda önceliğin bu yapıların kullanımına verilmesi gerektiğinden, 

önerilmemektedir. Ekonomik faaliyet programları sonucu bölgeye yerleĢen nüfusa mevcut yapı 

stokunun yetersiz kalması yakın gelecekte beklenmemektedir. Öte yandan, nüfus yoğunluğunun 

artırılmasının, bölgenin dokusuna ve özgünlüğüne zarar vereceği de açıktır. Köyün yakınında yeni 

bir yerleĢim birimi oluĢturmak ise, ilçe merkezinin yaklaĢık 5 km uzaklıkta olmasına ve ilçede yeni 

konut alanlarının açıldığı göz önünde tutulduğunda anlamlı görülmemektedir.  

 

7. DEĞERLENDĠRME  
Deliballılar Köyü‟ne yönelik koruma çalıĢmaları, 2009 yılında gerçekleĢtirilen tek yapı 

ölçeğindeki tescil-tespit çalıĢmalarından ibarettir. Önem taĢıyan bu çalıĢmaya karĢın, Deliballılar 

Köyü Sit Koruma Alanı için Koruma Amaçlı Ġmar Planı günümüze dek yapılmamıĢtır. YerleĢim, 

son yıllarda temel geçim kaynağı olan tarımın cazibesini yitirmesiyle, Orhaneli‟ye ve Bursa‟ya göç 

vermeye baĢlamıĢtır. DıĢa verilen göçün devam etmesiyle mevcut konutlar önce dönemsel 

kullanılmaya, ardından terk edilmeye baĢlanmıĢtır. Zaman içerisinde yıpranan yapıların öncelikle 

çatılarında, ilerleyen zamanlarda da strüktürlerinde ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sürecin 

sonunda yapıların kısmen ve ardından tamamen çökmesi ile karĢılaĢılmaktadır. Bu nedenle, 

bölgenin özgün niteliklerini gelecek nesillere aktarılabilmesi için Deliballılar Köyü Koruma 

Amaçlı Ġmar Planı‟nın en kısa sürede hazırlanması gerekmektedir.  

Yapıların çağdaĢ gereksinimleri karĢılayacak biçimde sıhhileĢtirilmesinin yanı sıra, tarımın 

tekrar tercih edilen bir geçim kaynağı haline dönüĢtürülmesi, geleneksel yapıların sürekli 

kullanımını sağlayacaktır. Örnek bir yapı adasından baĢlayarak tüm bölgeye yayılacak bir 

sıhhileĢtirme projesiyle, Deliballılar Köyü‟nün kültür turizmi bağlamında görülmeye değer kırsal 

yerleĢim dokusunu ön plana çıkararak, ziyaretçilerin bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. Bu süreçte; 

yapılarda karĢılaĢılan niteliksiz eklerin kaldırılması, uyumsuz yapıların yapılacak cephe 

düzenlemeleriyle çevreye uyumlu hale getirilmesi, yapıların özgün planlarına olabildiğince sadık 

kalınarak konfor durumlarının yükseltilmesi ve strüktürel durum ile korunmuĢluk durumu 

açısından kötü durumda olan yapıların gerekli restorasyon çalıĢmalarının yapılması gerekmektedir. 

Bölgenin düzenli kullanıcılarının, sahip oldukları kültürel değer ve koruma konusunda 



IMCOFE’15 : INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA 
 

888 

bilinçlendirilmeleri, bölgenin gelecekte tekrar günümüzdeki gibi tamamen terk edilme olasılığıyla 

karĢı karĢıya kalmasını önleyecektir 
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Özet 

 
Günümüzde en önemli rekabet aracı bilgidir. Bilgi ise oldukça kıymetli ancak meşakkat 

isteyen bir süreç sonunda elde edilebilmektedir. Bunun için ise, gerekli bilgiyi, doğru zamanında ve 

tam olarak sunan etkin bir bilgi sisteminin varlığı elzemdir. İşletmelerin gelişimi de bu eksende ve 

bu imkânlar dâhilinde mümkün olacaktır. İşletmeler için hayati öneme sahip olan ve artık 

klasikleşen tabiri ile işletmelerin dili haline gelen muhasebe bilgi sistemi, bu amaca hizmet 

edebilecek en temel sistemdir. Çünkü muhasebe bölümü işletme ile ilgili tüm karar alıcılara yararlı 

bilgi sunum aracı için kullanılan bir mahiyettedir. Ancak bu önemi ülkemizde çokta 

anlaşılamamıştır. Hatta muhasebeleştirme süreci, yasal zorunluluklar neticesinde meydana gelmiş 

gereksiz ve sadece vergi hesaplama aracı olarak görülen bir niteliktedir, dolayısıyla muhasebeciler 

de toplumun birçok kesimince olumsuz bir algıya yol açmaktadır. Vergisel boyutu ile nedeniyle 

muhasebeciler, şirketler için, bürokratik aracı ve vergi kaçırma memuru olarak görülmektedir.  

Yaşanan birçok skandalda en önemli aktörler muhasebe meslek mensuplarıdır ve sadece 

vergi boyutu ile değil yatırımcıların, ortakların, müşteri vd. karar alıcıların yanlış karar almasına 

yol açabilecek nitelikte tablo hazırlanması sürecinde aktif rol oynamaktadır. Muhasebe denilince 

en önce akla gelen kavramlardan birisi belki de ilki sosyal sorumluluktur ve sürecin doğru olarak 

yürütülmesini salık vermektedir. Tecrübeler, çoğu zaman kişisel çıkarların bu kavramın göz ardı 

edilmesine yol açtığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle, muhasebeleştirme süreci denetim 

mekanizması ile kendinden beklenen işlevlerin yerine getirilmesi için uygun şekilde 

yürütülebilecektir. 6102 Sayılı Kanun, Kamu Gözetimi Kurumu, TMS, TFRS çalışmaları muhasebe 

ile ilgili yanlış algıların bertaraf edilebilmesi ve meslek mensuplarının saygınlığı için önemli bir 

dönüm noktasıdır.  

Bu çalışmada Karaman SMMMO’ya kayıtlı meslek mensuplarının muhasebe mesleği, 

denetim ve standartlara ilişkin bakış açıları incelenerek mevcut durumun tespiti ve olası sorunların 

teşhis edilerek, çözüme yönelik olası öneriler sunulmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Denetim, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Türk Ticaret 

Kanunu  

Jel Kodu: M40, M42   
 

Turkish Commercial Code Public Oversight Authority, IFRS and IAS as a 

Turning Point In Terms Of Vocational Perception: A Study on the Members Of 

Accounting Chambers in Karaman 

 

Abstract 
 

Knowledge is most important competition means at the present time. Information is quite 

valuable but it can be obtained by the end of process that is toilsome. For this, it is essential 

follow-up that is providing information that is necessary for the existence of the system, accurate, 

timely and complete information as effectively. The development of enterprises will be able in this 

axis and within these facilities. Accounting information system is vital for business and now has 

become the language of business with the classic phrase, is the most basic system that can serve 

this purpose. Because the accounting department is quality that is used for business related to all 

decision-makers useful information presentation tool. However, this importance is not understood 

in our country too. Even, accounting process that at the end of legal obligation eventuated has seen 
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as unnecessary and tax calculation tool and thus leads to a negative perception about accountants 

in many segments of the society. Due to the taxing, accountants are seen as the official vehicle of 

bureaucracy and tax evasion.  

The most important actors in many accounting scandals are the professional accountants 

and they play an active role not only in tax size but also the preparation process of tax investors, 

partners, clients and the like, decision-makers at the table that can lead to wrong decisions. First 

thing that comes to mind about accounting is mentioned is the concept of social responsibility that 

is perhaps the first one and it commend the managed the process. Experience usually reveals this 

concept is neglected due to personal interests. For this reason, accounting process via control 

mechanism properly can be carried out the fulfilment of the self- awaited function. Law No. 6102. 

Public Oversight Authority, IAS, IFRS are milestone for prestige of the profession and in order to 

eliminate the misperceptions related to accounting.  

In this study, perspectives about control and standards and accounting profession of the 

accountants in Karaman SMMMO will be examined; cases and problems will be detected and 

potential suggestions for solutions will be offered.  

Keywords: Auditing, International Financial Reporting Standards, Turkish Commercial 

Code  

Jel Codes: M40, M42   
 

 

“Çift Taraflı Kayıt Sistemi,  

İnsan Beyninin En Önemli buluşlarından birisidir.”  

Johann Von Goethe  

1. GĠRĠġ  
Muhasebe mesleği iĢletmelerin dili olarak bilinen ve karar alıcıların en çok baĢvurdukları 

iĢletme birimi olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu süreçte, etkin bir bilgi sisteminin mevcudiyeti, tüm 

karar alıcıları etkilemesi nedeniyle büyük önem arz etmektedir. Meslek mensuplarının büyük rol 

oynadığı bu süreçte çeĢitli nedenler ile sürecin doğru bilgi sağlaması her zaman mümkün 

olamamaktadır.  

Doğru bilgi sunumunu, yapılacak standartlar ve yasal düzenlemeler ile daha olanaklı hale 

getirmek mümkündür. Muhasebe bilgilerinin toplanması süreci hemen hemen ülkelerin tamamına 

yakınında aynı Ģekilde iĢlemekte iken, bu bilgilerin iĢlenmesi ve sunumu çıkar nedeniyle 

farklılaĢabilen ve çeĢitli politikalarla farklılaĢtırılabilen bir konudur. Derleme süreci ile benzer bir 

birliktelikte ortak standartlar ile sağlanmaya çalıĢılmıĢtır (Demir, 2012: 25). Bu amaçla ülkemizde 

de son yıllarda önemli adımlar atılmıĢ ve uluslararası geliĢmelerdikkate alınarak yapılan 

düzenlemeler sonucu yeni kavramlar ülkemizde muhasebecilerin gündemi olmuĢtur. DeğiĢim çoğu 

zaman düzenlemelerin yapıldığı alanlarda hareketliliğe ve tedirginliğe neden olmuĢtur. Son yıllarda 

muhasebe mesleğinde yapılan düzenlemeler köklü değiĢikliklere yol açmıĢtır. DeğiĢim çoğu zaman 

iyileĢtirme fırsatı da sunmaktadır. Özellikle de olumsuz bir üne sahip muhasebecilik mesleği için 

bu durum düzeltici, daha doğrusu düzelmeye zorlayıcı bir niteliktedir.  

ÇalıĢmada, muhasebe alanı ile ilgili güncel düzenlemeler ve meslek mensuplarının bu 

düzenlemelere bakıĢ açısı düzenlenen bir anket formu yardımı ile incelenmeye çalıĢılmıĢ, formdan 

elde edilen veriler değerlendirilerek mevcut durum ve olası sorunlara çözüm önerileri ortaya 

konulmuĢtur.  

 

2. MUHASEBE BĠLGĠ SĠSTEMĠ VE MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ 

ROLÜ  
ElitaĢ‟ınbelirttiği gibi, Goethe‟nin “muhasebe insan beyninin en mükemmel icatlarından 

biridir” sözü muhasebenin önemini ortaya koymaktadır. Muhasebe sistemi ekonomik faaliyetleri ve 

bu doğrultuda ortaya çıkan değiĢimleri tespit ederek, yeni kararların alınması ve faaliyetlerin 

devamlı takibi sürecinde kullanılacak bilgiler haline getirilmesine aracı olur (ElitaĢ, 2012:1).   
 

2.1. Muhasebe Bilgi Sistemi  
ĠĢletmelerin rekabet edebilir ve aynı zamanda kaynakların etkin ve verimli kullanıldığı, 

baĢarılı organizasyonlar halini almalarının en önemli Ģartı bilgi üretim ve kullanım sürecine 
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bağlıdır. Çünkü uygun veriler ile doğru bilgiyi, zamanında ve eksiksiz olarak üretmek kadar elde 

edilen bu bilgileri kullanabilmek ve yönetebilmekte baĢarıda kritik öneme sahiptir. Eğer iĢletmeler, 

iĢ akıĢ süreci ile ilgili olarak doğru bilgileri elde edebiliyor ve bu bilgileri zamanında iĢleyerek, 

eksiksiz bir Ģekilde iĢletme ile ilgilenen çevrelere sunabiliyorlarsa bilgi üretim süreci iĢletmenin 

baĢarısı için yeterli olacaktır. Tabii ki bu noktada iĢletmelerin bu bilgiyi nasıl elde edecekleri 

sorusu akla gelmektedir. Rekabet avantajı sağlayacak, maliyetleri düĢürecek, fire ve kayıp 

oranlarını en aza indirecek, çalıĢanların, yönetenlerin performansını doğru bir Ģekilde ortaya 

koyacak olan bu sistem muhasebe bilgi sistemi olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

Muhasebe tanımından yola çıkıldığında, kusursuz bir veri elde edilmesi ve elde edilen bu 

verilerin iĢlenerek, kullanılacak bilgiler haline getirilmesi ve raporlanması süreci ile ilgililere 

sunulduğu bir sürecin varlığı hissedilecektir. Aynı zamanda muhasebe bilgi sistemi, iĢletmenin 

pazarlama, üretim, finans, yönetim gibi diğer bölümlerinin de kullanımı için elveriĢli bilgiler 

sunacaktır. Örneğin,  

 SatıĢ bölümünün satıĢ performansı,  

 Üretim bölümünün maliyet, fire ve performans ile ilgili hesaplamalarını,  

 Finans bölümünün nakit gereksinimi, borçlanma maliyetleri, kârlılık hesaplamaları  

 Ġnsan kaynakları bölümünün prim ve maaĢ hesaplamaları vb.  

 

Hesaplamalar için muhasebe sisteminin sunduğu verilere ihtiyaç vardır. Ayrıca muhasebe 

bilgi sistemi, pazarlama bölümü ile finans birimi arasında satıĢların peĢin olması veya vadeli 

olması durumunda uygulanacak vade farklarını veya ıskonto oranlarının hesaplanması, 

fiyatlandırma kararlarında üretim ve finans birimlerinin iletiĢimini, pazarlama ve üretim birimleri 

arasında miktar ayarlaması vb. konularda bir köprü vazifesi görmektedir.  

Muhasebe bilgileri, iĢletme içi ilgililer dıĢında, yatırımcı, tedarikçi, müĢteri, kredi veren 

kurumlar ve vergi otoritesini de ilgilendirmektedir. Bu nedenle, muhasebe sisteminden elde edilen 

veriler, iĢletme dıĢı gruplara ve bu resme daha geniĢ bir açıdan bakıldığında genel ekonomiye de 

doğrudan etki edecektir. (Erdemir, 2015: 4-7).  

Ancak bahsedilen bu sistemin kusursuz çalıĢması arzu edilmekle beraber, bu amaç kimi 

zaman çıkar gruplarının hata veya hileli iĢlemleri nedeniyle gerçekleĢememektedir. Bu tarz hileli 

veya hatalı durumlar, iĢletme sahipleri, ortakları, yöneticileri, çalıĢanları, muhasebeciler, 

müĢteriler, tedarikçiler veya borç verenlerin yol açtığı sebeplerden kaynaklı olarak ortaya çıkmakta 

ve doğru bilgi sunma iĢlevini sekteye uğratabilmektedir. Bahsedilen bu sorunları ortaya çıkaran 

sebepleri kiĢisel nedenler ve dıĢsal nedenler olarak sınıflandırmak mümkündür.  

KiĢisel nedenler; etik algı ve anlayıĢın farklı olması, etik karmaĢa ve ikilem, bencillik, kiĢisel 

motivasyon ve bilgi eksikliğinden kaynaklanan mesleki yetersizlik,  

DıĢsal sebepler ise; ĠĢletme yönetiminin etik anlayıĢı ve baskıları, rekabet, mesleki ücretler, 

güvensizlik, sahte ve yanıltıcı belgelerin varlığı olarak açıklanabilir (Kutlu,2008: 144 – 148).  

 

2.2. Muhasebe Meslek Mensuplarının Rolü  
Muhasebe denilince akla bu süreci yürüten, SMMM, YMM ve diğer meslek elemanları 

gelmektedir. Fakat ne yazık ki, muhasebe mesleği yukarıda bahsedilen kritik bir sürecin 

yürütülmesinin en önemli aktörlerinden olmasına rağmen, toplum nezdinde iyi bir imaja sahip 

değildir. Gerek ulusal, gerek uluslararası skandalların odak noktasında meslek mensuplarının yer 

alması bu olumsuz imajı daha da pekiĢtirmektedir. Ülkemizde yatırımsal boyuttan ziyade 

muhasebe meslek mensuplarının vergi hesaplama memuru olarak görülmesi, muhasebe mesleğini 

icra edenlerin vergi kaçırma memuru olarak görülmesine de yol açmaktadır. Bunun bir sonucu 

olarak muhasebe meslek elemanları;  

 Aldığı parayı hak etmeyen,  

 Az vergi ödettiği sürece baĢarılı olan,  

 ĠĢletmenin diğer bürokratik iĢlemlerini yapmakla yükümlü,  

 

bireyler olarak algılanmaktadır. Bu algının oluĢmasında geçmiĢteki bazı meslek 

mensuplarının çeĢitli kaygılarından kaynaklı olarak rolünün olduğunu söylemek mümkündür. 

Ayrıca, bu olumsuz imajın günümüzde de bazı meslek mensuplarınca her yerde sanki övünülecek 
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bir durummuĢ gibi yansıtılması da etkilidir. Ayrıca meslek mensupları, ticari nedenlerle; düĢük 

tutarlar ile defter tutmak, iĢ tanımları içerisinde olmayan devlet dairesindeki iĢlemleri de müĢteri 

kaybetmemek için yapmak zorunda hissetmekte olduklarını ifade etmektedir. Yine aynı nedenlerle, 

hak ettikleri ücretleri geç tahsil etmeleri, daha da ötesi, mükelleflerinin ödemesi gereken ve 

kendileri ile hiçbir alakası olmayan çeĢitli prim ve vergi borçlarını da, kendi hesaplarından daha 

sonra tahsil etmek üzere ödemeleri muhasebecilik meslek mensupları üzerindeki olumsuz bir 

durum ortaya çıkarmaktadır. Oysaki muhasebe mesleğinin iĢletmeler ve ekonomiler için ciddi bir 

önemi vardır. Kayıt dıĢı ile mücadele sürecinde de etkilidir.  

Meslek mensuplarının görevlerini iyi yapmamasının en önemli sonuçlarından birisi de 

ekonomik hayatta güvensizliğin hâkim olmasıdır. Böyle bir durumda piyasaların geliĢmesi 

yavaĢlayacak, kırılgan bir ekonomik yapı ortaya çıkacak, genel refah düzeyi etkilenecektir 

(Karacan, 2014: 69 – 74).  

Ekonomik geliĢimde önemli rolü olan ve yorucu bir meslek olan muhasebecilik, nitelikli 

bilgi sahibi olmayı gerektirir. Ġyi bir muhasebeci, mesleğini icra ederken gerekli özeni göstermeli 

ve mükellefine ait sırları baĢkalarıyla paylaĢmamalıdır (ErtaĢ, 2011: 157 – 158).  

Yapılan yasal düzenlemeler, uluslararası standartlara uyumlaĢtırmalar, meslek mensuplarının 

süreçte vazgeçilmez hale gelmesini sağlayacak ve bunun sonucu olarak, ticari kaygıların en aza 

indirilmesi ve muhasebenin öneminin daha iyi anlaĢılması sağlanacaktır. Ayrıca baĢarısız olanların 

meslekten elenmeleri, sayılarının çok az olduğuna inansak ta var olan kötü niyetli meslek 

mensuplarının etik dıĢı hareket alanlarının neredeyse hiç kalmaması mesleki itibarın da daha doğru 

Ģekilde tesisini sağlayacaktır.  

 

3. MUHASEBE ALANI DÜZENLEMELERĠ  
Muhasebecilik mesleği ile ilgili olarak, Muhasebe Meslek Yasası, TURMOB, TESMER gibi 

çeĢitli yasal düzenleme ve kurumlar bulunmaktadır. Ayrıca son düzenlemeler ile birlikte, KGK 

kurulmuĢ, muhasebeleĢtirme sürecini ve meslek mensuplarını çok yakından ilgilendiren TFRS, 

TMS, TTK düzenlemeleri yapılmıĢtır. Bu düzenlemeler ile hem meslek mensupları mükellefleri 

karĢısındaki konumlarını sağlamlaĢtırmıĢ olacak, hem de muhasebeleĢtirme sürecindeki hatalı veya 

hileli iĢlemlerin asgari seviyeye inmesi için meslek mensuplarının daha dikkatli iĢlem yürütmesini 

sağlayacağı için olumsuz meslek algısı ortadan kaldırılacak, bu sayede muhasebecilik ile ilgili 

bakıĢ açısı daha olumlu bir hal alacaktır. Muhasebeciliğe verilen önem de, bilgi odaklı bir süreç 

yürütülmesinden ötürü artacaktır.  

 

3.1. KGK  
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları olan kurum özellikle de bağımsız 

denetim faaliyetleri denilince en yetkili mercii olarak karĢımıza çıkmaktadır. Ayrıca Yeni Türk 

Ticaret Kanunu olarak bilinen ticaret kanunu metinlerinde de Denetim, TFRS – TMS süreçlerinde 

iĢaret edilen en yetkili organ olarak karĢımıza çıkmaktadır. Kurum, Muhasebe ve Denetim 

alanlarında uygulamaların ve standartların nasıl olacağını ortaya koymaktadır. Ayrıca bağımsız 

denetim sürecinde yetkilendirmeyi ve denetime girecek kurumları da bu kurum belirlemektedir.  

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2 Kasım 2011 tarihinde kurulmuĢ olan kurum;  

 Bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmak ve böylece bağımsız denetimde 

uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak,  

 Uluslararası Muhasebe Standartlarıyla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını (TMS) 

oluĢturmak ve yayımlamak,  

 Uluslararası Denetim Standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarını (TDS) 

oluĢturmak ve yayımlamak ile görevlidir (www.kgk.gov.tr).  

 

3.2. TFRS-TMS  
Farklı ekonomilerin ve bu ekonomilerde faaliyet gösteren iĢletmelerin standardize olmamıĢ, 

farklı muhasebe sistemlerini kullanmaları, değerleme süreçlerinin farklılaĢmasına ve 

karĢılaĢtırılmaların anlamsız hale gelmesine yol açmaktadır. Tam tersi olarak standartlaĢtırılmıĢ 

raporlama sistemlerinin tasarlanması ve genel kabul görerek yaygınlaĢması Ģirketlerin, borç 

verenlerin ve uluslararası yatırımcılarının yapacağı analizlerin anlamlı ve karĢılaĢtırılır hale 

gelmesini sağlayacaktır. Bu amaçla, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu 
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Türkiye Finansal Raporlama Standartları hazırlanmıĢtır (Yenigün ve Aydemir, 2015: 63 – 80).  

Özellikle standartların sağlanması ile birlikte, vergi temelli muhasebe anlayıĢı yerine karar almada 

kullanılacak bir bilgi setinin oluĢturulması amaçlanmaktadır. TMS düzenlemeleri ile birlikte, 

meslek mensuplarının ve mükelleflerin en önemli hedefi olan vergi hesaplaması süreci terk 

edilmekte, bunun yerine güvenilebilir finansal raporlama sağlanması amaçlanmaktadır. Bu ise 

doğru ve dürüst gösterim ilkesi ile gerçekleĢtirilmektedir (Gençoğlu vd, 2013: 21).  

 

3.3. TTK  
6102 Sayılı düzenleme ile ticari hayatımızı düzenlemek üzere yürürlüğe giren kanunun 

gerekçesinde açıklandığı üzere, küresel dünyanın gereklerini karĢılamak, uluslararası rekabet 

düzeyini artırmak, değiĢimlere ayak uydurabilmek, bürokratik engelleri ortadan kaldırmak ve yasal 

anlaĢmazlıkları en az seviyeye indirebilmek için gerekli düzenlemeleri bünyesinde barındırmakta, 

muhasebe mesleğini düzenleyecek çeĢitli uygulamalar içermektedir (Dinç, 2013: 63 – 65). 

Envanter uygulamaları, elektronik defter, denetim, TFRS – TMS baĢlıklarında önemli 

düzenlemeler barındıran kanun, meslek mensuplarının iĢ yükü artıran ve mesleği daha özenli hale 

getiren bir niteliktedir ancak meslek mensuplarının ve mesleğin toplum içindeki yerini güçlendiren 

düzenlemeleri içermektedir. Özellikle, denetim, standartlar ve kurumsallık ilkeleri çeĢitli 

düzenlemeler yapılan yeni kanun metninde önemle vurgulanan konu baĢlıkları olarak 

görülmektedir.  

 

4. LĠTERATÜR ARAġTIRMASI  

 

Tablo 1: Soru Formu OluĢturulurken Yararlanılan ÇalıĢmalar 

 
YAZAR  YILI  ÖRNEKLEM  YÖNTEM ve 

ANALĠZ  
SONUÇ  

YILMAZ vd.  2015  Samsun ilinde 

bağımsız olarak 

faaliyet gösteren 
meslek mensupları  

Anket, 

ANOVA  

TÜRMOB etik yönetmeliğine karĢı olumlu algılar meslek 

mensuplarının kıdem yılı ile orantılı Ģekilde 

değiĢmektedir.  

ÖZÇELĠK vd.  2014  Antalya,Burdur, 

Isparta illerinde 
faaliyet gösteren 

meslek mensupları  

Anket, 

Frekans  

Meslek mensuplarının denetim ile MBS kalitesinin 

artacağını ve denetçi unvanı için hazırlandıkları 
sonuçlarına ulaĢılmıĢtır.  

AĞCA ve DALKILIÇ  2014  Kütahya ilinde faaliyet 
gösteren meslek 

mensupları  

Anket,  
Varyans 

Analizi  

Meslek mensuplarının, standartlar ile ilgili ne kadar bilgi 
sahibi olunsa da meslek odalarının eğitimleri 

düzenlemede etkin olmasını istedikleri ve KOBĠ TFRS‟ye 

göre hazırlanan tabloların okuma ve analizinin daha rahat 
olunacağı buna bağlı olarak risklerin daha sağlıklı 

belirlenebileceği görüĢünde oldukları sonucu elde 

edilmiĢtir.  
BENGÜ vd.  2014  Niğde ilindeki meslek 

mensupları  

Anket, K- S 

testi, Mann 
Whitney testi  

Standartların hızla değiĢtiği ve takipte sonlanıldığı, ancak 

MBS kalitesini artıracağı meslek mensuplarının ortak 
kanısıdır  

ÇANKAYA ve DĠNÇ  2012  Ġstanbul ilindeki 

bağımsız denetim 
firmaları  

Anket, 

Regresyon  

AnlaĢılabilir standartların baĢarıyı sağlayacağı sonucuna 

ulaĢılmıĢtır.  

BABAOĞLU  2012  Mardin ve ġırnak 

ilinde faaliyet gösteren 
meslek mensupları  

Anket, Ki-

Kare  

KOBĠ UFRS ile ilgili farkındalık oranı yüksek iken bilgi 

düzeyi daha düĢüktür.  

FĠDAN VE CĠNĠT  2013  Marmara Bölgesinde 

faaliyet gösteren 
meslek mensupları  

Anket, ki-

kare ve t-testi  

Tecrübe arttıkça standartlar konusundaki yeterlilik hissi 

artmaktadır..  

KÖROĞLU VE 

DOĞAN  

2012  Marmaris ilçesinde 

faaliyet gösteren 

toplam 75 meslek 

mensubu  

Anket, ki-

kare ve 

varyans  

Meslek mensuplarının TFRS hakkında yeterli bilgiye 

sahip olmadıkları, kıdem yılının artması ve öğrenim 

düzeyinin yükselmesinin TFRS hakkındaki bilgi düzeyini 

artırdığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

ARSOY VE BORA  2012  Bursa SMMMO‟ ya 
kayıtlı 305 meslek 

mensubu  

Anket, 
SWOT  

Doğru, Ģeffaf ve güvenilir finansal raporlama KOBĠ 
muhasebe standartları ile sağlanabilecektir Vergisel 

boyutlu muhasebeye alıĢan meslek mensuplarını süreçte 

zorluk çekeceği sonucuna ulaĢılmıĢtır.  
YILDIZ  2011  Kayseri‟de faaliyet 

gösteren meslek 

mensupları  

Anket, 

tanımlayıcı 

analiz  

Meslek mensupları için kamu çıkarları bireysel 

çıkarlardan önemlidir ve meslek etiği kurallarına 

hassasiyetle uyulmalıdır.  
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5. ARAġTIRMA  

 

5.1. Araştırmanın Amacı  
Bu çalıĢmada; Karaman SMMMO‟ ya kayıtlı meslek mensuplarının, mesleki değerlere, 

standartlara ve denetime iliĢkin bakıĢ açıları incelenmek suretiyle mevcut durum tespit edilmeye 

çalıĢılacak, bu bağlamda çözüm önerileri sunulacaktır.  

 

5.2. Araştırmanın Yöntemi  
AraĢtırmada anket yöntemi kullanılmıĢ olup, ankette yer alan sorular meslek mensuplarına 

internet ortamında yöneltilmiĢtir. Anketlerde yer alan sorular konu ile ilgili daha önce yapılmıĢ 

olan benzer çalıĢmalardan (Tablo 1) ve tarafımızca uygun olduğu düĢünülen sorulardan 

oluĢturulmuĢtur. Söz konusu anket 3 bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölüm meslek mensuplarının 

demografik özelliklerini belirlemekte, ikinci bölüm yasal mevzuata ve finansal raporlama, denetim 

konularına iliĢkin bilgi düzeyini ölçmektedir. Anketin son bölümü meslek mensuplarının TMS, 

TFRS, KGK, TTK ve meslek etiği konusundaki görüĢlerini tespit etmeye yöneliktir. Bu bölüm 5‟li 

likert ile ölçülen sorulardan oluĢmaktadır. Ankette toplam 62 soru yer almaktadır. Sorulara verilen 

cevaplar tanımlayıcı analize tabi tutulmuĢ bu amaçla verilerin analizinde SPSS paket programı 

kullanılmıĢtır.  

 

5.3. Araştırmanın Kısıtları  
Karaman SMMMO‟ ya kayıtlı 203 meslek mensubu bulunmaktadır ancak bunlardan 52‟si 

odaya kayıtlı olduğu halde fiili olarak faaliyet göstermemektedir. Bu sebeple araĢtırmada 148 

meslek mensubuna ulaĢılmıĢtır. UlaĢılan meslek mensuplarının 48‟i bağımlı iken 103‟ü bağımsız 

olarak faaliyet göstermektedirler. Anketin uygulandığı zamanın mali tatile denk gelmesi, bağımlı 

çalıĢanların büyük bir çoğunluğunun anketi cevaplandırmak istememesi nedeniyle 60 adet geri 

dönüĢ sağlanmıĢtır. Elde edilen 60 anket, %10‟luk hata payı ve %95‟lik güven aralığında yeterli 

koĢulu sağlamaktadır.  

 

5.4. Araştırmanın Bulguları  
Bilindiği gibi anket yöntemi ile yapılan analizlerde, soruların güvenilirlik düzeyi analizin 

sağlıklı sonuç vermesi açısından oldukça önemlidir. Güvenilirlik analizi soruların birbirlerine olan 

yakınlığını ölçmek için kullanılır. Bu analizde en önemli değer Cronbach‟s Alpha değeridir. Bu 

değer; 0,00 < a < 0,40 ise ölçek güvenilir değildir (AltunıĢık vd.,2012: 127). ÇalıĢmamızda 

kullanılan anketin güvenilirlik analizi sonucu alpha değeri ise 0,914 çıkmıĢtır. 0,914 alpha değeri 

baz alınan değerden yüksek olduğundan anket soruları güvenilirlik düzeyinin yeterli olduğu ifade 

edilebilir.  

Ankete katılan toplam 60 meslek mensubunun %20‟si kadın, %80‟i ise erkektir. Meslek 

mensuplarının %61,7 lisans mezunu iken lise, ön lisans, lisansüstü mezunlarının oranları sırasıyla; 

%6, %8, %9‟dur. Meslek mensuplarının demografik özelliklerine iliĢkin sonuçlar Tablo2.‟deki 

gibidir:  

 

Tablo 2: Demografik Özellikler 
  Frekans Yüzde                                                             Frekans  Yüzde 

 Cinsiyet   Kıdem Yılı   

 Kadın 12 20 1-5 4 6,7 

 Erkek 48 80 6-10 11 8,3 

 Eğitim Düzeyi   11-15 14 23,3 

 Lise 6 10 16-20 18 30 

 Ön Lisans 8 13,3 20 ve üstü 13 21,7 

 Lisans 37 61,7 Mükellef Sayısı   

 Yüksek Lisans 9 15 10-50 27 45 

 YaĢ   51-100 19 31,7 

 20-25 3 5 101-150 5 8,3 

 26-30 3 5 151 ve üzeri - - 
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 31-35 12 20 Cevapsız 9 15 

 36-40 20 33,3 Bağımsız Denetim Unvanı   

 41-50 17 28,3 Var 16 26,7 

 50 ve üzeri 5 8,3 Yok 44 73,3 
       

 

Meslek mensuplarının kıdem yılları ile yasal mevzuat ve standartlara iliĢkin bilgi düzeyleri 

incelenmiĢ, inceleme sonucu yasal mevzuata ve muhasebe standartlarına iliĢkin bilgi düzeyi kıdem 

yılı 11-15 olan katılımcılarda %68,3, finansal raporlama standartları ve denetim standartlarına 

iliĢkin bilgi düzeyi ise %45 oranıyla „iyi‟ seviyede çıkmıĢtır. Katılımcıların 16‟sı bağımsız denetçi 

unvanına sahiptir ve bağımsız denetçi unvanına unvana sahip olan meslek mensuplarının yasal 

mevzuatlar ve standartlara iliĢkin bilgi düzeyi Tablo 3.‟deki gibidir: 

 

Tablo 3: Bağımsız Denetçi Unvanına Sahip Meslek Mensuplarının Bilgi Düzeylerine 

ĠliĢkin Sonuçlar 
 
  BaĢlangıç % Orta % Ġyi % Ġleri % Toplam 

 

 Yasal mevzuat - - - - 9 56,25 7 43,75 16 
 

 Muhasebe Standartları 1 6,25 1 6,25 9 56,25 5 31,25 16 
 

 Finansal Raporlama 
2 12,5 

4 
25 7 43,75 3 18,75 16  

 Standartları  
 

          
 

 Denetim Standartları 3 18,75 3 18,75 8 50 2 12,5 16 
 

 

Meslek mensuplarının düzenlemelere, standartlara ve mesleğin mevcut durumu üzerine olan 

bakıĢ açıları anketin son bölümünde incelenmiĢ; katılımcıların çoğunun muhasebe mesleği ile ilgili 

olan yanlıĢ algılardan rahatsız olduğu, mesleğin; toplumun birçok kesimince olması gerekenden 

farklı algılandığı ve buna bağlı olarak muhasebe mesleğinin Türkiye‟de hak ettiği yerde olmadığı 

fikrinde oldukları görülmüĢtür. Katılımcıların büyük bir bölümünün yeni yasal düzenlemelere, 

standartlara olumlu baktığı, yeniliklerin bir sonucu olarak meslek ile ilgili yanlıĢ algıların ortadan 

kalkacağı ve TTK, TFRS ile kamu yararını gözeten sonuçlar elde edileceği kanısı da incelemenin 

bir diğer sonucudur. Ankette yer alan sorulara verilen cevaplar Tablo 4.‟de yer almaktadır. 
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Tablo 4: Meslek Mensuplarına Yöneltilen Yargılar 

 

  Yargılar
3
 Sonuç 

 M Mesleğimin ülkemizde hak ettiği konumda olmadığına inanıyorum 5 
 M Mesleki ücret tarifesinin uygulanabilirliğinin olmadığını düĢünüyorum 5 
 M Mesleğim benim için önemlidir. 5 
 M ĠĢ yükü ile kazancımın orantılı olmadığını düĢünüyorum. 5 
 M Her platformda mesleğime inanır ve savunurum. 5 
 M Mesleğimle ilgili olumsuz imajda meslektaĢlarımın rolü vardır. 4 
 M Mesleki rekabette etik kuralların mevcut olmadığına inanıyorum. 4 
 M Mükellefimin alanımla ilgili her isteğini bir Ģekilde yerine getirmeye çalıĢırım 4 
 M Mesleki algıdan rahatsızım ve bu algının yeni düzenlemeler ile imaj algısının kurtarılacağına inanıyorum. 4 
 D Denetim mekanizması mesleki anlamda güvenilirliğini artmasını sağlayacaktır. 4 
 D Denetim mekanizması ile kötü niyetli meslek mensupları elenecektir. 4 
 Y TTK ile meslek mensupları daha güçlü hale gelecektir. 4 
 Y TTK ile mesleğimizin önemi daha iyi anlaĢılacaktır. 4 
 S TFRS ile birlikte mesleki standartlarda geliĢecektir 4 
 D Bağımsız denetim mekanizması olumlu bir geliĢmedir. 4 
 D Bağımsız denetim iyi bir gelir aracıdır. 4 
 D Bağımsız denetim meslek mensuplarının daha dikkatli olmasını sağlayacaktır. 4 
 S UFRS – TFRS geliĢmelerini yakından ve karĢılaĢtırmalı olarak takip ediyorum 4 
 S UMS – TMS geliĢmelerini yakından ve karĢılaĢtırmalı olarak takip ediyorum 4 
 D Bağımsız denetçilik için hazırlanıyorum 4 
 D Bağımsız denetçilik için eğitimler düzenlenmelidir. 4 
 D Bağımsız denetçilik ile ilgili eğitimler TÜRMOB tarafından desteklenmelidir. 4 
 D Bağımsız denetçilik ile ilgili eğitimler KGK tarafından verilmelidir. 4 
 D Bağımsız denetçilik ile ilgili eğitimler üniversiteler tarafından verilmelidir. 4 
 M Muhasebenin Temel Kavramları bilinmesi gereken bir konudur. 4 
 D Bağımsız Denetim Kapsamı geniĢletilmelidir. 4 
 D Bağımsız Denetçi Unvanına Sahip meslek mensupları muhasebe mesleğini de sürdürebilmelidir. 4 
 S Bilgi sistemi olarak muhasebe mesleği VUK yerine TFRS – TMS uygulamalarını baz almalıdır. 4 
 S VUK ve TMS/TFRS arasındaki farklılıklar bağımsız denetim sürecini olumsuz yönde etkileyecektir. 4 
 D Bağımsız denetim ile birlikte kurumsallaĢma ön plana çıkacaktır. 4 
 D Bağımsız denetim kayıt dıĢı iĢlemleri engelleyecek ve mesleki itibarın kazanılmasını sağlayacaktır. 4 
 D ĠĢletme sahiplerinin bağımsız denetime karĢı direnç göstereceği kanısındayım. 4 
 M Mesleğime yönelik söylemler beni üzer. 4 
 M ĠĢyerime geldiğimde mutlu oluyorum. 4 
 M Farklı meslek gruplarına özeniyorum. 4 
 M Mükelleflerim ile hediye alıp vermek konusunda sakınca görmüyorum. 4 
 M ÇalıĢanlarımla belirli periyotlarla toplantılar düzenlerim. 4 
 M ÇalıĢanlarımın eğitimine önem veririm. 4 
 M Ofise düzenli olarak gazete alınmasına önem veririm. 4 
 M Mesleki dergilere aboneliğim mevcuttur. 4 
 M Sempozyum, konferans, seminer vb takip ederim. 4 
 M Mesleki konularda diğer meslektaĢlarım bana danıĢırlar. 4 
 M Mesleki konularda sorun yaĢadığımda diğer meslektaĢlarıma sormaktan çekinirim. 4 
 D Bağımsız denetim firması kuruluĢu ile ilgili prosedür ağırdır. 4 
 D KGK meslek imajına olumlu kakı sağlayacak bir kuruluĢtur. 4 
 D KGK düzenlemeleri yerinde ve uluslararası standartlara uygundur. 4 
 M Yasal mevzuattaki boĢlukların kullanılması sakıncalı değildir. 3 
 S TMS – TFRS – TTK ile istenilen amaçlara ulaĢılabileceğini sanmıyorum. 3 
 M Mükellefimin iĢ tanımın dıĢında olan bürokratik iĢlemlerini takip etmekte sakınca görmem. 2 
  MuhasebeleĢtirme süreci sadece vergilendirme için gereklidir. 2 
 S TMS uygulaması gereksizdir. 2 
 S TMS – TFRS – TTK gereksiz uygulamalardır. 1 
 
3
 Yargılara verilen cevaplar; 5: Kesinlikle Katılıyorum, 4: Katılıyorum, 3: Kararsızım, 2: Katılmıyorum, 1: Kesinlikle Katılmıyorum 

Ģeklindedir. M: Muhasebe meslek algısı ve etik, S: Standartlar, Y: Yasal mevzuatı, D: Denetim ile ilgili konuları ifade etmektedir. 

 

 

Meslek mensuplarının muhasebe mesleği algısı ve etik değerler üzerindeki görüĢlerinde 

kıdem yıllarına göre anlamlı bir farklılık olup olmadığı test etmek amacıyla sorduğumuz 22 adet 

soruya verilen cevaplarda, meslek mensupları kıdem yılları fark etmeksizin mesleğin etik değerleri 

konusunda aynı yargılarda bulunmuĢlardır. Yöneltilen yargılara verilen cevaplarda anlamlı bir 
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farklılık olup olmadığının ölçülmesinde ANOVA testinden yararlanılmıĢtır. Sonuçlar Tablo 5‟te 

verilmiĢtir. 

 

ANOVA testi; ikiden fazla grubun karĢılaĢtırılmasında kullanılan, grupların arasında 

farklılık olup olmadığını tespit eden ancak bu farklılığa sebep olan grubun hangi grup veya 

gruplardan kaynaklandığını göstermeyen istatistikî bir testtir (AltunıĢık, 2010: 198). 
 

Tablo 5: Mesleki Algı ve Etik Değerlere ĠliĢkin ANOVA Testi Sonuçları 
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Tablo 5‟te görüldüğü üzere meslek mensuplarının kıdem yıllarına göre, mesleki algı ve 

etik değer yargılarına verdikleri cevaplarda anlamlı bir farklılık yoktur. Yargılara verilen 

yanıtların p değerleri sonucu, „0,05 anlamlılık‟ değerinden büyük olduğu için, gruplar arasında 

yargılar itibariyle farklılık vardır hipotezi reddedilir. Yöneltilen 22 soru içerisinde sadece 

“çalıĢanlarımla belirli periyotlarla toplantılar düzenlerim” yargısına verilen yanıtların p sig. 

değeri=0,024<0,05 olduğundan, kıdem yıllarına göre meslek mensuplarının çalıĢanları ile 

toplantı düzenlemeleri farklılık göstermektedir sonucuna ulaĢabiliriz. 

 

ÇalıĢmada kıdem yıllarına göre meslek mensuplarının standartlara iliĢkin görüĢlerinde 

farklılık olup olmadığı ANOVA ile test edilmiĢ, analize iliĢkin sonuçlar Tablo 6‟da verilmiĢtir. 

 

Tablo 6: Standartlara ĠliĢkin GörüĢlere Dair ANOVA Testi Sonuçları 
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Standartlara dair yargıların p sig. değerleri p 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir farklılık 

olmadığı (p değerleri > 0,05‟ten ) yönündedir. Bunun sonucunda meslek mensuplarının kıdem 

yılları itibariyle standartlara iliĢkin yargılara ağırlıklı olarak vermiĢ oldukları cevaplar aynı 

yöndedir. 

 

Karaman ilinde faaliyet gösteren meslek mensuplarının kıdem yılları 5 gruba ayrılmıĢ ve bu 

grupların yeni TTK ile ilgili olan yargılara verdikleri yanıtlarda istatistikî olarak anlamlı bir 

farklılık bulunamamıĢtır. Yasal düzenlemelere iliĢkin yargılara verilen yanıtların ANOVA testi 

sonuçları Tablo 7‟de verilmiĢtir. 
 

 

Meslek mensuplarına bağımsız denetim ile ilgili 18 adet soru yöneltilmiĢtir. Kıdem yılları 

itibariyle bu sorulara verilen cevaplarda yalnızca “Bağımsız denetim kayıt dıĢı iĢlemleri 

engelleyecek ve mesleki itibarın kazanılmasını sağlayacaktır” yargısına farklı cevaplar 

verilmiĢtir. Sonuçlar incelendiğinde kıdem yılı 15 yıla kadar olan meslek mensuplarının bu 

yargıyı cevaplamakta kararsız kaldıkları, 15 yılın üzerinde tecrübe sahibi olan meslek 

mensuplarının ise yargıya katıldıkları görülmüĢtür. Diğer yargılara verilen yanıtlarda istatistikî 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Test sonuçları Tablo 8‟de verilmiĢtir. 
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6. SONUÇ 

 

Mesleki bilgi kıdem artıĢı ile birlikte doğal olarak artmaktadır. Ancak özellikle toplumun çeĢitli 

katmanlarınca muhasebeye olan bakıĢ açısının genel itibariyle olumsuz olması meslek mensuplarının 

mesleki ilgilerini olumuz etkilemektedir. Yapılan birçok çalıĢmada mesleki geliĢmelerin takip 

düzeyinin üst seviyede olduğu tespit edilmiĢtir. Mesleki düzenlemeler ise muhasebe mesleğinin 

güvenilir bir meslek konumuna gelmesine katkıda bulunur kanısı hâkimdir. 

 

Özellikle mükelleflerin olumsuz baskılarının hata ve hileli iĢlem sürecini baĢlatan ana faktördür. 

Denetim ve standartlar ile ilgili çeĢitli düzenlemelerin mesleki özenin tesisinde önemli rol oynayacağı 

ve muhasebe bilgi sisteminin kalitesinin artarak beklenen düzeye ulaĢacağı böylelikle öneminin üst 

düzeyde anlaĢılacağı ve vergisel boyuttan çok daha öte rekabetin ana unsurlarından biri haline geleceği 

dikkat çekilmesi gereken önemli bir husustur. 

 

Yapılan çalıĢmaların birçoğunda ortak bulgulardan biride yapılan düzenlemeler ile ilgili bilgi 

düzeylerinin daha üst seviyelerde olması gerektiği, eğitimsel sürecin, meslek odaları tarafından daha 

yoğun bir Ģekilde yürütülmesi gerektiğidir. Yine standartların muhasebeleĢtirme sürecinde ortak bir 

yaklaĢım izlenmesine aracı olacağı ve bu Ģekilde hazırlanan tabloların denetiminin, karĢılaĢtırmasının 

ve analizinin de daha kolay ve anlamlı olacağı meslek mensuplarının ortak kanılarından birisidir. 

 

Gökgöz ve Zeytin (2012), tarafından yapılan bir çalıĢmada, melek mensupları, muhasebe 

mesleğine gösterilen saygı ve değeri artırıcı çalıĢmaların yapılmasını, muhasebe ücretlerinin Maliye 

Bakanlığı tarafından kendilerine aktarılmasını, meslek odalarının yeni mensuplara örnek davranıĢ 

kalıpları benimsetecek Ģekilde hareket etmesi, haksız rekabetin önlenmesi ile ilgili konularda çalıĢma 

beklediklerini ifade ettikleri anlaĢılmaktadır. 

 

Kısaca, meslek mensuplarının meslek ilgisizliklerinin temel nedenleri, iĢ yükleri ile 

kazançlarının orantılı olmaması, meslek odalarının meslek mensuplarını mükelleflere karĢı 

korumaması, bazı meslek mensuplarının haksız rekabet olarak adlandırılabilecek uygulamalarının 

caydırıcı cezalar ile önlenmemesidir. Yapılan anket dıĢında Karaman ilinde mesleki anlamda 

belirleyici olarak görülen meslek mensupları ile yapılan yüz yüze görüĢmelerde, düzenlemelerin çok 

önemli olduğu ifade etmiĢlerdir. GörüĢülen kiĢiler, bazı meslek mensuplarının bu düzenlemeler ile 

ilgili olarak herhangi bir Ģekilde, olumlu değiĢimlere yol açmayacağını, yetersiz kalacağını ve mevcut 

durumun korunacağını, sadece iĢ yükünü artıracağını düĢündüklerini belirtmiĢlerdir. Karaman ilinde 

mesleki çalıĢmalar oda tarafından yoğun bir Ģekilde yürütülmektedir. Anket formunu dolduran meslek 

mensuplarının 16‟sının bağımsız denetim unvanı bulunmaktadır. Ancak bu sayı 54 kiĢidir ve ilgili 

belge alımı için oda tarafından eğitimler düzenlenmekte ve teĢvik edilmektedir. Meslek mensupları adı 

geçen düzenlemelere iliĢkin olumlu beklentiler içerisindedir. 

 

Meslek odalarının meslek mensuplarının haksız rekabet etmelerini önlemesi (farklı fiyatlardan 

defter tutulmasının, borcunu ödemeyen mükellefin borcunun ödenmeden mali müĢavirlik iĢlerinin 

yürütülmesinin engellenmesi, tahsilatların mensup adına oda tarafından yapılması vb), eğitimleri 

artırması, çeĢitli etkinlikler ile mesleki birliğin sağlanması meslek mensuplarının iĢ tatmin 

düzeylerinin yükselmesine yardımcı olacaktır. ÇalıĢmanın temel konusun oluĢturan düzenlemeler ile 

muhasebe mesleğinin ve dolayısıyla meslek mensuplarının önemi de artacaktır. 
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Özet 

 

 Türkiye de meydana gelen iş kazaları sonucunda özellikle ölümlü ve yaralamalı iş kazaları 

sonucunda, Türk Ceza Kanunu çerçevesinde reysen Cumhuriyet Başsavcılıkları ceza soruşturması 

başlatmaktadır. Bu kapsamda Fezleke hazırlanması sırasında yapılan işin niteliğine göre bilirkişiler 

atanmaktadır. Diğer taraftan hukuk mahkemelerinde de bilirkişi atamaları mahkeme hakiminin 

takdirinde olmaktadır. Sonuçta mağdur olan kişiler ve aileleri  hakkını mahkemelerde aramakta, 

ancak kusur derecelendirilmesinde bir yanlışlık sebebiylede bir çok problemler de ortaya çıkmaktadır. 

Öncelikle mahkemeler kusur derecelendirilmesinde kimlerin iş güvenliği konusun da bilirkişi olarak 

seçileceğini belirlemedeki yanlışlıklar, mahkeme sırasında yapılan keşif ve sonrasında verilmiş olan 

bilirkişi raporlarındaki yanlış kusur derecelendirilmesi, bazen mahkemelerin dahi karar vermede 

içinden çıkılamaz bir hale gelmesine neden olmaktadır.  Adalet arayan vatandaşların ise yıllarca 

devam eden davalardaki yanlış bilirkişi raporundaki kusur derecelendirmesi nedeniylede 

mahkemelere duyulan güven olgusunun azalmasına da neden olunmaktadır. Türkiye de trafik kazaları 

gibi, her gün iş kazaları sebebiyle onlarca insan ya sakat kalmakta yada ölmektedir.  

Bu çalışmada, Türkiye de 30/06/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği 

kanunu ile vefat eden sakat kalan işçilerin haklarının özellikle, özel hukuk ve ceza hukuku yönünden, 

her bir olayda reysen seçilen bilirkişilerin kusur derecelendirilmesine mühendislik yaklaşımıyla 

bakılmış çözüm önerilerinde bulunulmuştur.  

Ayrıca bu çalışmada İş güvenliğinde kimlerin reysen bilirkişi seçileceği konuları da dikkat çekilmiş, iş 

güvenliğinin Türkiye de insanların iş kazaları sebebiyle ölmelerinin önüne geçilmesi bakımında, hem 

de yeni bir istihdam alanı olarak multi disipliner bir konu olan İş güvenliği konusunda İş güvenliği 

Mühendisliği lisans programının açılması önerisinde bulunulmuştur.   

  

Anahtar Kelimeler: İş güvenliği, Kusur , Derecelendirme  

 

 

Safety By Approach 

Defect Problem Grading Ġn Work Accident 

 

Abstract 

 

Turkey as a result of occupational accidents resulting in deaths and injuries, especially as a result of 

occupational accidents, Raysan Chief Public Prosecutor within the framework of the Turkish Penal 

Code which began a criminal investigation. In this context, depending on the nature of the work done 

during the preparation of the Fezleke experts are appointed. In the other side of the court of law it is 

at the discretion of the judge courts appoint an expert. All in all the right people who are the victims 

and their families in the search for the courts, but many problems have also arisen due to a mistake in 

grading defects. First, courts inaccuracies in determining who will be elected as the expert job 

security are issues for grading defects, incorrect defect grading in The discoveries and then given the 

expert's report during the trial, and sometimes leads to become an inextricable decision making even 

the courts. It is also causing a decrease in the confidence of the court cases for many years due to 

defects in the wrong expert report on the ongoing trial of citizens seeking justice ratings. Turkey, like 

traffic accidents, accidents at work every day because dozens of people either die or remain crippled. 

In this study, in Turkey 30/06/2012 Date enacted in particular occupational health and safety rights of 

the disabled of the workers who died with the law, in terms of private law and criminal law, the 
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defects of the run if you're already selected experts in each event have been made in-maintained 

solutions through engineering approach to grading. 

Also in this study, job security in who run if you're already an expert highlighted the issues to be 

selected, to prevent the job security of Turkey is dying because people work accidents in care, as has 

also been made in the proposal for a new employment disciplinary multi as about job security, an 

issue of opening the Occupational Safety Engineering degree program . 

 

Keywords: Job security, the defect Rating 

 

1. GĠRĠġ  

  

Ġnsanlar Ġlk çağlardan bugüne birçok iĢlerde çalıĢmıĢlardır. Bazı ĠĢler insanlar için  tehlikelerle 

doludur.  Özellikle sanayi devrimi ile baĢlayan sanayileĢme hareketleri sosyal sağlık ve güvenlikle 

ilgili bir çok sorunu ortaya çıkmıĢtır. Bu nedenle 19 yüzyılın baĢlarında  çalıĢma koĢullarını düzelten 

yasal önlemler alınmaya baĢlanmıĢtır. 20. Yüzyılda  iĢçi güvenliğini sağlama çalıĢmaları, verimliliği 

artırma ve maliyeti düĢüren kavramlar olarak önem kazanmaya baĢlamıĢtır.  

ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği (ĠSG),Dünyada ve Türkiye de kronolojik süreç incelendiğinde; KiĢinin 

yaptığı iĢten zarar görebileceği görüĢü ilk kez Hipokrat tarafından ileri sürülmüĢ 16. Yüzyılda 

Argıcola ve Paracelsus çalıĢmalarıyla gündeme gelmiĢtir. ĠĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği bilimsel anlamda 

ilk kez Ramazzıni ile Ġtalya‟da doğmuĢ ancak geliĢmesi Ġngiltere de olmuĢtur. Çünkü 17-18. 

Yüzyıllarda ingiltere‟de buhar makinelerinin keĢfi ve makineleĢmenin sonucu olarak mekanize sanayi 

kurulmuĢ ve bunun sonucu olan sanayi devrimi de Ġngiltere de baĢlamıĢtır. 19. Yüzyılın baĢlarında 

çalıĢma koĢullarını düzelten  yasal önlemler alınmaya baĢlamıĢ, bu giriĢimin ilki 1802 yılında 

yürürlüğe konulan Fabrikalar kanunu ile baĢlamıĢ ve 1819-1891 yılları arasında ingiltere‟de iĢçi 

sağlığı ve iĢ güvenliği kavramına yer veren çeĢitli yasalar bunu izlemiĢtir.1883-1889 Almanyadaki 

rismark döneminde  genel sigorta uygulaması,  ve 1841 de çıkarılan Fransa da  çocukların 

korunmasına iliĢkin yasa daha çok askeri gereklere dayanmaktadır. 1840 yılında isveçte ve 1877 

yılında ABD‟de  çıkarılan  yasalarda iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği kavramlarından söz edilmiĢtir.  Türk 

yasalarında ilk belge 1865 yılında kömür üretimi arttırmak amacıyla çıkarılan Dilaver PaĢa 

Nizamnamesi‟dir. Bu nizamnamede daha çok iĢçilerin çalıĢma Ģartlarına iliĢkin hükümler 

bulunmaktadır. Ġkinci yasa 1869 yılında yayımlanan ve Osmanlı imparatorluğunda ki Maadin 

nizamnamesidir. Bu nizamname ile  maden iĢletenler, madende bir doktor ve bir eczacı bulundurmak 

ve kazaya uğrayan iĢçi ailesine tazminat ödemekle yükümlüdür. Türkiye de KurtuluĢ savaĢının devam 

ettiği dönemde 10/09/1921 tarihinde Ereğli Havzai Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun Ġlk 

olarak çıkarılmıĢtır. Bu yasa ile çalıĢma süresi 8 saat ile sınırlanmıĢ ayrıca 18 yaĢından küçük 

çocukların  maden ocaklarında çalıĢmaları yasaklanmıĢtır. 1924 yılında hafta sonu tatili kanunu 

çıkarılmıĢtır. 1926 yılında yürürlüğe giren borçlar kanununda  iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği konusunda  

iĢverenlerin iĢyerlerinde iĢçi sağlığını koruma ve iĢ güvenliği önlemlerini alma ve tazminat  hükümleri 

bulunmaktadır. Türkiye de ilk iĢ kanunun 15/06/1936 tarihinde yürürlüğe girmiĢ 3008 sayılı iĢ kanunu 

ile ayrıntılı ve sistemli bir düzenlemeye kavuĢmuĢtur. ĠĢçi iĢveren iliĢkilerini düzenleyen ilk resmi 

teĢkilat 28/01/1946 yılında çalıĢma Bakanlığının kuruluĢ ve görevleri hakkında kanun bulunmaktadır.  

1947 yılında Sanayi ve ticaretle iĢ teftiĢi hakkında 81 sayılı uluslar arası AnlaĢmayı ILO üyelerinin 

onayına sunmuĢtur. Türkiye 1950 yılında 5690 sayılı yasa ile onanmıĢ ve bu anlaĢma ile ILO ile olan 

bağlarını da kurmuĢtur. 3008 sayılı iĢ kanunu 1967 yılında 931 sayılı yasa ile yürürlükten kaldırılmıĢ, 

Ancak bu yasada Anayasa Mahkemesi tarafından Ģekil yönünden 1970 yılında iptal edilmiĢ. Bunun 

üzerine 28/08/1971 tarih ve 1475 sayılı iĢ kanunu yürürlüğe girmiĢtir.(Tekelioğlu, 1994:19) 

  

2003 yılında Türkiye de, 4857 sayılı iĢ kanunu  yürürlüğe girmiĢ , bu kanunda iĢçi ve 

iĢverenlerin çalıĢma ortamlarındaki haklarını ve sorumluluklarını düzenlenmiĢtir.  30/06/2012 yılında 

28339 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı iĢ sağlığı ve güvenliği 

kanunu   6331 Sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 01 Ocak 2013 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiĢ 

bulunmaktadır. 6331 sayılı kanunun amacı,  ĠĢ yerlerinde iĢ sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve 

mevcut sağlık ve güvenlik Ģartlarının iyileĢtirilmesi için iĢveren ve çalıĢanların görev, yetki, 

sorumluluk, hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesinden ibarettir. 

 

http://www.alomaliye.com/is-sagligi-ve-guvenligi-kanunu-mevzuati-.htm
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2. Ġġ KAZALARI 

ĠĢ kazaları, olayın meydana gelme Ģekline olay sonucu oluĢan zararın niteliğine ve olayın sonuçlarına 

bağlı olarak değiĢik Ģekillerde sınıflandırılmaktadır.  

A) Kazanın cinsine göre; DüĢme, Parça ve malzeme düĢmesi, Göze yabancı cisim kaçması,Ezilme 

veya sıkıĢma, yanma, Patlamalar, Makinelerden olan kazalar, El aletlerinden olan kazalar, Elektrik 

kazaları, Zararlı ve tehlikeli maddelere değme sonucu oluĢan kazalar. 

B) Yaralanmanın ağırlığına göre : Yaralanma ile sonuçlanan kaza, Bir günde fazla iĢten 

uzaklaĢmaya neden olmayacak ve tedavi getirmeyen kazalar, Bir günden fazla iĢten uzaklaĢmayı 

gerektiren kazalar, Sürekli iĢ göremezliğe neden olan kazalar, Ölüm ile sonuçlanan kazalar 

C) Yaralanmanın cinsine göre : Kafa yaralanmaları, Boyun omurga yaralanmaları, Göğüs kafesi ve 

solunum organları yaralanmaları, iç organ yaralanmaları, Omuz üst kol ve dirsek yaralanmaları 

,Kalça,dizkapağı,uyluk,baldır, ve ayak kemiği yaralanmaları,Ön kol ,el bileği, el içi ve parmak 

yaralanmaları, Ruhsal ve sinirsel tahribat yapan kazalarıdır.(Aydın, 2013:850) 

 

2.1. ĠĢ kazalarının temel nedenleri  

ĠĢ kazalarının temel nedenleri 4 M yaklaĢımıdır. Bunlar sırasıyla, 

Ġnsan (Man), Makine ( Mechine), Ortam ve çevre(Media),Yönetim (Management)    

Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO) Ansiklopedisine göre iĢ kazası tanımı,  Belirli bir zarara 

yada yaralanmaya neden olan beklenmeyen ve önceden planlanmamış bir olay  olatrak 

tanımlanmıştır.  Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ise bu tanım;  Önceden planlanmamış, çoğu 

kez kişisel yaralanmalara, makinaların, araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre 

durmasına yol açan bir olay olarak tanımlanmaktadır. 

Türkiyede 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‟nda  ise iĢ kazası 

tanımı; Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, - İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, - 

Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın 

geçen zamanlarda, - Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, - 

Sigortalının, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri 

sırasında hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen ve sonradan bedence ve 

ruhça arızaya uğratan olay olarak tanımlanmıĢtır. (MMO Oda Raporu,2014:59). 

6331 sayılı  iĢ sağlığı ve güvenliği kanunun 3/g maddesine göre; “ĠĢ kazası: ĠĢyerinde veya 

iĢin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen yada 

bedenen özre uğratan olayı ifade etmektedir. (Narter, 2015:12) 

 

2.2.ĠĢ kazasının Unsurları 

 

Bireysel iĢ hukuku anlamında iĢ kazasının unsurları aĢağıda sırayla verilmiĢtir. 

a)Kazaya uğrayan kiĢinin 5510 sayılı  yasa kapsamında sigortalı olması,  

b) Sigortalının dıĢtan gelen, istenmeyen ani bir kazaya uğraması , 

 DıĢtan gelen Etken, Ġstenmeyen Olay, Ani olay 

c)Sigortalının Kaza sonucu Zarar Uğraması, 

d) Uygun Ġlliyet bağı bulunması, 

 Kaza ile zarar arasında İlliyet Bağı: Olayların normal akıĢına ve genel hayat tecrübelerine 

göre gerçekleĢen türden zararlı bir sonucun meydana gelmesidir. 

 Kaza ile yapılan iş arasında illiyet bağı: Anılan kavram bazı içtihatlarda kaza ile iĢveren yada 

onun eylemi arasında illiyet bağı olarak belirlenmekte, bazılarında ise kaza ile iĢverenin iĢ güvenliği 

önlemlerini alma ve özen gösterme yükümlülüğüne aykırı davranıĢı arasındaki illiyet bağı 

kurulmaktadır. Örnek verilecek olursa,  ĠĢçinin çalıĢmakta olduğu inĢaattan düĢmesi, ĠĢverene ait 

plastik imalatı iĢyerinde pres iĢçisi olarak çalıĢan iĢçinin parmaklarını pres makinesinde kaybetmesi 

örnek olarak verilebilir.  

 Uygun illiyet bağının kesilmesi: Yargıtay uygulaması ve öğretiye göre mücbir neden 

(Zorlayıcı neden),zarar görenin kusuru, Üçüncü kiĢinin kusurudur.  

Mücbir sebep‟e örnek verilecek olursa, doğal afet uyurken iĢ yeri yatakhanesinin deprem 

sebebiyle yıkılması verilebilir. Zarar görenin kusuruna örnek verecek olursak,  sigortalının iĢ yerinde 

intihar etmesi 5510 sayılı yasaya göre iĢ kazasıdır Ancak , iĢ ile kaza arasındaki illiyet bağı 

sigortalının kastı ile kesilmiĢ olduğundan bireysel iĢ hukuku yönünden iĢ kazası sayılmaz ve dolayısı 
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ile iĢveren sorumlu tutulamaz.  Üçüncü kiĢinin ağır kusuruna örnek verecek olursak  A bir evin 

zeminine yağ dökmüĢ, fakat evin kapıcısı olan B, yağ lekesi bulunan yeri temizlemeyi ihmal etmiĢ, 

daha sonrada ayağı kayarak düĢmüĢ ve bacağını kırmıĢ ise, Bu durumda illiyet bağı bu olayda 

kesilmiĢtir. Zira kapıcı olan B görevini yerine getirmemiĢ yağlı yeri yıkamamıĢ bunun sonunda kendi 

kusuruyla düĢerek ayağı kırılmıĢtır. (Narter, 2015:35) 

 

2.3. ĠĢ kazası öğreti ve uygulamada karine olarak iĢ kazası kabul edilen haller 

 

a) Yapılan ĠĢ sırasında meydana gelen kazalar iĢ kazasıdır. 

b) ĠĢ süresinde veya iĢ süresinden sayılan hallerde meydana gelen kazalar iĢ kazasıdır. 

c) Yapılan iĢin yarattığı tehlike sonucunda meydana gelen kazalar iĢ kazasıdır. 

d) ĠĢverenin, iĢ sağlığı ve iĢ güvenliği tedbirlerini almamasından kaynaklanan kazalar iĢ 

kazasıdır. (Narter, 2015:45) 

  

 3. KUSUR VE KUSUR SORUMLULUĞU KAVRAMI  

 

Kusur sorumluluğunun ilk kurucu unsuru insan davranıĢıdır. Hukuki değerlerin ihlali ve 

bundan doğan zarar, kusur sorumluluğunda insan davranıĢına dayanır. Haksız fiil sorumluğunun 

gerçekleĢmesi için meydana gelen zararın sebebinin  bir insan davranıĢı olması gerekir. DavranıĢ 

kavramı, bir üst kavram olup, bu hem bir Ģey yapmayı ifade eden olumlu davranıĢı, hem de bir Ģey 

yapmama anlamındaki olumsuz davranıĢı da kapsamaktadır. (Narter, 2015:386) 

     

Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri hemen her konuda en küçük duraksanma da araĢtırma ve 

inceleme yapmadan ve yanların haklarını kullandırmadan bilirkiĢi görüĢüne  baĢvurmaktadır. 

BilirkiĢiye gidilmesi gereken durumlarda ise; tüm sorunlar bilirkiĢiye bırakılmakta; görüĢler, çoğu 

tartıĢılmadan, olduğu gibi kararlara aktarılmaktadır. Türk yargısında bilirkiĢi kurumunun hakkın özüne 

etki eden olumsuz sonuçları oluĢturan duruma geldiği ve yargı hakkının yargıçlarca mı?, bilirkiĢiler 

tarafından, kullanıldığı tartıĢılır hale gelmiĢtir. Yüksek mahkeme Yargıtay (DanıĢtay ve diğerleri) bazı 

kararları ayrık; kusur ve derecesinin belirlenmesinin teknik bir sorun olduğunu kabul ederek 

mahkemelerin yanlıĢ uygulamayı sürdürmelerine öncülük etmektedir. Oysa çağdaĢ hukuk ve yargı 

düzeni kurulmuĢ ülkelerde böyle bir uygulama söz konusu değildir. Aslında bu yanlıĢ yöntemin nedeni 

hukuk ve olgu sorunlarının doğal olarak iç içe olmasının yarattığı yanlıĢ yargı ve yargıçların çoğunda 

bilgi eksikliği yanında sorgulama, araĢtırma geleneği ve yeteneğinin yeterince geliĢmemiĢ 

olmasıdır(AĢçıoğlu, 2008:3). 

  

Yürürlükten kaldırılan Hukuk usulü Mahkemeleri Yasasının 275. maddesi hangi konularda 

bilirkiĢiye gidilebileceği açıkça belirlenmiĢtir. Örnek bir olayda; araĢtırılması gereken kusur hukuki bir 

kavramdır. Bu nedenle bilirkiĢinin görevi teknik ve özel bilgiyi gerektiren konularla sınırlıdır.  Örnek 

olayda  boruların teknik koĢullara uygun  yapılıp yapılmadığı ve  bu Ģekildeki mal almanın nasıl 

yapılacağı yolunda bilirkiĢi görüĢü alması doğrudur. Ancak bilirkiĢilerin görevi bu bilgileri vermekle 

sınırlıdır. Bu yolla elde edilen bilgi ve verilerin somut hukuk kuralı (kusur) içinde  değerlendirilmesi 

(Nitelendirme) ve kusur olup olmadığı belirleme yargıca aittir. (Y.HD 21.9.1993-8795/10853) 

 

Yeni Türkiye de yürürlüğe giren 04/02/2011 tarihli  ve 27836 nolu resmi gazetede yayınlanan  

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri  Kanunun 266. maddesinde “- (1) Mahkeme, çözümü hukuk dıĢında, 

özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, 

bilirkiĢinin oy ve görüĢünün alınmasına karar verir. Hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki 

bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkiĢiye baĢvurulamaz.” hükmüne yer verilmiĢtir. 

Kusur ve derecelendirmesinin tamamen bilirkiĢilere bırakıldığı ve bunun bugünde 

sürdürüldüğü bir olgudur. Yargıtay‟ın önümüzdeki yıllarda hatalı yöntemini tümüyle terk ederek 

uygulamaya yön verecek biçimde doğru olan yöntemi benimseyeceğini ümit edilmektedir. 

  Yukarıdaki yanlıĢ yöntem sonucunda bir bireyin; 1-Doğru ve güvenli (Adil) yargılanma hakkı 

çiğnenmektedir.  2- Yargıya karĢı güven sarsılmaktadır. 3-Yargıç yeteneği ve bilimin geliĢmesi 

engellenmektedir. 
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3.1. Kusur Sorununun Çözümünde Ġzlenmesi Gereken Yol (Metod) 

 

Ġlk koĢul Ġzlenecek yolun iyi seçilmesi ve bilinmesi gerekir. Kusur konusunda ortaya çıkan 

sorunları doğru olarak çözebilme aklın yaĢam alanında kullanılmasıyla gerçekleĢir. Akıl yürütme 

“Uygulanacak hukuk normuna iliĢkin teorik bilgiyi” bilginin kullanılmasında izlenecek metodun 

bilinmesini” ve uyuĢmazlık konusu yaĢam olayının bilgisini” gerekli kılar. Kusurun belirlenmesi 

süreci, doğru olarak kabul edilen bu bilgilerden mantıksal bir iĢlemle sonuç çıkarmayla tamamlanır 

(AĢçıoğlu, 2008:3). 

Kusur hukuka aykırı bir davranıĢ sonucu güncelleĢir. BaĢka bir kusur ile hukuka aykırılık iç 

içedir. Kusur insana özgü bir davranıĢ olduğuna göre bir Ģeyi yapıp yapmama konusundaki güç (irade 

ve zeka) ile doğrudan ilgilidir. Kusur fiili eylemi durumun sonucunu oluĢturur.  Bu nedenle 

kınanabilen davranıĢ nesnel nitelikte etkin bir davranıĢ olabileceği gibi kaçınma biçiminde bir davranıĢ 

da olabilir. Özde değer yargısı niteliğinde bir kavram olan kusurun hangi durumlarda var olduğunu 

hangi durumlarda olmadığının belirlenmesi her somut olayın kendi özellikleri içinde gerçekleĢtirilecek 

bir değer yargısını gerekli kılar (Koçhisarlıoğlu,1990:80). 

 

3.2. ĠĢ mahkemelerinde bilirkiĢilik  

 

ĠĢ Mahkemeleri 5521 sayılı kanunla, uzmanlık esasına dayalı olarak kurulmuĢ, tek hakimli 

özel mahkemelerdir. ĠĢ Mahkemelerinde 5521 sayılı yasanın 1 inci maddesinde yazılı davalar ile, bazı 

iĢ ve sosyal güvenlik hukuku kökenli yasalardan doğan davalar görülmektedir.  

ĠĢ yargısı yüzlerce çeĢit davayı içeren büyük bir disiplindir. Bu dava çeĢidi içersinde hesap 

bilirkiĢiliği ve kusur bilirkiĢiliği baskın rol oynarlar. 

Hesap bilirkiĢiliğine alacak davalarında (iĢçilik alacaklarının her çeĢidi- kıdem-ihbar 

tazminatı- ücret ve ekleri alacakları vd.), istirdat davalarında (fazla ödenen kıdem tazminatının geri 

alınması vd), olumlu tespit davaları ( belli tarihler arasında çalıĢtığının tespitini talep eden hizmet 

tespiti davaları) olumsuz tespit davaları (prim borcu bulunmadığını tespiti), iptal davaları (yaĢlılık 

aylığına hak kazandığının tespiti vd), itiraz davaları (Yetkinin iptali, 6183 sayılı yasaya göre 

gönderilen ödeme emrine itiraz davası vd) gibi pek çok davada gerek görülmektedir. 

 ĠĢ kazalarından kaynaklanan davalarda ve rücu davalarında kazadaki kusur dağılımı, iĢverene 

zarar veren iĢlemde iĢçinin kusur derecesinin tayini de kusur bilirkiĢileri tarafından yerine 

getirilmektedir. Yine tarafların kusur durumunun araĢtırılmasının gerekli olduğu alacak davaları da 

bulunmaktadır (Bozkurt, A., H., 2001: 524-526). 

 

3.3. Türkiye de iĢ mahkemelerinde kusur derecelendirilmesi 

 

ĠĢ mahkemelerinde  kusur derecelendirilmesinde yürülükte bulunan kanunlara bağlı olarak 

(4857 sayılı, iĢ kanunu,   6331 sayılı ĠĢ sağlığı ve güvenliği kanunu, vb.)  iĢ kazasındaki kusurlu 

kiĢilerin öncelikle tespiti yapılmalıdır.  

ĠĢ mahkemesi dava dosyalarında genellikle bulunan SGK IĢ müfettiĢlerince hazırlanmıĢ  

müfettiĢ raporları dikkatlice değerlendirilmelidir. Mutlaka ĠĢ mahkemesi dosyaları içerisine Savcılık 

soruĢtırma dosyası varsa ceza dava dosyaları  mutlaka iĢ mahkemesi dosyası içerisine 

getirtirilmelidir.ĠĢ mahkemesi dava dosyalarında mutlaka yukarıda belirttiğim dava dosyaları 

mahkeme aracılığı ile getirtirildikten sonar iĢ mahkemesi dava dosyları bilirkiĢilerce alınmalıdır.  

Kusur derecelendirilmesi için , SGK ĠĢ müfettiĢlerince hazırlanmıĢ müfettiĢ raporları, varsa 

ceza davası dosyasındaki ġüpheli/sanık kiĢilerin kimler olduğu  tespiti yapilmalı varsa ceza davası 

dosyası içerisinde hazırlanmıĢ bilirkiĢi raporları değerlendirilmelidir.  Ceza dava dosyası içerisinde 

verilmiĢ  kesinleĢmiĢ mahkeme kararları ĠĢ mahkemeleri dosyasında kusur derecelendirilmesinde 

mutlaka değerlendirilmeye bilirkiĢilerce alınmalıdır.  

ĠĢ mahkemelerinde kusur derecelendirilmesinde öncelikle iĢ kazasına sebep olanların kimler 

olduğunu yani kusurlu kiĢilerin tespiti yapılmalı varsa iĢ kazasındaki üçüncü kiĢiler tespiti 

yapılmalıdır.  Kusur derecelendirilmesi HMK (Hukuk Muhakemeleri Kanunu) da olduğu gibi %100 

üzerinden belirlenmelidir. ĠĢ kazasındaki her bir kusurlu kiĢinin yasadaki uymadığı  madde yazılarak , 

kusurlu kiĢinin uymadığı madde sayısına bağlı olarak  yüzde oranın tespiti  mühendislik yaklaĢımıyla 

yapılmalıdır.      
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3.4. Türkiyede ĠĢ mahkemelerinde bilirkiĢi seçimi  

 

 Türkiyede ĠĢ mahkemelerinde ĠĢ kazalarında iĢ güvenliği uzmanlığı  6331 sayılı kanun ile 

getiriltilmiĢ olup bu kanunda kimlerin iĢ güvenliği uzmanı olacağıda belirlenmiĢtir. En son yasal 

düzenleme ile “Mühendislik- mimarlık fakültesi mezunları, fen edebiyat fakültelerinin fizik, kimya 

biyoloji bölümü mezunları, teknik öğretmenler ve iĢ sağlığı güvenliği programı mezunları” iĢ 

güvenliği uzmanı olabilmektedir. ĠĢ mahkemelerinde yukarıda belirtilen uzmanlık  belgesini alan her 

kez bütün alanlarda kendi meslekleri dıĢında da bilirkiĢilik yapabilmektedirler. Bu durum ivedilikle iĢ 

mahkemeleri hakimleri tarafından ilgili kiĢinin kendi mesleği ile ilgili iĢ kazasında reysen 

seçilmelerini sağlamaları gerekmektedir. Örneğin Su ürünleri Mühendisi A sınıfı bir  iĢ güvenliği 

uzmanı  bir inĢaattan yüksekten düĢen bir iĢ kazasının iĢ mahkemesinde bilirkiĢi seçilmesi hayatın 

olağan akıĢına da terstir.  Bu durumun bir an önce durdurulması da gerekmektedir.     

 

Türkiye de insanların iĢ kazaları sebebiyle ölmelerinin önüne geçilmesi bakımından, hem de 

yeni bir istihdam alanı olarak multi disipliner bir konu olan ĠĢ güvenliği konusunda, Türk 

üniversitelerinde Mühendislik ve Teknoloji fakültelerinde  aynı mekantronik mühendisliği bölümü 

gibi (Mekantronik Mühendisliği bölümü, Makina ve Elekronik Mühendisliği bölümlerinin 

birleĢiminden ortaya çıkmıĢtır),  “ĠĢ güvenliği Mühendisliği” lisans programının açılması iĢ 

kazalarının önüne geçilmesinde eğitimli insanların  iĢ hayatında olması gerektiği önerisinde de 

bulunuyoruz. 

  

SONUÇ 

Türkiyede ĠĢ mahkemelerinde kusur bilirkiĢiliğinin ön plana çıkması, bunun için mevcutta 

bulunan her ildeki adli komisyonlarda  iĢ güvenliği uzmanı bilirkiĢiliği spesifik olarak ilgilinin mesleği 

belirtilmesinin sağlanması gerekmektedir.  

  

Türkiyede  tek hakimli olan ĠĢ mahkemelerinde kusur derecelendirilmesinde öncelikle iĢ 

kazasına sebep olanların kimler olduğunun, yani kusurlu kiĢilerin tespiti yapılmalı varsa iĢ kazasındaki 

üçüncü kiĢiler de tespiti yapılmalıdır.  Kusur derecelendirilmesi HMK (Hukuk Muhakemeleri Kanunu) 

da olduğu gibi %100 üzerinden belirlenmelidir. ĠĢ kazasındaki her bir kusurlu kiĢinin yasadaki 

uymadığı  yasa maddesi yazılarak, kusurlu kiĢinin uymadığı madde sayısına bağlı olarak  yüzde oranın 

tespiti  mühendislik yaklaĢımıyla yapılmalıdır.      

Türkiye de iĢ mahkemelerinde bilirkiĢilik seçiminde, ĠĢ güvenliği uzmanlarının kendi 

meslekleriyle ilgili davalarda bilirkiĢi seçilmeleri sağlanmalıdır. 

ĠĢ kazalarının Türkiye de önüne geçilebilmesi için alternatif bir çözüm olan Yükseköğretim 

Kurulu BaĢkanlığı(YÖK)‟na bağlı üniversitelerin Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinde” ĠĢ 

güvenliği Mühendisliği” bölümünün kurulmasını önermekteyiz. 
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Abstract 

 

Biometric systems, makes automatic recognition process with unique people characteristics. it is still 

seeking solutions for reliable identification systems in today‟s World. hand vessels based 

identification systems is thought to be reliable and accurate. So, this subject is becoming more 

interesting for researchers in the field. 

In this study, hand vein recognition systems have been investigated to develop biometric analysis 

Technologies. Vascular imaging device developed and hand veins samples were collected by 

researchers. 12 different methods has been examined for these images‟ clasifications.  Such as 

kernel  principal component analysis of hand vein images, Procrustes analysis, Laws Texture Energy 

Measure, Pixel based classification, object based classification. 

Keywords: Hand vein, Classification 

 

El Damari Temelli Kisi Tanima Sistamlerinde Siniflandirma
 
 

Özet 

 

Biyometrik sistem, bireyin benzersiz karakteristik özellikleri ile otomatik kiĢi tanıma iĢlemi yapar. 

Güvenilir kiĢi tanıma sistemleri günümüz dünyasında hala çözüm aranan bir problemdir. El damarı ile 

kiĢi tanıma  sistemlerinin güvenilir ve doğru olduğu düĢünülmektedir. Bu yüzden bu konuda birçok 

araĢtırma yapılmaktadır. 

Bu çalıĢmada  biyometrik analiz teknolojileri  geliĢtirmek için el damarı tanıma sistemleri 

araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmacılar tarafında damar görüntüleme cihazı geliĢtirilmiĢ ve el damarları 

örnekleri toplanmıĢtır. Ardından bu görüntülerin sınıflandırılması için 12 farklı metot üzerinde 

çalıĢmıĢtır. Üzerinde çalıĢılan bazı metotlar, Laws Doku Enerji ölçümü, Procrustes analizi, nesne 

tabanlı sınıflandırma, pixel tabanlı sınıflandırma, Temel bileĢenler analizi.  

Anahtar Kelimler: Sınıflandırma, El Damarı 

  

                                                           
1
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 Yalova Üniversitesi & AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu,  Bakı Az1141 Azərbaycan 
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ĠĢaret Dili Dersi’nin Özel Gereksinimli Bireylerin Farkındalığına Etkisi 
 

SAMSUNLU Ö.1                ARIN E.2                      ÖNEM E.3                  

omersamsunlu@sdu.edu.tr           evrenarin@sdu.edu.tr                 ebruonem@sdu.edu.tr 

 

Özet 

 

ĠĢaret dili gün geçtikçe daha yaygın hale gelen bir iletiĢim aracı olarak karĢımıza çıkıyor. 

ĠĢitme engelli bireylerle daha rahat iletiĢim kurulabilmesi için birçok özel ve resmi kuruluĢ bünyesinde 

iĢaret dili bilen personel istihdam etmekte veya mevcut personeline iĢaret dili eğitimi aldırmaktadır. 

Ayrıca Yükseköğretim Kurulu Engelli Öğrenci Komisyonu‟nun iĢaret dilinin tüm yükseköğretim 

programlarında seçmeli ders olarak eklemesi kararı uyarınca iĢaret dili dersi, üniversitelerde seçmeli 

ders olarak öğrencilerin seçimine sunulmuĢtur.  

 

Bu araĢtırmanın amacı ĠĢaret Dili Dersi‟nin özel gereksinimli bireylerin farkındalığına etkisini 

belirlemektir. Bu kapsamda araĢtırmacılar tarafından Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu‟nda Çocuk GeliĢimi, Ġlk ve Acil Yardım, Tıbbi Laboratuvarı, 

Anestezi, ve YaĢlı Bakımı bölümlerinde 12 hafta boyunca ĠĢaret Dili Dersi verilmiĢtir. Ders sonunda 

171 öğrenciye araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen anket uygulanmıĢtır. Elde edilen verilen SPSS Paket 

Programı‟nda yorumlanacak ve ĠĢaret Dili Dersi‟nin özel gereksinimli bireylerin farkındalığına etkisi 

ortaya koyulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: ĠĢaret dili, özel gereksinimli bireyler, farkındalık 

 

 

Sign Language Courses’Awareness Impact of Special Needs Individual 

 

Abstract 
 

Sign language is becoming a more common communication tool. In order to communicate 

more easily with disabilities many private and public institutions recruit staff on site who knows sign 

language or train sign language to their own personal. According to Council of Higher Education for 

Students with Disabilities Commission sign language courses are offered as electives in the selection 

of students in universities. 

 

The purpose of this research is to determine the effect of the awareness of individuals special 

needs Sign Language course. In this context sign language course were given during 12 weeks in 

department of Child Development, Elderly Care, First Aid, Medical Laboratory and Anesthesia in 

Süleyman Demirel University Health Services Vocational School by the researchers. At the end of the 

course a questionnaire developed by the researchers was applied to171 students. The data obtained 

will be reviewed in the SPSS Program and Sign Language Courses‟ effect of awareness of individuals 

with special needs will be set out. 

 

Keywords: Sign language, individuals with special needs, awareness 
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Özel gereksinimli birey kimdir? 

Özel gereksinimli birey; çeĢitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından 

akranlarından beklenen düzeyde anlamlı farklılık gösteren bireydir. 

 

YaĢamınızda, çevrenizde gözleri görmeyen, iĢitmeyen, yürüyemeyen ya da tekerlekli sandalye 

kullanan, konuĢurken kekeleyen, bazı derslerde güçlükleri olan ya da herkesten farklı ilgi alanı olup 

çevresini sorularıyla bunaltan,3 yaĢında kendi kendine okuma yazma öğrenen, yetiĢkinler düzeyinde 

bilgi sahibi olan kiĢilerle karĢılaĢtınız. Kimine acıdınız kimine ise imrendiniz. Bu çocuklar sizden 

FARKLI özel gereksinimi olan çocuklardır. 

 

Özel gereksinimli bireylerin en yaygın Ģekilde sınıflandırılması Ģu Ģekildedir; 

 

Dil ve konuĢma güçlüğü olan bireyler: Dil ve konuĢma bozuklukları sözel iletiĢimin herhangi 

bir nedenle olmaması ve herhangi bir boyutta ortaya çıkan aksaklıklar ve düzensizlikler Ģeklinde 

tanımlanabilir (Aral, 2011, s. 21). Dil ve konuĢma bozukluğu olan bireylere genellikle kekeme, bozuk 

konuĢan veya konuĢma özürlü gibi isimler takılır. Bunun temel nedeni konuĢma bozukluğu olan 

kiĢilerin ne konuĢtuğundan çok nasıl konuĢtuğuna odaklanılmasıdır. KonuĢma bozukluğu, çocukların 

%3,5‟inde görülmekle beraber, konuĢma bozukluklarında genellikle konuĢma güçlüğü, konuĢma ritmi 

ve akıĢı, vurgu ve ses birimlerinin çıkarılıĢı noktalarında bazı sorunlar gözlenir (Özgür, 2008). 

 

ĠĢitme engelli bireyler: ĠĢitme kaybının, bir iĢitme cihazı ile ya da cihazsız, yalnız iĢitme 

yoluyla ana diline iliĢkin bilgileri baĢarılı bir biçimde iĢlemlemesini önemli derecede engellediği 

bireydir (Aral, 2011). ĠĢitme engeli genellikle iĢitme duyarlılığının bireyin geliĢim, uyum ve 

iletiĢimdeki görevini yerine getirememesi sonucunda ortaya çıkar. Eğer iĢitme engeli, kiĢi anadilini 

öğrenmeden ortaya çıkmıĢ ise bu durum yaĢam boyu dil ve konuĢma becerisi kazanmayı olumsuz 

yönde etkiler (Özgür, 2008). ĠĢitme engelli bireyler sınıflandırılırken duydukları sesin Ģiddeti yani 

desibel kullanılmaktadır (Aral, 2011). 

 

Görme engelli bireyler: Yapılan tüm tıbbi müdahale ve tedavilere rağmen görme duyusunda 

kısmen veya tamamen kısıtlılık bulunan bireylerdir. Görme engelli bireylerin büyük bir bölümü kısmi 

görme yetersizliğine sahip olup, görme yetisine hiç sahip olmayan bireylerin oranı düĢüktür (Özgür, 

2008). Dünya genelinde yaklaĢık 314 milyon görme yetersizliği bulunan birey mevcuttur ve bunların 

45 milyonu görmezdir (kördür). Görme yetersizliği olanların yaklaĢık %87‟si geliĢmekte olan 

ülkelerde yaĢamaktadır. Dünya çapındaki görme yetersizliklerinin yaklaĢık %85‟i, körlüklerin ise 

%75‟i önlenebilir veya tedavi edilebilir niteliktedir (Baykoç, 2011). 

 

Fiziksel (Ortopedik) engelli bireyler: Amerikan Özürlü Bireylerin Eğitim Yasası‟nda 

ortopedik yetersizliği, çocuğun eğitimsel performansını etkileyen doğuĢtan anomaliler, hastalıklar ve 

diğer faktörlerin neden olduğu yetersizlik Ģeklinde tanımlanmıĢtır (Sığırtmaç ve Gül, 2008). Bedensel 

engel genellikle sinir sisteminin zedelenmesi, eklem veya kasların fonksiyonel özelliklerini tam olarak 

yerine getirememesi sonucunda oluĢur. Bu nedenle bedensel engelli bireylerde en sık karĢılaĢılan 

sorun hareket kısıtlılığına sahip olmalarıdır (Özgür, 2011). 

 

Zihinsel engelli bireyler: Zihinsel engelli bireyler genel nüfus ve engel grupları içerisinde en 

sık karĢılaĢılan gruptur (Ġlhan, 2008). Zihinsel engelli bireyler çeĢitli zekâ testleri yapılarak tespit 

edilirler. Yapılan testler sonucunda zekâ puanı düĢük olan çocuklara zihinsel engelli tanısı 

konulmaktadır. Zihinsel engelli bireylerde zeka puanlarına göre hafif, orta veya ileri düzey zihinsel 

engelli gibi gruplara ayrılırlar (Bıyıklı ve diğ., 1995). 

 

Üstün yetenekliler: Üstün ve özel yeteneklilik, bireyin, genetik özelliklerle var olan ve 

çevresel uyaranlarla geliĢen; fiziksel büyüme ve geliĢim, biliĢsel geliĢim, sosyal-duygusal geliĢim 

alanlarının hepsinde veya birkaçında çeĢitli gözlem ve ölçme araçlarıyla uzman kiĢiler tarafından 

gözlenen veya ölçülebilen yaĢıtlarından ileri düzeyde olma durumudur (Baykoç, 2011, s.58). Üstün 

zekâlı çocuklar çeĢitli zekâ testlerine tabi tutulduktan sonra diğer akranlarına göre daha yüksek zekâ 
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puanlarına (ZP) sahip olduğu tespit edilen çocuklardan oluĢur. Üstün zekâlı çocuklar toplumda %2 

gibi bir orana sahiptir. Üstün zekâlı çocuklar sahip oldukları farklı yetenekler nedeni ile normal 

geliĢim gösteren akranları ile aynı eğitimi almak yerine, bireysel yeteneklerini geliĢtirici özel eğitim 

almaları gerekmektedir (Özgür, 2011). 

 

Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler: Öğrenme güçlüğü genellikle doğuĢtan gelen veya 

yaĢanılan çevrenin etkileri sonucunda ortaya çıkan bir sorundur. Bununla birlikte öğrenme güçlüğüne 

neden olan sorunlar tam olarak bilinmemektedir (Özgür, 2008). Öğrenme güçlüğü olan bireylerde 

ortaya çıkan okuma ve öğrenme sorunları kiĢinin gelecekteki yaĢamını olumsuz yönde etkilemektedir 

(Sarıpınar, 2006). 

 

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorunu olan bireyler: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

bozukluğu (DEHB), çocuklarda geliĢimsel döneme uygun olmayan dikkat, dürtü, aĢırı hareketlilik ve 

kurallara uyum güçlüğü olarak tanımlanır (Lewis ve Miller, 1990; Akt. Baykoç, 2011). DEHB, bireyin 

yaĢına ve geliĢim düzeyine uygun olmayan dikkat sorunları, aĢırı hareketlilik ve istekleri 

erteleyememe (dürtüsellik) ile kendini gösteren bir bozukluktur. Bu bozukluğun dikkat eksikliği, aĢırı 

hareketlilik (hiperaktivite) ve dürtüsellik gibi üç temel belirtisi vardır (Sürücü, 2003). 

 

 

Türkiye’de Özel Gereksinimli Bireyler 

 

Ülkemizde süreğen hastalığı olan veya engelli olan kiĢiler genel nüfusun yüzde 12.29‟unu 

oluĢturmaktadır. Bu da hemen hemen 8,5 milyon kiĢi anlamına gelmektedir. Avrupa Birliği‟nin veya 

yüzde 18 olan Kuzey Amerika ve yüzde 20 olan Avustralya‟nın verileri ile karĢılaĢtırıldığında, bu oran 

çok yüksek görünmeyebilir. Ancak ülkeler arasındaki sosyokültürel ve ekonomik farklılıklar göz 

önüne alındığında, ülkemizde engeli olan kiĢilerin özellikle Batı Avrupa ülkelerinde yaĢayanlara göre 

engellilik halinden çok daha fazla etkilendiklerini söyleyebiliriz. Özellikle süreğen hastalıklar 

nedeniyle engeli olan yüzde 9.70 oranındaki vatandaĢımızın dıĢında kalan ve Dünya Sağlık 

TeĢkilatı‟nın  (2001)  tanımına uyan bir engeli  (bedensel, zihinsel, görsel, iĢitme ve konuĢma) olan ve 

toplam nüfusumuzun yüzde 2,58‟ini oluĢturan grubun, yaĢam kalitesi sahip olduğu özür ve engel 

nedeniyle ciddi boyutta olumsuz etkilemektedir. Bu çalıĢmada %12.29 dıĢında kalan bir grup insanın 

iĢitme ve konuĢma engeli olan bireylere bakıĢ açılarını ve bu konuyla ilgili bir eğitim aldıktan sonraki 

bakıĢ açılarını belirlemek amaçlanmıĢtır. 

 

 

TÜĠK verilerine göre ülkemizdeki özel gereksinimli bireylerin sayısı ve sınıflandırılması tablo 

1‟deki gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1 

Özürlülük oranı, 2002                   

  The proportion of disability, 2002                 
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         A. Toplam-Total      

         B. Erkek-Male   

         C. Kadın-Female           

  

  

Toplam özürlü nüfus                         

Total disabled population   

Ortopedik, görme, iĢitme, dil 

ve konuĢma ve zihinsel 

özürlü nüfus                                 

Orthopedically, seeing, 

hearing, speaking and 

mentally disabled population     

Süreğen hastalığa sahip olan 

nüfus                          

Population having chronic 

illnesses 

  A B C   A B C   A B C 

                        

Türkiye-Turkey 12,29 11,10 13,45   2,58 3,05 2,12   9,70 8,05 11,33 

                        

YaĢ grubu 

      

  

              Age group   

0-9 4,15 4,69 3,56   1,54 1,70 1,37   2,60 2,98 2,20 

10-19 4,63 4,98 4,28   1,96 2,26 1,65   2,67 2,72 2,63 

20-29 7,30 7,59 7,04   2,50 3,34 1,74   4,80 4,24 5,30 

30-39 11,44 10,43 12,42   2,56 3,18 1,95   8,89 7,26 10,46 

40-49 18,07 15,15 21,08   2,65 3,29 1,99   15,43 11,86 19,09 

50-59 27,67 22,56 32,67   3,23 3,73 2,74   24,44 18,83 29,94 

60-69 36,96 31,60 42,02   5,14 5,65 4,65   31,82 25,95 37,37 

70+ 43,99 39,77 47,77   7,89 8,45 7,38   36,10 31,32 40,39 

Bilinmeyen                       

Unknown 11,68 6,30 14,17   0,34 0,53 0,25   11,33 5,77 14,09 

                        

YerleĢim yeri                       

Place of residence                     

Kent -Urban 12,70 11,38 13,99   2,20 2,60 1,81   10,49 8,78 12,18 

Kır-Rural 11,67 10,69 12,63   3,16 3,74 2,59   8,50 6,95 10,04 

                        

Bölge-Region                       

Marmara-Marmara 13,13 11,66 14,59   2,23 2,60 1,87   10,90 9,05 12,73 

Ege-Aegean 11,86 10,69 13,00   2,59 3,15 2,05   9,27 7,55 10,95 

Akdeniz                       

Mediterranean 12,16 11,15 13,15   2,60 2,99 2,21   9,56 8,16 10,93 

TUĠK 

 

 

YÖNTEM 

ĠĢaret dili iĢitme veya konuĢma engellilerin aralarında iletiĢim kurabilmek için el hareketlerini, 

yüz mimiklerini ve bir bütün olarak vücut dilini kullanarak oluĢturdukları sessiz, görsel bir dildir. 

Engelli bireylerle iletiĢimi arttırabilmek amacıyla, eğitim öğretim kurumlarının müfredatına iĢaret dili 

dersinin eklenmesi ve kamu kuruluĢlarında bu dili bilen kiĢilerin istihdam edilmesi hususunda 

düzenlemeler yapılmaktadır. Bu çalıĢma Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulun‟da seçmeli ders 

olarak müfredata eklenen ĠĢaret Dili dersinin, dersi seçen öğrenciler tarafından  özel gereksinimli 

bireylerin farkındalığına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. Bu kapsamda Süleyman Demirel 

Üniversitesi Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu‟nda ĠĢaret Dili dersini seçen Çocuk 

GeliĢimi, Ġlk ve Acil Yardım, Tıbbi Laboratuvar, Anestezi, ve YaĢlı Bakımı programlarındaki 

öğrencilere 12 hafta boyunca aldıkları ĠĢaret Dili Dersinden sonra araĢtırmacılar tarafından düzenlenen 

anket uygulanmıĢtır. Yapılan anket çalıĢmasına 171 öğrenciye katılmıĢ olup anket sonucunda toplanan 

veriler SPSS 18.0 istatistiksel paket programı ile değerlendirilmiĢtir.   

BULGULAR 

 

AraĢtırmaya Katılan Bireylere ĠliĢkin Tanımlayıcı Ġstatistikler 
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Tablo 2. AraĢtırmaya katılanların öğrenim gördükleri bölümlere göre dağılımı 

DeğiĢkenler f % 

Çocuk geliĢimi 56 32,7 

Ġlk acil yardım 49 28,7 

Anestezi 42 24,6 

YaĢlı bakım 24 14,1 

Toplam 171 100,0 

Yazarın kendi hesaplamalarıdır 

AraĢtırmaya katılan bireylerin %32,7‟sinin çocuk geliĢimi, %28,7‟sinin ilk acil yardım, 

%24,6‟sının anestezi, %14,1‟inin yaĢlı bakım bölümünde öğrenim gördükleri tespit edilmiĢtir. 

 

Tablo 3. AraĢtırmaya katılanların yaĢ gruplarına göre dağılımı 

YaĢ grupları f % 

18 22 11,4 

19 74 38,3 

20 53 27,5 

21 16 8,3 

22 1 ,5 

23 3 1,6 

25 2 1,0 

Toplam  171 100,0 

Yazarın kendi hesaplamalarıdır 

 

AraĢtırmaya katılan katılımcıların %38,3‟ünün 19, %27,5‟inin 20, %11,4‟ünün 18, %8,3‟ünün 

21, %1,6‟sının 23, %1‟inin 25 ve 0,5‟inin 22 yaĢında olduğu tespit edilmiĢtir. 

 

 

Tablo 4. AraĢtırmaya katılanların cinsiyetlerine göre dağılımı 

Cinsiyet f % 

Erkek 32 19,2 

Bayan 135 80,8 

Toplam 167 100,0 

Yazarın kendi hesaplamalarıdır 

 

AraĢtırmaya katılan bireylerin %80,8‟inin bayan, %19,2‟sinin erkek olduğu tespit edilmiĢtir. 

 

 

Tablo 5. AraĢtırmaya katılanların Ailelerinde baĢka özel gereksinimli birey durumuna göre 

dağılımı 

Seçenekler f % 

Var 4 3,3 

Yok 116 96,7 

Toplam 120 100,0 

Yazarın kendi hesaplamalarıdır 

 

AraĢtırmaya katılan bireylerin ailelerinde baĢka özel gereksinimli birey durumuna %96,7‟si 

yok, %3,3 var cevabını verdiği tespit edilmiĢtir.  

 

 

Tablo 6. AraĢtırmaya katılanların bir dersten özel eğitim ile ilgili der/kurs/seminer v.b eğitim 

alma durumlarına göre dağılımı 

Seçenekler f % 

Evet 35 20,2 
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Hayır 136 79,8 

Toplam 171 100,0 

Yazarın kendi hesaplamalarıdır 

 

AraĢtırmaya katılan bireylerin bir dersten özel eğitim ile ilgili der/kurs/seminer v.b eğitim 

alma durumlarına %79,8‟i hayır, %20,2‟si evet cevabını vermiĢtir. 

 

AraĢtırmaya Katılan Bireylerin Ölçek Sorularına Verdikleri Cevapların Dağılımı 

 

Tablo 7. Katılımcıların „‟Bu dersten önce çevremdeki özel gereksinimli bireylerin 

farkındaydım‟‟ seçeneğine verdikleri cevapların dağılımı 

 

Seçenek  f % 

Tamamen Katılıyorum 86 50,3 

Katılıyorum 68 39,9 

Kararsızım 12 6,9 

Katılmıyorum 4 2,3 

Tamamen Katılmıyorum 1 ,6 

Toplam 171 100,0 

Yazarın kendi hesaplamalarıdır 

 

AraĢtırmaya katılan bireylerin “Bu dersten önce çevremdeki özel gereksinimli bireylerin 

farkındaydım” seçeneğine verdikleri cevaplara bakıldığı zaman %50,3‟ünün tamamen katılıyorum, 

%39,9‟unun katılıyorum, %6,9‟unun kararsızım, %2,3‟ünün katılmıyorum, %0,6‟sının tamamen 

katılmıyorum cevabını verdiği tespit edilmiĢtir.  

 

 

Tablo 8. Katılımcıların „‟Bu dersten önce çevremdeki iĢitme engelli bireylerle iletiĢim 

kurabilirdim‟‟ seçeneğine verdikleri cevapların dağılımı 

 

Seçenek  f % 

Tamamen Katılıyorum 13 7,6 

Katılıyorum 33 19,3 

Kararsızım 38 22,2 

Katılmıyorum 53 31,0 

Tamamen Katılmıyorum 34 19,9 

Toplam 171 100,0 

Yazarın kendi hesaplamalarıdır 

 

AraĢtırmaya katılan bireylerin “Bu dersten önce çevremdeki iĢitme engelli bireylerle iletiĢim 

kurabilirdim” seçeneğine verdiği cevaplara bakıldığı zaman %31‟inin katılmıyorum, %22,2‟sinin 

kararsızım, %19,9‟unun tamamen katılmıyorum, %19,3‟ünün katılıyorum, %7,6‟sının tamamen 

katılıyorum cevabını verdiği tespit edilmiĢtir.  

 

Tablo 9. Katılımcıların „‟Bu dersten sonra çevremdeki özel gereksinimli bireylerle olan 

farkındalığım arttı‟‟ seçeneğine verdikleri cevapların dağılımı 

 

Seçenek  f % 

Tamamen Katılıyorum 119 69,8 

   

Katılıyorum 42 24,4 

Kararsızım 8 4,7 

Katılmıyorum 2 1,2 

Toplam 171 100,0 
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Yazarın kendi hesaplamalarıdır 

 

AraĢtırmaya katılan bireylerin “Bu dersten sonra çevremdeki özel gereksinimli bireylerle olan 

farkındalığım arttı” seçeneğine verdikleri cevaplara bakıldığı zaman %69,8‟inin tamamen katılıyorum, 

%24,4‟ünün katılıyorum, %4,7‟sinin kararsızım, %1,2‟sinin katılmıyorum cevabını verdiği tespit 

edilmiĢtir. Önceki soruda araĢtırmaya katılan bireylerin “Bu dersten önce çevremdeki özel 

gereksinimli bireylerin farkındaydım” seçeneğine verdikleri cevaplara bakıldığı zaman %50,3‟ünün 

tamamen katılıyorum, %39,9‟unun katılıyorum, %6,9‟unun kararsızım, %2,3‟ünün katılmıyorum, 

%0,6‟sının tamamen katılmıyorum cevabını verdikleri göz önüne alındığında tamamen katılıyorum 

oranının %50,3‟den %69,78‟e çıktığı görülmektedir. Bu sonuçta iĢaret dili dersinin özel gereksinimli 

bireylerin farkındalıklarına olumlu yönde etki ettiği Ģeklinde yorumlanabilir.  

 

Tablo 10. Katılımcıların „‟Bu dersten sonra çevremdeki iĢitme engelli bireylerle olan iletiĢim 

becerim arttı‟‟ seçeneğine verdikleri cevapların dağılımı 

 

Seçenek  f % 

Tamamen Katılıyorum 77 45,0 

Katılıyorum 65 38,0 

Kararsızım 22 12,9 

Katılmıyorum 7 4,1 

Toplam 171 100,0 

Yazarın kendi hesaplamalarıdır 

 

AraĢtırmaya katılan bireylerin “Bu dersten sonra çevremdeki iĢitme engelli bireylerle olan 

iletiĢim becerim arttı” seçeneğine verdikleri cevaplara bakıldığı zaman %45‟inin tamamen 

katılıyorum, %38‟inin katılıyorum, %12,9‟unun kararsızım, %4,1‟inin katılmıyorum dediği tespit 

edilmiĢtir. Önceki soruda araĢtırmaya katılan bireylerin “Bu dersten önce çevremdeki iĢitme engelli 

bireylerle iletiĢim kurabilirdim” seçeneğine verdiği cevaplara bakıldığı zaman %31‟inin katılmıyorum, 

%22,2‟sinin kararsızım, %19,9‟unun tamamen katılmıyorum, %19,3‟ünün katılıyorum, %7,6‟sının 

tamamen katılıyorum cevabını verdikleri göz önünde alındığında tamamen katılıyorum Ģeklinde cevap 

verenlerin oranının %7,6‟dan %45‟e çıktığı görülmektedir. Bu sonuçta ĠĢaret Dili dersinin iĢitme 

engelli bireylerle olan iletiĢimi olumlu yönde etkilediği Ģeklinde yorumlanabilir.   

 

Tablo 11. Katılımcıların „‟Televizyon programlarında iĢaret dili tercümanlarına yeterince yer 

veriliyor‟‟ seçeneğine verdikleri cevapların dağılımı 

 

Seçenek  f % 

Tamamen Katılıyorum 13 7,6 

Katılıyorum 23 13,4 

Kararsızım 58 33,7 

Katılmıyorum 58 33,7 

Tamamen Katılmıyorum 20 11,6 

Toplam 172 100,0 

Yazarın kendi hesaplamalarıdır 

 

AraĢtırmaya katılan bireylerin “Televizyon programlarında iĢaret dili tercümanlarına yeterince 

yer veriliyor” seçeneğine verdikleri cevaplara bakıldığı zaman %33,7‟sinin karasızım, %33,7‟sinin 

katılmıyorum, %13,4‟ünün katılıyorum, %11,6‟sının tamamen katılmıyorum,  %7,6‟sının tamamen 

katılıyorum dediği tespit edilmiĢtir.  

 

Tablo 12. Katılımcıların „‟Bu dersten önce televizyonlardaki iĢaret dili tercümanlarının 

farkındaydım‟‟ seçeneğine verdikleri cevapların dağılımı 

 

Seçenek  f % 
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Tamamen Katılıyorum 45 26,3 

Katılıyorum 83 48,5 

Kararsızım 25 14,6 

Katılmıyorum 15 8,8 

Tamamen Katılmıyorum 3 1,8 

Toplam 171 100,0 

Yazarın kendi hesaplamalarıdır 

 

AraĢtırmaya katılan bireylerin “Bu dersten önce televizyonlardaki iĢaret dili tercümanlarının 

farkındaydım” seçeneğine verdikleri cevaplara bakıldığı zaman %48,5‟inin katılıyorum, %26,3‟ünün 

tamamen katılıyorum, %14,6‟sının kararsızım, %8,8‟inin katılmıyorum, %1,8‟inin tamamen 

katılmıyorum dediği tespit edilmiĢtir.  

 

Tablo 13. Katılımcıların „‟Bu dersten sonra televizyon programlarındaki iĢaret dili 

tercümanlarına ilgim arttı‟‟ seçeneğine verdikleri cevapların dağılımı 

 

Seçenek  f % 

Tamamen Katılıyorum 92 53,2 

Katılıyorum 54 31,2 

Kararsızım 19 11,0 

Katılmıyorum 7 4,0 

Tamamen Katılmıyorum 1 ,6 

Toplam 173 100,0 

Yazarın kendi hesaplamalarıdır 

 

AraĢtırmaya katılan bireylerin „‟Bu dersten sonra televizyon programlarındaki iĢaret dili 

tercümanlarına ilgim arttı‟‟ seçeneğine verdikleri cevaplara bakıldığı zaman %53,2‟sinin tamamen 

katılıyorum, %31,2‟sinin katılıyorum, %11‟inin kararsızım, %4‟ünün katılmıyorum, %0,6‟sının 

tamamen katılmıyorum dediği tespit edilmiĢtir. Önceki soruda araĢtırmaya katılan bireylerin “Bu 

dersten önce televizyonlardaki iĢaret dili tercümanlarının farkındaydım” seçeneğine verdikleri 

cevaplara bakıldığı zaman %48,5‟inin katılıyorum, %26,3‟ünün tamamen katılıyorum, %14,6‟sının 

kararsızım, %8,8‟inin katılmıyorum, %1,8‟inin tamamen katılmıyorum Ģeklinde cevapladıkları göz 

önüne alındığında tamamen katılıyorum Ģeklinde cevap verenlerin oranının %26,3‟den %53,2‟ye 

çıktığı görülmektedir. Bu sonuçta iĢaret dili dersinin  televizyon programlarındaki iĢaret dili 

tercümanlarına olan ilgiyi arttırdığı Ģeklinde yorumlanabilir. 

 

Tablo 14. Katılımcıların „‟Bu dersin müfredatta olmasını doğru buluyorum‟‟ seçeneğine 

verdikleri cevapların dağılımı 

 

Seçenek  f % 

Tamamen Katılıyorum 121 69,9 

Katılıyorum 35 20,2 

Kararsızım 10 5,8 

Katılmıyorum 1 ,6 

Tamamen Katılmıyorum 6 3,5 

Toplam 173 100,0 

Yazarın kendi hesaplamalarıdır 

 

AraĢtırmaya katılan bireylerin „‟Bu dersin müfredatta olmasını doğru buluyorum‟‟ seçeneğine 

verdikleri cevaplara bakıldığı zaman %69,9‟unun tamamen katılıyorum, %20,2‟sinin katılıyorum, 

%5,8‟inin kararsızım, %3,5‟inin tamamen katılmıyorum, %0,6‟sının katılmıyorum dediği tespit 

edilmiĢtir. 

 

SONUÇ 
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ĠĢitme engellilerin karĢılaĢtığı birçok sorunun temelinde engelsiz insanların onlarla iletiĢim 

kuramaması yatmaktadır. ĠletiĢim kurulamamsının temelinde ise bu konuda yeterince farkındalık 

yaratacak çalıĢmaların yapılmaması yer almaktadır. Son yıllarda ülke gündemimde sıkça yer almaya 

baĢlayan bu konu ile alakalı çalıĢmalar baĢlatılmıĢ olup, iĢaret dili eğitimlerinin yaygınlaĢması 

sağlanmaya çalıĢılmaktadır. Bu amaçla okullarda müfredatlarda yer almaya baĢlayan bu ders ile 

öğrenciler üzerinde de bu farkındalık geliĢtirilmek istenmektedir. Yapılan bu çalıĢmada müfredata 

yeni eklenen ve güz yada bahar dönemlerinde 12-14 haftalık eğitimler Ģeklinde yer alan iĢaret dili 

dersinin, bu dersi alan öğrenciler üzerinde, engelli bireylere karĢı farkındalık oluĢturup oluĢturmadığı 

ve dersi alan öğrencilerin bu dersin gerekliliğine dair düĢünceleri araĢtırılmıĢtır. Sonuçta elde edilen 

veriler analiz edildiğinde öğrencilerin ĠĢaret Dili dersi almalarının hem iĢitme engelli bireylerle olan 

iletiĢimlerini arttırdıkları hem de diğer gruplardaki özel gereksinimli bireylere olan farkındalıklarını 

arttırdıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca bu dersin müfredatta yer alması gerektiği birçok öğrenci 

tarafından düĢünülmektedir.  

 ĠĢitme ve konuĢma engelli bireylerin hayatlarını kısmen kolaylaĢtırmak çevrelerinde 

onları anlayabilen insanların sayısının artması ile mümkün olacaktır. Son yıllarda ülkemizde iĢitme ve 

konuĢma engelli bireylerin hayatlarını kolaylaĢtırmak amacıyla yapılan çalıĢmaların baĢarılı 

sonuçlarının olduğu yapılan bu araĢtırma ile de görülmüĢtür. 
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